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MINI5TÉ~IO DO EXE~CITO

Ordem

do
2.8

N,O 1

o

Exercito

Série

2 de Março de 1953

Ministro do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército, o seguinte:

1- DECRETOS E PORTARIAS
rninistério

do Exército - Repartição

Geral

~L\ll(la () GOVl'1Il0
(la Repúblieu
Portugue-a,
pelo
}liui~tro (10 E.'érr·ito,
<1e hnrmoui.i ('Olll o d ispusto no
artigo 7a.o do Ul'g'ubmento
ela )! edulh« Mil itur, apl'ovudo pelo Decreto n. o :~.j667, de :;8 (h, )1" io lll' 19.1G,
com a rc(hc~ilo
d,llh pelo artigo
únir o do Dl'('rpj{)
n." 37 9:3G, de 17 ele Ago~to de l!l:)O, conceder ao cup iião reformado
}lanuel
Pinto da Fonseca,
coudccoa'udo
com o grau de cavaleiro da antiga e muito nobre Ordem
(la T01T(' (' E:palill1, lo Vnl.n-, Lenlda'lp l' ~l~l'ij(). ;1 1',,11silo m ensn] até ao qunntitaf ivo de :lOO.·,('onformo
\)~
rcnd ims rtos ou proventos
própr-ios,
l'0111
\"l'll('jlll('~do
de~de ~O de Outubro findo, {'OUlO ('()mpen~n(;il() ~.t dif'el'Pll\,a de vencimento
(lo activo, 1íquidu (1(' ímpo"i(;Õl>S
legais, (le um l'a)liti'io l u pensão nu-n sn I lí([llilLl dI> H'forma que 111(' foí nt nihuidu.
)Iíllistérío
do Ex{>rt·ito, 1'2 (1(>Dezeru bro de 19,)~. O Suhsecl't'tário
(le E"talo <10 Exército,
Horácio J(W~
de Sá Vialla Rebelo.
(Vlurla
polo Trlhunal
do, 1.108 emctumentos,

o.·

do Contae om 9 do Jal1elro de 195:). Silo
nOI termo. do Decreto
22207).
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Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro do Exército, nos termos do Decreto n. o 16070, de
25 do Setembro do 1028, concedor a Adelaide do Jesus
Simões, a Julieta Simões da Costa O a Adélia Simões da
Costa, respectivamente
viúva o filhas do tenente reformado António Pais Sirnõea, falecido em 22 de Setembro
do ano findo, o subsidio m onsal uo quantitativo de 311,>7°7
a partir do 22 do Dezembro do referido ano,
Ministério do Exército, 1Gde Janeiro de 1053. -O Subsecretário
de Estado do Exército,
Horácio José de S«
Viana Rebelo,
(VIsada pelo 'I'r-lhunnl
devidos emolumentos,

<lo Contns em n do F'overol ro do 1953, Silo
nos tormos do Decreto li,o 22 ~57).

Manda, o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro do Exército, de harmonia com o disposto no artigo 73,0 do Regulamento
da Mednlhu Militar, aprovado
pelo Decreto n." 3:> GG7, de 28 de Maio d 194G, com a
redacção dada pelo artigo único do Decreto u.? :37 \);313,
de 17 de Agosto do 1950, conceder ao segundo-sargento
reformado José Teles ao Meneses Oliveira, condecorudo
com a C]'IIZ de guerra de 2,(1 classe, a pensão mensal até
ao quantitativo do :300/$,conformo 08 rendimentos ou proventos próprios, com vencimento desde 29 de Novembro
do ano liudo , como r-orupensaeão
da diferença do v ncimonto do activo, líquido <lo imposições legais de um liegnndo-snrgonto,
o a pensão mensal liquida de r forma
que lho foi ntribuída.
Ministrrio do EX("rcito, 23 do Janeiro de 19;>:3. O ,'uhsecretário
de Estado do Exórcito, Horácio JuS!: de Sá
Vialia Rebelo,
(Vlsao" pulo 'I'r lbunul
dcvldos omotumoutos,

11-

do Contas om n <10 l's.-erclro
do 1~53, São
nos termos do Decreto n,o 22 25;).

MUDANÇAS Df QUaORO

Ministério do Exército-I.a

Oirecção-Geral-2,n Repartição

PaI' portaria de (J de Fevereiro de 1953:
Quadro do serviço do saúde militar

..Alfel'es médico,
do companhias

O

nlforos miliciano médico, do 1.0 grupo
do saúd , F mando N('Y S 1" no,

(Vi ndn pulo 'l'rlhullnl

dev dcs
í

do COIILUM TIl 2!í tI F vuruirn .10 Hlj:l. Sllo
t rUIO" c:'o Doer tO II.()!!:! 25i).

mul umoutus , nu

2.- Série
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srrusçie

Ministério do Exército - I! Oirecção.Geral-

2, a RepartiçAn

POI' portaria de 81 de Dezembro de 1952:
Adido

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da 2." Repartição
da 1.0. Direcção-Geral
de te Ministério, Antero Alves da Cunha, por ter sido nomeado
para desempenhar
uma comi são de serviço militar
no c,orpo da Policia de egurança Pública do Estado
da India,
devendo
ser considerado
nesta situação
desde 1 de Dezembro
de 19;)2,
(Anotadn

Por portarias

polo Tribunal

de 9 de

.!(I/!(

de Contas

om 1S de Jnnolro

de 1953).

iro de 795.1:

Deixa de ser considerado
na situução
de adido no
Minish~rio
das Fi nunças,
n: Guúnla Fiscal , continuundo, porém, uu mesma situação de adido, m fi em
serviço na pl'oyín('ia de )1o('alllhi(lul',
em comissão miIiuu, nos it'l'lII()~ (la u línea h) (10 urtigo :1.° do Decreto
n." :3GO!U, d\' 7' til' Dezemln-o de 1!J1G, o eupitfío de
infantaria, n<lido, J osé ~lanupl Ferrvira <le Lemos, devendo ser ('011 irlerado
zembro de lD32.
{Auotudn

ne 'hituação

desde

2:2 de D ,_

polo 1 eibunn! do Coutns cm 13 do Janolro

do 105:1>

Adidos

Cnpitão de urtilburia , do extinto
Comaudo-Goru l dt'
A rouáuí ir-a 4Iililur,
Fernando
,Tos(~ Henriques
Robelo dt> Andrudo,
]>01' t er sirlo nonu-n do udjuuto
(la
~ .• Ut'parti(;ilo da ~.& DiI'(,('(,'i'io <10 • 'llh~e('re1ariado
de
E"tado fll' A!'l'OIHíllli('a,
por portaria de 4 de St tembro
(le Hl:)~ (IJiúrio do (lo/'crl/o 11.° 212, 2.& Ht-ri!', de 8
<1.0 11\l'HIIIO 1Il(~,. e a!lo), (l('\,('lldo se'!' ('ollsidt'J';ulo nesta
sli uu('ào !lpsdp 1 (II' .J alwit'o de l!)-);~.
Capitão Luis ( ttU(·jo )[nrtins
t' teu('nh's
Al'isiidps
farques de Menl'. PS p '~alp, Ü('1:í"jo A('w1 s Silv·t t' Oamilo .FIlJlI'is(·o (le Bnl'I'os Sohl'inho,
iodo' d(' 'ngenharia, (' supra nu III I'rtÍ rios ao a hl'ig'o da :';pgunda parte
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(10 artigo 58,° ,do Decreto-Lei
n ." 28 ·to1, substituído
pelo Decreto-Lei
n. ° 32692, de 20 de Fevereiro
de
1943, por terem sido nomeados
para desempenhar
comissões de serviço no Subsecretur iado de E~tado de
Aeronáutica,
devendo ser considerados
nesta aituução
desde 1 de .T aneiro de 1953,
Capitães: de infantaria,
do batalhão de caçadores n, o 9 .
.T osé Ramos Camisão;
do Colégio Militar
Mário
Duarte Ferreira
Pinto t', de artilhnria , do 1'l'gimcnto
de artilharia
pesada n.? 2, Alfredo Marques O iórin,
por terem sido nomeados para desempenhur comissões
de serviço militar uu pruvíur-in
de Angola o p rimoiro c 11<\ <1(, :Mo(;amhique os restantes,
no ahrigo da
alínea li) do artigo :LO (lo Der-reto n .? :~6 019, aI' 7 dl'
Dezembro
de 1946, devendo ser considerados
nesta
situação desde 22 de Dezem bro dl' 1952,
Tenente de infantaria,
do batalhão
de cnçudores n." 9.
,Túlio Carlos Mntia:
por ter sirlo requi it ado para
desempenhar
uma comissão de serviço dependente do
:Ministério
do Interior,
na Guarda
~ ur-ional Repuhlicnua , devendo ser considerado
neRÜL situação desde
19 de Dezembro de 19G2,
Alferes de infantaria,
(lo l'l'giml'llto dI.' infantaria
n ." 0,
Alfredo tI osé de Melo ('tm1oso Corte Real )Iallteigas
e do batalhão
indepeudento
de infantaria
11.° 11,
Fernando
Jorge Belém Santana
G llapo, por terem
sido nomeados para desempcuhar comissões de serviço
militar
no Estado da Iudia , ao abrigo da almea c)
do artigo 3,° do De('reto-Lei
n." :lG019, de 7 de Dezembro de 1946, devcudo ser considerados nesta siluaçâo desde, respcctivumeute,
:.2 e 13 de Dezembro
de 1952 .
•\.lferes: de infantaria,
do batalhão independente
de infantaria
n ," 17, Hélder ,T()'~ l~raJl(;oi:i Snrmcnto e do
batalhilo dI' ('a\,\(loJ'(~
11,"!l,
.\IallllPI 'l'OI'l'l'''; <la Si1Ya
Conto l', d' (·t\\'nlnl'ia,
do l'l'giJlll'lllO de (',walari,L
11.° 4, Rui (](' 01'l'y p('J'l'ira
('olltinllO, por lerl'JIl ..ido
nomeadoR para desl'mpenltar
('Olll issõe~ de 'l'l'Yi\,o militar, o . (')..;ltll<!O lia ]lI'IIVíll('i.\
da (' Hill(; (' os l'l slalltr:> 1l:1 Pl'O\'íll('i,\
<1(. 'J'illlOI'. (I pJ'illl<'il'o
llOS tl'l'lllO";
ela alínea (') (' os Oltfr'os nos t('1'1110" da alíllen
(') <lo
artigo a,o elo J)ecreto n,O aG Ol!), (h, 7 tIl' ])('z('lll]n'() dl'
194G, (leYl'Il<lo spr (·onsi<1(·l'tl<los )I(',,!a sÍt\t:1",:1o dl' d(',
re,;p~dinl1lH'nle,
la, 18 (' r: eh· ])l'zl'lIlhl'o de l!),-~,
(Anot"dns

I pio Tribuuol

do Coot

18

em 1,~"• .'onolro

do 1~:;3).

2.' Sórie

ORDE~1 DO EXERCITO N.o 1
Reforma
(Despacho de 20de Dczembrc de 1952 da Calxa Geral do Depósitos,
Crédito e Prevf dênctn, publtcudo no Diôrio do Gov"'no n.? 300,
2. a sórlc, de 23 do mesmo mês o "no).

Coron~i::;: de infantaria,
António
Coelho Correia
da
Cruz e, de artilharia,
João Lapa Fernandes
Manuel;
major elo extinto quadro auxiliar de artilharia
Aníbnl
Lopes Pinheiro
e capitães:
de cavalaria, António de
Freitas Torres e, de engenharia,
João de Oliveira e
Sou~a, to(lo~ na situucão
,de reserva,
nos ter1110S .(1.1
n. o 36304,
alínea a) do nrtizo 13.0 do Decreto-Lei
~e 24 de Maio de 1947, por terem atingido o limite de
Idade, devendo ser considerados
nesta situação desde,
respectiyumente,
24 e 23 de Setembro, 5 de Agosto,
25 de Üu tubro e 10 de ~ ovembro de 1952, de harmonia com o § único do artigo 124.° do decreto-lei
supracitado.
(Não carece <lo "Isto ou anota-ão
do Tribunal
de Contas).
Reserva

Capitão médico,
adido
em serviço no Ministério do
I.nterior,
José dos S:mtos Bessa, nos termos da últirna parte do artigo 23.0 do Decreto-Lei
n." 36304,
alterado
pelo Decreto-Lei
li.o 38916, d 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situaç;ão (1e~l'le .) (h, })PZ0111 hl'o de] 9:)2 e sem rlirei to a vencimentos. por. este~Iinistél'io
enquanto
i'e encontrar
na relfel'lda si tuaçâo (le adido.
(A notadn

polo Tr lhunal

<10

Cont as em 20 de Fovoreteo

da 1953).

Por portarias de 16 de Lancira de 1953:
Adidos

Tenl'nte-coronel
{lo corpo do estado maior, da 3.~ Direrç;ão-Geral
de~te ,~rjlli~t{>l'io, Afonso ~Ing".11hãt'S de
Almeida Fernaudes,
por lhe ter sido couced idu auto~17.a~ão para entrar (h licença ilimit.ula
que huviu
11~terroll1pid() pura sn tisfuzer as rOllllir:õps de l)1'omoçuo, .senllo considerado
nesta situação
cle.,elc 14 U(O
.Tnneno de Hl.j3.
Capitiio ~le iufunt.u-in , ao batalhão
int1p'penrlelltp de infüntana n.o.17 Armando Ro(lrio'ues Gal'riü de Brito,
'
~
.
IP.?!' t er Sl('1o l1omeaelo
!para desempenhar
uma COlliISsao. d'e ,erviç;o militar
dependellte
ela provínria
da
Gumé, ao ahrigo da alíllC,\ c) elo (1rtigo 3.0 do De(']'eto n.O :1160.19, de 7 de Dl'zemhro (lp 18'-LG, devendo
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ser considerado
nesta situação (le~de '.2[) de Dezembro
de 1952.
Tenente de infantaria,
elo batalhão independente
(le infuntaria n.? 19, Eduardo
)Ionft'iro
NUJ1c.~ Prudente
e alferes elo quadro dos serviços auxiliares,
(lo distrito
de recrutamento
e mohilizt1\'iIo n ." 16, -Ioaquim Luí,
Romeira,
por terem ..ido nomeados Ipara d e '~mpenh Ir
comissões (l.e serviço (l<'pendenies
(lo :lliuistél'io
(111
Interior,
na .Pol icia de Segul'au\,a Pública,
devendo
. er considerudos
nesta sitULlI,ão desde, respectivamellte,3
e 13 de Janeiro
(le 19;):3.
Alferes do quadro dos serviços nuxil iarcs (10 Exprcito,
no quadro dos mesmos serviços, Alherto :llül'ia I II _
telbruueo
Yi<'ira, 'por 11'1' .l'iido II qni,~itacl() paradp"empenhar
uma coruis sã« de serviço dependente
(1(1
Se('l'dariado-(lpl'al
(la l)pf'p:,a :Ya('ional, ao ahrig'o slo
artigo 1.0 (10 Derreto-Lei
11.° 3.8 l1cJ, de:W (le Dezembro de }0;)0, devendo S('1' considerado
nestu 'it.ullç,lo
desde 1 de Janeiro de 1!J:3,
(Anutadas

polo Tr lbunnl do Contu

CIU

21 do Junolro

do 1953).

Quadro da arma de artilharia

tll' artilharia,:Hli(lo,
A1J1Ôllio Bra<11J1Calllp Solrrnl, que, ele l'l'g'l'CIiSO de li('(,1J,<\ ililllitr.ula,
c :lp1'(,sun tou, ('III !) ·dl' -Iuuriro dI' 1!)·);I, para pn I'll('hillll'llto
ele vaga no quadro,
deveurlo st-r ('011 .idcrado
ue ta
:ituação
rlesde a duta <la .un upresentação.

Capitão

(VJsnc1n polo 'I'rtbunal do COlltlUI om 3 do Fo, oruíro do H)SJ. ~ão
nos tt)rmos do Decroto n.o 22257).
dovJdos omolumontosJ

Por pOl'tarias

de 23 de .Janeiro de 1953:
Adidos

<'nonte-coronel
do artilharia,
no quadro da arma, Hui
Poroira da Cunha; majorot'i: do ('orpo do 'stado.maior.
no <luadro do m SIllO <'01'(10, TOlllús .To. ' na~to .:\Iacha.do, ~\ugusto da Silva Viuua (' .Joaquim Júdic Lcot
'avaro 0, do CIl"l'llharin,
no quadl'o da arma, Alfredo
do Sousa GllÍra e rapitaPH: do ('(l)'PO de
tado-JIluior.
110 quadro
<lo meSlllO CO)'PO, .Artur II nriquo .. UIl .
da f3il\'t\, Fernalldo
Fcrrpira
\'al nç-n JOflO cI Oliveim l\[anlucs,
<l infantaria,
no <]t1tulro da arma .
.JOtiÓ Maria Ilcllriqtlt'S
da ~iI\'a e, lia :itu:l.ç-ão dtl nsorva, Alfredo Pelicano d(' Brito
Abrcu, ]lor t )'('lll
Hido rNl\li~itados para tl 'scmponlwr cOl1li . Õ s d "')'_
T

2,' Série
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viço dependentes
do Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, ao abrigo do artigo 1.o do Decreto-Lei
n. o 3~ 114,
de 20 de Dezembro
de 1050, devendo ser considerados nesta si tuação desde 1 de J aneiro de 1953, excepto o último, que deve ser considerado
nesta situação desde 13 do mesmo mês e ano.
Oapitães de infantaria, da escola prática da arma, Renato
Nunes Xavier e do batalhão independente
de infantariu. n. o 17, J oão Salavessa Moura,' por terem sido nomeados para desempenhar
comissões de serviço militar
dependentes
das provincias
de, respectivamente,
Moçamhiqus e Angola, ao abrigo da alínea b) do artigo 3.°
do Decreto
n. o 3ü OH), de 7 de Dezembro
do 10JG,
devendo ser considerados
nesta situacão desde 8 de
Janeiro de 1053 e 13 de Dezembro de 1\:)52.
(Anotada

polo

Tribunal

de Conta.

orn 28 de Jnnalro

de 1953).

Quadro da arma de cavalaria

Tenente
do cavnlar-ia, adido, .Tosé }[aria de ..Iondonça
Júnior,
que, por ter deixado de prestar serviço no
Ministério
do Interior,
na Guarda Nacional Republicana, se apresentou,
em 3 de Janeiro de 1933, para,
preenchimonto
de vaga no quadro, d vendo ser considerado nesta situação desde a data da sua apresentação.
(Vrsaôn pelo T'r lbunul do Co nt as em :l do 1'9\'or"lro d o 19:;3, Não
sâo devidos

omctumoutus

, nus termos

do Decreto

H.o

22 2j7).

Reserva

Uoneral governador
militar de Lisboa, Miguel Pereira
Ooutinho, nos termos da alínea a) do artigo ]2.0 do
Decreto-Lei
n.? 3ei 304" alterado
pelo Decreto-Lei
n.? 3891G, de 18 de Setembro de 1K>2, devendo ser
considerado
nesta situação desde 23 de Dezembro do
mesmo ano.
rrenente-coronel
dq serviço do administrução
militar, da
Heparti<;ilo de Fisculização
deste Ministério,
Gaspar
l\Iarques
de Oliveira e major do extinto quadro de
oficiais do secretariado
militai', do quartel-general
da
B.a região militar, António do Audrudc,
o primeiro
nos termos da alínea II) e o secundo nos termos da
alinen b) do artigo 12.0 do De~reto-Lej
n." 3G BO~,
alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38 UlG, de 18 de Setemhro de 19!):'?, devendo ser considerados
nesta situação desde 2i e :?:3 de Dezembro de 1052.
(Vísudu
bÜO

1'010 Trlbullal do Contns orn 2H do J'ovorolro ,lo 1053. Nlo
d .ido. emolumonto.,
nos termos do Decreto II.· 2~ 2(1).

ORDE~f DO EXERCITO

N.o 1

Major do engenharia, em serviço no Ministério das Obras
Públicas -omo director do Laboratório
...Tncional do
Engenharia
Civil, Eduardo de Arautos e Ollvciru
capitães: de artilharia,
em comissão civil no .\1ini~tério do Ultramar,
como professor da Escola Sup rior
Colonial, Alberto Feliciano Marques Pereira Júnior
e, de engcnhai-ia, em comissão civil no Ministério das
Fiuancas, como orurenheiro chefe dos serviços fabris
da Casa da Xlocda, Abel Tavnros Fernandes.
todos
adidos, DOS termos da última parte do artigo 2n.o do
Decreto-Lei n.? 30 ;)04, alterado
p lo Decreto-Lei
n.? 38010, do 18 de Sutembro de 10;)~, devendo ser
considerados
nesta situação desde ~7 do Dezembro
de 1%2 e sem direito a vonciruento ]lor este J[inistério enquanto so encontrarem
na situação do adido
referida,
Capitão do serviço do administração
militar, adido, em
serviço no Jlinistório (lo Inter ior, na Polícia de ~egurança Pública, .Iouquim 1Iaria Belo, !lOS termos da
alínea c) do artigo 12.0 do Decroto n.? 3G :30+, alterado pelo Decreto-Lei 1l.o:\8 ü1G, de 18 de Set mbro
de H)~)2, devendo HOI' considerado nesta situação desde
19 de Dezembro do H)f)~ o sem direito a vcncimentos 1,01' este Ministério
nqnunto so encontrar na referida :--ituu<:iiode adido.
(Iuotatlas

POI'
J

portarias

pe lo Tribunal

tio Coutas

de 30 de Janeiro

10

de

28 do .lnualrc

til! 1~j3).

J.f)(j,3:

Tuja (' (10 nenhum deito a portaria de 2G de Dezembro de
10j2, publicada na 0/"(/('111 do Exército n.? 1·1, 2.~ sé·
rio, do mo 'mo a1\O. que colocava no quadro do serviço
de admiuistrucâo militar o capitão (lo mo. mo .crviço,
supruuumerúrio,
nos termos da segundu pnrt (lo artigo f>8.0 do Decreto-Lei
11,° 28 ..1:01, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 3:! G0~, dl' :!() do Fov: roiro dr H)-!;l. e ao
abrigo da Portaria n.? 10 '111, do 18 do Junho do 10++:
José Nunes Frrrpirn, portnria \'i8ada pelo 'l'rillllllal d(
Contns cm :11 do referido mêtl de l)ezcmhro do ano
findo.
Adidos

Ten( llte-coronl'l m \dico, na sitlHl<;ão ele rc.'cna, Jfanucl
do R()u~a 1\[cnosos; capitão (lo infantaria, (lo hatalhão
do IHotralhadoratl fi.o :2, Luís do .:a, ('ÍmclIto Jlato.' o

2,' Réric
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tenonto do serviço do admini traçã o militar, da :3.a Repartição da 2,a Direc~ão-Ol'ral
dosto Ministério, Josó
Gomos do Almeida, por terem sido nomeados para
desemponhar comissões de serviço militar dependentes
dos Minist .rio do, respE'etinunente,
Interior,
como
goyernador
civil do distrito autónomo de Angra do
Heroísmo o do das Finauçus, na Guarda Fiscal, o, por
ter sido nomeado para desemponhar urna comissão de
soni<;o militar na província de }Iu<;anJlJiquo, no abrigo
da alínea li) do artigo :3.0 de Decreto n.O BG019, do
7 de DezOIl1 1>1'0 de 1\,).!ü, devendo ser considerados
nesta situa~ü() t1esdo 1, :?O e 8 de Janeiro de 1953.
'l'enente do in(antaria, (la Escola <lo Exército, Pedro Alves Cabral, nos termos da allnea b) do n.? 2.0 do § :3.0
do artigo 11.0 do Decroto. Lei n, o Bü 304:, alterado
pelo Decreto-Lei
n.? ;3t; 9Hi, do 18 do Setembro de
H)52, por ter sido nomeado instru tor de infan taria,
por portaria do 2:3 do Janeiro ele H),,):1, da referida
Escola do I1~xórcito, dosdo quando dovo ser considerado l'lesh 'itua~ão.
(Anotadns

rolo Trlbunnl

do Conta

cm G do I'o,'oroiro

do 1~;,3).

Quadro da arma de infantarla

Capitão de infantaria, udido, Fernando Lisboa Botelho,
quo, do regre rso tio comi~são d serviço militar da
pro 'illt'ia da Guiné, so apresentou,
cm 10 de Janeiro
de 10:>)l, para pr onc hi nien to de vaga no quadro, dovendo ser considera lo nesta situa~iio desde a <lata da
Sua apresentn~ão.
(VI. ado r'~lo Trlllll"nl .10 Contns cm n do F. \ orotro d o 1053, Nno
5-nO dovido!-! t:'lnoluzner..los,
nos termo; do Decreto n.v 22 201).

Tenento do infantaria,
adido, António Emilio Gnmeiro
Cardo;;o, que. por ter dej_'tulo elo pl'estar sorviço na
J...scola do Exó!'l'ito ('OlllfJ instrutor ue infuntaria, cargo
de que J1ca c_'oneratlu ]lOI' e..ta Jlortaria, so apl'osrntou,
(llll '27 de .Janoiro
de l!););~, para pro llchimento do
Yag1t no quadro, de\'cnt!o '('r considerado no 'ta situa~ao do 'ele a data da .'na npl'cscntação.
(VI •• do polo Trlhll""1 tio ('ont •• 010 17 dA F ,'orelro do In:;~, x~o
nu dovhlol omolumcnlo
t uo
tormos lio DucnHo 0.022257).

Quadro da arma de cavalaria

T

nto de cavalaria. adi,}), .Antônio \~aladares Correia
de (tampos, que, (le J'(lgI:OSSO de comissiio militar d.)
Ministério do lnt rior, nll OUHl'da • -acionaI RepulJli11
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cana, se apresentou,
em 23 de Janeiro de 1953, para
preenchimento
de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da sua apresentação.
(Visada polo Tribunal do Contas om () do Fovoroiro do 1953. Ni,o
são devidos omotumontos,
nos termos do Docreto n.? 22 257).

Quadro da arma de engenharia

Major de engenharia,
supranumerário,
da Escola Prática
de Engenharia,
Floriano
Bernardo
das Neves, para
preenchimento
de vr1ga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria, continuando
colocado na Escola Prática de Engenharia.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 17 de F'everotro d. 19.;3. Nilo
são devidos ornoluweutos, nos termos do Decreto n.o 22251).

Reserva

Tenente-coronel
de artilharia,
do regimento de artilharia
ligeira n.? 1, João Lopes da Fonseca
Guedes, nos
termos da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n.? 3630-1, alterado pelo Decreto-Lei
D.O 38916, de
18 de Setembro de H)52, devendo ser considerado
nesta situação desde 19 de Janeiro de 1053.
Major do extinto quadro de aliciais do secretariado
militar, do quartel-general
do Governo Militar de Lisboa,
António José Marques Guimarães e tenente do quadro
dos serviços auxiliares do Exército,
adido, em serviço
na Escola do Exército,
Eduardo Moreira, nos termos
da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n.? 36 304,
alterado
pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro
de 1952, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente,
G e 7 de Janeiro de

1953.
Capitão do quadro elos serviços auxiliares do Exército,
da Escola Prática de Infantaria,
Adolfo Certo Pereira,
nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n.? 3G 304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde lG de Janeiro de 1953.
(Visadns polo Trihunnl <lo Cootas oro
SÜ.Ode vldos omolumontos,
nos termos

n do

Fevoreíro de 1%3. "'no
do Decreto 0,022257).

Supranumerário

Cor?nel do corpo do estado maior, adido, Manuel Lopes
PIres, comandante
do regimento de artilharia ele costa,
que, por ter regressado
do Secretariado-Geral
da De-

2.' Série
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fesa Nacional, se apresentou em .13 de Janeir~ de
1953, desde quando deve ser considerado .nesta situaçâo, continuando no comando daquele regimento.
(Visada pelo Tribunal do Coutas em 11 do Pnvereí ro do 19,3. Não
aão devidos cmotumontos,
nos termos do Decreto 11.° 22 257).

POI'

portarias de 3 ele Fevereiro

ele 19:53:

Adidos.

General, no quadro do corpo de oficiais generais, Paulo
Bénar d Guedes, por se encontrar a desempenhar uma
comissão de serviço dependente do Ministério do Ultramar, como governador-geral do Estado da India,
devendo ser considerado nesta situação desde 3 de
Fevereiro de 1953.
Brigadeiro de engenharia, do Instituto de Altos Estudos
Militares, Flávio José Alvares dos Santos, por ter
sido nomeado professor efectivo do curso de altos
comandos, por portaria desta data, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Fevereiro de 1953.
(Anotada,

Pai' portarias

pelo Tribunal

do Contas om l( de Fevoroiro

de 6 de Fevereiro

do 19~3)

de 19:53:

Deixa de ser considerado na situação de adido no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, continuando.
porém, na mesma situação de adido, mas em comissão
de serviço militar na pnovíncia de Angola, ao abrigo
da alineab) do artigo 3.0 do Decreto n.? 3G 019, de
7 de Dezembro de 194G, o tenente do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, adido, José António
Pernas, devendo ser considerado nesta situação desde
2G de Janeiro de 19;)3.
.
(Auorada

pelo Tribunal

do Contas

om-14 do Paverotro

de 1953).

Considerado rezressado ao serviço deste Ministério por
b
ter deixauo de
prestar serviço no Ministério das F'
'1nanças,
na Guarda Fiscal, o capitão de infantaria,
adido, na situação de reserva, José Francisco Marquilhas, devendo ser considerado nesta situação desde 1
de Janeiro ele 1953.
(Visnda polo 'l'ribuna.l do Contas CUl17 do Fovcrol eo ~lo 10~3. Não
sã o duvídos omolumontos,
nos termos uo Docreto u. 222J7).
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Major do corpo do estado-maior,
no quadro do mesmo
corpo, João de Oliveira Marques e tenente do serviço
de administração
militar, do Depósito Geral de Fardamento e Calçado, Francisco Aníbal Caldas Fidalgo,
o primeiro por continuar a prestar serviço DO Secretariado-Geral
de Defesa Nacional, ao abrigo do artigo 1. ° uo Decreto-Lei n.? 38 114, de 29 de Dezembro
de H)50, e o segundo por ter sido nomeado para desempen Irar uma comissão de serviço militar dependente da província de Angola, de harmonia com a
alínea b) do artigo 3.° do Decreto n.? 3G Ol9, de 7 ele
Dezembro de 1!)4G, devendo ser considerados
nesta
situacão desde, respectivamente,
23 o 26 do Janeiro
de 1963. (Anotada polo Tribunal do Contns om 10 do Fuvorolro do 19:;3).
Majores milicianos do extinto quadro especial do serviço
de administrnção
militar, do Comando-Geral
do Aeronáutica Militar, Joaquim de Sousa Duarte Borrego 0:
da base aérea 11.° 1, .T úlio Duarte Costa; capitães:
do serviço de administrucão
militar, da base aér a
n." 2, Rogério Gonçalves Prata e, do grupo independente de aviação elo caca, .Ármando Gouçalves Pires,
médico, <la uns e aérea n.? 1, José Neto 1\1ilheiriço,
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, da base
aérea n.? 1, Júlio Manuel de ~ousa, da base aérea
n.? 3, João Francisco
Jorge o, do Depósito
Geral
do Material Aeronáutico,
Toobuldo Fernandes Mestre
e, do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da base aérea n.? 3, Henrique Augusto 'I'orné ; tenontos : médico, da base aérea n.? 3, António Campos
Felino de Almeida 0, do quadro dos serviços nnxiliarcs
do Exército, do Comando-Geral
de Aeronáutica
Militar, Fernando Alvaro da Silvu Martins, da base aérea
n.? 1, Guilherme Yidal da Silva, J\ lvaro da Conccicão
Santos, Jaime do Almcldu, João Nicolau ~I::tt08 e Guilherme da Costa Santos, da bus aérea n.? ~, Augusto
dos Santos O Artur Augusto Venturu, da base aérea
11. ° 3, Polúgio
de Sousa Barbosa, do grupo indopcndente do aviaçilo do cnça, Armando dos Santos Pinto
O .J OSÓ Lourenço
o, do Depósito Geral do Matcriul
Aeronúutico,
António das No,' s Silva O C lostino
Américo Mota dos • untos, o alforos : do ser\'ÍC;:o tI
administrnc;ão militar, da uas(' nrrpa 11.° 3, ~[<Írio da

2,' Série
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Silva ~ alsa, do quadro
dos serviços
auxiliares
do
Exército,
da base aérea n." 2, António Mateus Figueiredo e Manuel Francisco Romanciro, da base aérea
n.? 3, Manuel Gonçalves
Folgado e Augusto José de
Sousa, do grupo independente
de aviação de caça,
~,ranuel Joaquim Ginja e, no quadro dos serviços auxiIiares do Exército, José António Ferro Moinhos, por
torem sido requisitados
para desempenhar
comissões
de serviço
militar
dependentes
do Subsecretariado
de Estado de Aeronáutica,
devendo ser considerados
nesta situação,
o último desde ô do Fevereiro
e os
restantes desde 1 de Janeiro de 1953,
Cap,itães: médico, Joüo José Varela, elo serviço de admil11stração militar, José Nunes Ferreira,
do quadro dos
serviços auxiliares
do Exército,
Manuel dos Santos,
J oao :\fagro e Xlatias Mourato Cham bel, do extint o
quadro auxiliar de artilharia,
Brás Veiga;
tenentes:
módico, António
de Brito Corroia Anacl to, do serviço
d,e ~dll1inistração
militar, .Josó André da Silva e CaSimIro Cândido do Abreu e Silva, do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
Joaquim Francisco
da
Fonte, José Fernandes Laça, Joaquim António Isidoro,
Oc1<\\'iano Ivo
oare
do
untos, Joaquim da Costa
Pi~ueiredo
Júnior,
Arménio João Pereira,
Luis Ferreira Machado Drumond
e J oão Moniz; Eseoruilha
e
alferes: do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
José da Silva Diní .., Aníbal Coelho de Melo e J oüo
António Ramalho :\firil, todos da base aérea n." 4:, e
s,llpn~numedrios
nos termos da segunda parto do ar,
ttgo o ,0 tio Decreto-Lei
11,° 28401,
subatituído pelo
Decreto-Lei
0,° 3~ G02, do 20 de Fevereiro
do Hl43,
por terem sido requisitados
para desempenhar
comissões UO scn-iço militar dop ndentos do Subsecretariado
de Estado de A ronúutica,
dovoudo ser considerudos
nesta situação desde 1 do Janeiro do 10ó3,
(Anotauas

1'010 Tribunal

do Contas om 16 tio l-uveref to do 1~G3),

Capitão do serviço de administração
militar, no quadro
do mesUlO serviço, Joaquim Dias Marcelino Marques ;
tenente de infanturia,
do l' gimento de infantaria. n.? 8,
José da Concoicão Estov
e alferes do q uadro dos
scrvi(;os au_-ilial:c
do Exército,
no quadro dos mos!l,IOS sorviços,
António
Rufino Antunes, por torem
sido nomeados
para desernpeubar
comi sões do serViÇO militar d pendent S rosp ctivumento,
da provín-
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cia de Angola, ao abrigo da alínea b) do artigo 3.0 do
Decreto n.? 36019, de 7 de Dezembro de 1946, por
continuar
a desempenlrar
a comissão de serviço para
que estava nomeado à data da sua promoção ao actual
posto; do Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana
e, do das Finanças,
na Guarda Fiscal,
devendo ser considerados
nesta situação desde 29 de
Outubro do 1952 e 2 e 6 de Fevereiro
de 1953.
(Anotada

polo Tribunal

de Contas

om 1<1 do F'everch-o

do 1953).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
da base aérea n." 1, Armando
Ferreira Lopes, por
ter sido requisitado
para desempenhar
uma comissão
de serviço militar dependente
do Subsecretariado
de
Estado de Aeronáutica,
devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1953.
(An.tadas

pelo 'I'rfbunal

do Cont ... oro 16 do Fo voreí ro do 1953'.

Tenentes:
de infantaria,
da Escola do Exército, António
Cândido de Arriaga Casqueiro do Sampaio e, ele cavalaria, do regimento
de lanceiros n. o 2, António Luís
Monteiro ela Graça, o primeiro por tor sido nomeado
instrutor
de infantaria. da referida Escola do Exército
por portaria
desta data e o segundo por ter sido
requisitado
para desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do Miuistério
do Interior, na Guarda
Nacional Repúblicana,
devendo ser considerados
nesta.
situação desde 6 e 2 de Fevereiro
de 1953.
(AJJotadas

pejo 'I'rlbunnl

(lo Contas

om 14 de F'everelro

de ln&3).

Quadro da arma de infantaria
Tenente
do infantaria,
adido, António de Matos, que,
de regresso
do Ministério
das Finanças,
na Guarda
Fiscal,
so apresentou,
cm 21 de Janeiro
de 1953,
para preenchimento
de vaga no quadro, devendo sor
considorado
nesta situação desde a data da sua apresentação.
Tenentes
ele infantaria,
adidos, Bento Lopes ela Costa
e António Alemão de Mendonça Cisneiros de Faria,
que, de regresso
de comissão militar nas provínoias
do, respectivamente,
Guin6 o Mocamhiquo, so apresentaram, em 30 e 31 de Janeiro do 1933, para preen-

2." Série
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no quadro, devendo ser consideradesde a data da sua apresentação.

(Visadas poto Tribunal de Contas em 17 de F'evorotro do 19:;3. Não
são devidos omoluuientca,
nos tormos do Decreto u .? 2~257).

Quadro do serviço de saúde militar
Capitão médico, supranumerário,
do 2.° grupo de companhias de saúde, onde continua colocado,
João ela
Penha Coutinho, para preenchimento
de vêlga no quadro,de\-endo
ser considerado
nesta situação desde 6
de Fevereiro
de 1953.
(Visada polo Tribunal do Contas om 18 de Foverelro de 1953. Não
são devidos emolumentos, nos termos do Decroto n.? 22257).

Reserva
Maj 01' de iufantaria,
em serviço na província
de Mo<;ambiquo, António de Pinho Valente e tenente do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
em serviço
na província
do Macau, Francisco
1\Iaria Candeias,
ambos adidos nos termos da" alínea a) do artigo 12.0
do Decreto-Lei
n.? 3630-1:, alterado pelo Decreto-Lei
n.? R8916, de 18 de Setombro de 1952, devendo ser
considerados
nesta situação
desde, respectivamente,
3 de Janeiro de 1953 o 19 de Dezembro
de 1H52 e
sem direito a vencimento por este Ministério enquanto
se encontrarem
na referida situação de adido naquelas
províncias.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 14 de Fevereiro

de 1953).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da Repartição
Geral deste :\Iinistério, Mário da Silva
Nazál'io, nos termos ela alínea a) do artigo 12.0 do
Decreto-Lei
n. o 36 30-1:, alterado
pelo Decreto-Lei
0
0. 38916,
de 18 de Setembro de 1953, devendo ser
considerado
nesta situação
desde 24 do Janeiro
de

1953.
Tenente do quadro (los serviços nuxiliares do Exórcito,
do regimento de infantaria
n.? 13, Domingos Fernandes, nos termos da aliueu a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 3G 3040, alterado pelo Decreto-Lei n." 38 916,
do 18 de Setembro de 19j:?, devendo ser considerado
nesta situação desde 20 de Janeiro de 1953.
(\'Jso<la .. pul o Tribun al eto Co ntns 010 17 do Fevereiro
são doridos emo.uuu H:O~, 1105 tunucs do Decreto

do 1~~.1 Nfio
2::!2;Jí).

0.0

lG
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Por portarias de 13 de Fevereiro de 1953:
Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério da Economia, o tenente-coronel de infantaria, adido, na situação de reserva, António Emílio Simões da Mota,
devendo ser considerado nesta situação desde 26 de
Dezembro de 1952.
(Visada pol o Trlbun al de Coutas em 28 de Feverolro
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto

de 1953. Não
n.? 22257).

Adidos

Tenente-coronel de engenharia, director do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Jorge César Oom,
por ter sido nomeado, por portaria de 6 de Fevereiro
de 1952, director do referido Instituto, devendo ser
considerado nesta situação desde 11 de Fevereiro do
corrente ano.
Capitão do serviço de administração militar, da Direcção
dos Serviços do Ultramar, JOrlO Maria Bento, por ter
sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço militar dependente do Ministério do Ultramar,
como oficial às ordens de S. Ex." o Ministro, devendo
ser considerado nesta situação desde 10 de Fevereiro
de 1953.
Capitão médico, supranumerário, do grupo independente
de aviação de caça, Francisco José Correia de Lacerda da Costa Félix, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço militar dependente do Subsecretariado de Estado de Aeronáutica,
devendo ser considerado nos ta situação desde 1 de
Janeiro de 1953.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

OIU

16 do Fevoreiro

do 1G53).

Ouadro da arma de infantaria

Capitães de infantaria, adidos, J OSÓPedroso Coutinho
de Castro Serrão , Amílcar dos Santos Machado de
Castro o João de Madureira Fialho Prego, que, por
terem deixado de prestar serviço, o primeiro no Estado
da Iridia e os restantes na província de Moçambique,
80 apresentaram
em, respectivamente, Õ e 2 de Fovereiro e 29 do Janeiro de 1\:)53,para preenchimento do

2.' Série
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vagas no quadro, de-vendo ser considerados
tuação desde as datas da sua apresentação.

l'õ
nesta

si-

Quadro da arma de engenharia

Maj 01' de engenharia,
supranumerário,
do batalhão de
caminhos de ferro, Manuel Artur Teles da Costa Monteiro, para preenchimento
de vaga no quadro, devendo
ser considerado
nesta situação desde a data da pre-·
sente portaria e continuando
colocado no mesmo batalhão.
Reserva

Major do serviço de administração
militar, adido, chefe'
da secção técnica das Oficinas Gerais de Fardamento,
c~r.go de que fica exonerado
por esta portaria,
José
Ftllpe Taborda
Morais
nos termos da alínea a) do
artigo 12.° do Decreto~Lei
n.? 3630,1" alterado pelo
Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952,
devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de
Janeiro de 1953.
(Visadas pelo 'I't-lbun aI de Cont~s em 23 de Fevereiro de 1953. Nãosão devidos omolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Por portarian de 20 de Fecereiro de 1953:
Adidos

General, no quadro do corpo de generais, Júlio CarlosAlv~s .Dias. Botelho Moni7., por ter sido nomead? secretano
adjunto da Defesa Nacional por portaria de
3 de Fevereiro
de 1953 (Diário do Governo n.? 36,
2. a série, de 12 do mesmo mês e ano), deven~o ser
conSiderado
nesta situação desde 12 de Fovereiro
de
1953.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 27 de Fevereiro de 1953).
Capitão do serviço de administração
militar, no quadro
do .mesmo serviço,
Alexandrino
José Marques Pinhelr~ e alferes do quadro dos serviços auxiliares do
EXérCIto, do batalhão
de caçadores
n. o 8, José do
Carmo ,:ieira, o primeiro por continuar
na com~ss~o
de serviÇo que estava desempenhando
na provil1cla
de Ma?au à data ela sua promoção
ao actual posto!
ao abrigo da alínea b) do artizo 3.° do Decreto-Lei
n.? 36019,
de 7 de Dezembro bde 19,1,6, e o segundo
p_?r ter sido requisitado
para desempenhar
uma comissao de serviço dependente
do Ministério das Finanças,

ORDEM DO EXERCITO

18

N.O 1

2.' Série

na Guarda Fiscal, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 7 de Novembro de
1952 e 10 de Fevereiro de 1953.
Coronel de engenharia, director das Oficinas Gerais de
Material de Engenharia, Francisco Eduardo Baptista,
por ter sido nomeado, por portaria desta data, para
o cargo de director das oficinas acima referidas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas

em 27 de Fevereiro

de 1953).

Quadro do corpo de generais

General, adido, José Augusto Monteiro do Amaral, por
ter regressado a este Ministério em 12 de Fevereiro
de 1953, vindo do Secretariado -Geral da Defesa N acional, onde exercia as funções de secretário adjunto,
das quais foi exonerado por portaria de 3 do corrente
mês e ano, devendo ser considerado nesta situação
desde a data do seu regresso, para preenchimento de
vaga no quadro.
.
(Visada palo Tribunal do Contas om 28 do Fevoroiro do 1953• .'i[o
são dovidos omolumontos,
nos termos do Decreto n.? 22 257).

Quadro da arma de engenharia

Major de engenharia, supranumerário,
telegrafistas, onde continua colocado,
Magro, para preenchimento de vaga
vendo ser considerado nesta situação
presente portaria.
(Visada
811.0

do batalhão de
António Jacinto
no quadro, dedesde a data da

pelo T.rlbuual de Contas em 28 de F'overul ro de 1953. Nilo
dovidos emolumentos,
n08
termos do Decreto n.' 22 267).

Reserva

Brigadeiro de artilharia, da direcção da arma, Francisco
Aires de Abreu, nos termos da alínea a) do artigo 12.0
do Derreto-Lei 11.0 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 3891G, de 18 de Setembro de 1952, devendo SOl'
considerado nesta situação desde 15 de Novembro de

1952.

(Visada polo Tribunal do Contas em 2H do Fnvoruh-e do 1953. NAo
são dovldos emolumentos,
110S termos
do Decreto n.? 22267),

Por portarias

de

23 de Fevereiro de 1953:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado do prestar serviço como vogal do Con-

2,' Série
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selho fiscal dos estabelecimentos
fabris, cargo de
que .fica exonerado
por esta portaria,
o coronel do
serviço de administração
militar, adido, na situação de
reserva, Eurico Baptista Severo de Oliveira, devendo
ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Poverel eo de lD53 Não
são devidos omolumentos,
nos termos do Decreto n,· 222M).

N omeado p~ra inspeccionar
os serviços militares do Estt~do da India e da província de 'Macau, na parte que
diZ respeito à administração
e contabilidade,
onde desde
há muito se encontram tropas ,destacadas da metrópole,
que não pertencem
ao quadro da provlneia,
o coronel
do serviço de administração
militar, supranumerário,
João Coelho Lopes, ao abrigo do artigo 6.0 do Decroto-Lsí n.? 375J2,
de 2 de Setembro de 1949, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Visada
polo Tribunal
de Contas em 28 do Fovere iro do 1D53.
São devidos omolumentos, n~s tormos do Decreto n.? 22 257).

Adidos

Coronel do serviço de administração
militar, do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos
Fabris, J osó da Fonseca Grincho,
por ter sido nomeado,
por portaria
desta data, vocal do referido conselho, devendo ser
to
consi id erado nesta
situação desde a data da presente
portaria.
Coronel do serviço de administração
militar, do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos
Fabris, José Armando
da Palma Graça, por ter sido nomeado, por portaria
detit~ data, vogal do referido
Conselho, devendo ser
conSiderado
nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Anotadas
polo Tj-íbuu al de Contas em 27 de Peverelro
de lD53).

Por portaria

de 26 de Fevereiro

de 1953:

Adido

Coronel elo serviço de administração
militar, inspector,
das inspec~ões elo serviço de administração
militar,
.i\ntóuio Manuel Bruno Machado, por ter sielo requisitarln para desempenhar
uma comissão
de serviço
dependento
do Subsecretariado
de Aeronáutica,
devendo ser considerado
nesta situação desde a data da
presento portaria.
(AnOI"da

pslo Tr,\)unal

l18

Contas

om 27 do Foverotro

de lnj3).
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PROMOÇOES

Ministério do Exército - I." Oirecção-Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 7 de Janeiro de 1953:
Adido

Coronel do corpo do estado-maior, o tenente-coronel
do mesmo corpo, adido, :\Iinistro da Defesa Nacional,
Fernando dos Santos Costa.
(Visada pelo Trlbunal
de Contas em 80 do Janeiro
do lD53. Sã"
devidos emolumentos,
110S termos do Docroto H.o 22 257).

Por portarias de 31 de Dezembro de 1952:
Hospital militar reqional

11.03

Alferes do quadro dos serviços do Exército, o sargento-ajudante de infantaria, do regimento de infantaria
n.? 15, Manuel Maria Careto, contando a antiguidade
de 1 de Novembro de 1952.
(Visada pelo Tribunal
de Contas om 27 de I'o,'oroiro do 19:;3. Sit"
duvidas emolumontos,
n08 termos do Docreto
11.° 2:! 257).

Contando a antiguidade desde 31 de Dezembro de 1952:
Ministério

do Exército - 3." Dlrecçãn-ãeral

Serviços

Cartográflcos

do Exército

Capitães milicianos de infantaria, os tenentes milicianos
de infantaria. João Duarte da Silva Júnior, Arsénio
dos Santos Oliveirn Couto, Raul Rodrigues Beleza
Pais Moreira, Alberto Machado da Costa e Romão de
Freitas. (Visnda peto Tribunal de Contns om lG do Fovcrclro do tD53. -São
dovldos

emoIumcmcs

Regimento

, uos termos

de infantaria

do Docreto

u.? 22257).

n.O 15

Capitão miliciano de infantaria, o tenente miliciano de
infantaria José Vaz Dias da Silva.
(Vlsllda polo Tribunal
do Contas cm 28 <lo Fovcroíro do lD53. Silo
devidos emolumentos,
nos termos do Docroto D •• 22 257).

Batalhão de caçadores n. o 5

Capitão miliciano de infantaria, o tenente miliciano de
infantaria Telmo Pelouro dos Santos.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 10 do Fr-veretro do 1953. Silo
dovldos emolumentos,
no. termos do Docreto n.o 2~ 267).

2.' Série
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N.o 1

desde 1 de Dezembro

de 1952:

Adido
Tenente miliciano de cavalaria,
o alferes miliciano de
c~valaria,
adido, em serviço na província de Moçambique, Afonso Samuel Carmona e Silva.
(Visada pelo Tribunal de Contas om 30 de Junelro de 1~53. São
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22257).

POI'

portarias de 16 de Janeiro de 1953:
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral
Serviços

Cartográflcos

do Exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
.? sargento-ajudante
de infantaria,
do regimento
de
mfantaria n." 3, António Ramos Vaquinhas.
2. o grupo de companhias

de subsistências

Alferes do quadro dos serviços tluxiliares do Exército,
? sargento·ajudante
de infantaria,
do regímen to de
mfantaria n.? 12, Carlos Maria de Almeida Graça.
(Visadas pelo Tribunal
dovidos emolumentos,

do Contas om 30 de Janeiro de 1953. sno
nos tormos do Docreto n.· 22 257).

P01' portarias de 23 de Janeiro de 1953:
Quadro do corpo do estado-malcr
Major do corpo do estado-maior,
o capitão
estado-maior,
adido, no Secretarlado-Gerul
Nacional, João de Oliveira Marques.

do corpo do
da Defesa

Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral
M3:jorel'l do corpo do estado-maior,
os capitães do corpo
do estado-maior
José Sacudura Moreira da Câmara,
José Nogueira Valente Pires e João Tirou.
Gover no Militar de Lisboa _. Quartel·general
Tenente-coronel
do corpo do estado-maior,
chefe do e .tado-maior, o major do corpo do estado-maior,
subchefe
do estado-maior
do citado quartel-general,
José de
Oliveira Vitoriano.
(Vlsadns polo Trihunal
dovidos amotumontos,

do Contas om 30 de Feverolro do 1953. Sl\o
nos termos do Docroto n.o 22 257).
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Comando da defesa marítima de Lisboa

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, o capitão do mesmo extinto quadro, do regimento de artilharia de costa, Acácio Antunes.
Escola do Exército

Tenente-coronel do corpo do estado-maior, adido, professor catedrático, o major do corpo do estado-maior,
adido, professor catedrático da mesma Escola, Alfredo
Amélio Pereira da Conceição.
(Visadas polo Tribunal do Contas om 3 do Fovoroiro do 1053. São
devidos emo lumoutos, nos termos do Docroto n.? 22 257).

Direcção do Serviço de Administração

.fllilitar

Tenente-coronel
do serviço de administração
militar,
subinspector, o major do mesmo serviço, adido, chefe
dos serviços comerciais da Manutenção Militar, cargo
de que fica exonerado por esta portaria, Hermenegildo
Chavos de Paiva.
.
(VIsada pojo Tribunal de Contas em 28 do Fcverclro do 1053. São
devidos emolumentos,
IlOS tormos
do Decreto D. o !?2 257).

Por portaria de 30 de Janeiro de 1953:
Nula e ele nenhum efeito a portaria de 1 de Dezembro
do ano findo, inserta na Ordem do Exército n.? LI-,
2. a série, de 31 do mesmo mês e ano, visada pelo
'I'ribunal de Contas em 29 ainda do mesmo mês, que
promoveu a tenentes os alferes veterinários João
Afonso Tiago Marreiros,
António Fernando de Mira
Godinho, Manuel de Jesus Ventura Nunes e Santiago
João Carrilho Medeiros, ficando, porém, graduados no
posto de tenente até que lhes pertença a efectividade
do mesmo posto, por se ter reconhecido que estas promoções foram feitas indevidamente, e sem direito a vencimentos correspondentes ao posto em que ficam graduados.
(Anotndn pelo 'I'rlbunut ~o Co nrns om li de Fuvcretro do 1953:.
Governo Militar de Lisboa - Quartel.general

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, o capitão do mesmo extinto quadro Artur Claudino dos Santos.
Batalhão de caminhos de ferro

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços João Simões
da Silva.
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Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante de engenharia, da escola prática
da arma, Joaquim Lopes.
Direcção do Serviço de Saúde Militar

°

Major. farmacêutico,
capitão farmacêutico,
adido, em
serviçO no Laboratório :\lilitar de Produtos Quimicos
e Farmacêuticos, João Fernandes Faia.
Adido

Ma~or do extinto quadro de oficiais do secretariado milttar, o capitão do mesmo extinto quadro, adido, em
serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, Joaquim Machado Portelinha.
(Visadas peto Tribunal
dovidos emolumontos,

do Contas em 9 do Fovoretro de 1953. São
nos termos do Decreto n.? 22 257).

Por portaria de 3 de Fevereiro de 1953:
Ministério do Exército"- I.' Direcção-Geral

Ge~eral, aj udante general, o brigadeiro de infantaria,
ajudante genernl, interino, Domingos José Santos do
Lemos. (Visada 1"'10 Tribunal de Contas om 17 de Fovereí ro de 1953. Silo
devidos

orno 1umsntos,

nos lermos do Decreto

n. o 22 207).

Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

General, subchefe do estado-maior do Exército, o brigadeiro de artilharia, adido, professor do curso de
altos comandos no Instituto de Altos Estudos Militares, José Viana Correia Guedes.
(Visada polo Tribunal
dev.ldes omolumonrcs,

do Contas om 28 de Fevoreíro do 1953. Ruo
nos termos do Decreto 11.° 22 257).

Quadro do corpo de oficiais generais

General, o brigadeiro de infantaria, adido, governador-geral do Estado da Índia, Paulo Bénard Guedes.
General, o brigadeiro íle infantaria, adido, profossor do
curso de altos comandos no Instituto de Altos Estudos Militares, Jorge Henrique Nunes da Silva.
General, o brigadeiro de artilharia, inspector da La inspecção de artilharia, Júlio Carlos Alves Dias Botelho
Moniz.
Brigadeiro de engenharia, o coronel de engenharia, adido,
director das Oficinas Gerais ele Material de Engenharia, Flávio José Alvares dos Santos.
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Direcção dos Serviços do Ultramar

Brigadeiro de infantaria, director, o coronel de infantaria, tirocinado, chefe do distrito de recrutamento e
mobilização n." 1, José EsquiveI.
3." inspecção de infantaria

Brigadeiro de infantaria, inspector, o coronel de infantaria, tirocinado, no quadro da arma, Fernando Augusto Rodrigues.
(Visadas pelo TrIbunal
devidos emolumentos,

de Contas em 17 de Fovoroíro de 1V53. São
nos termos do Decreto n.· 22 257).

Por portarias de 6 de Fevereiro de 1953:
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

.Alferes do quadro dos serviços auxilires do Exército .o
sargento-ajudante
da Guarda Fiscal, António Rufino
Antunes.
Regimento de lanceiros n.· I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 3, David Garcia Cortes.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.· 9

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de infantaria, do regimento de
infantaria n.? 9, Albino dos Santos.
(Visadas pelo Trtbunal
devidos omolumontos,

de Contas em 17 de Fevereiro de 1952. sno
nos tormos do Decreto n.· 22 257).

Ministério do Exército -I.· e 2.' Direcções-Gerais
Conselho Administrativo

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de infantaria, do batalhão de engenhos, António Amaral.
Ministério do Exército -I.'

Direcção-Geral-

2." Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 6, Firmo Pinto dos Santos.
(VIsadas pelo 'I'rlbunal
devldes emolumoutcs,

de Cont as em 25 de Fnv rolro do 1953. Sio
1I0S tormos do Docroto n.oll2 267).
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Ministério do Exército - 3.· Direcção-Geral
Major do corpo do estado-maior,
o capitão
corpo Mário Marques de Andrade.

do mesmo

I.' região militar - Quartel·general
Capitão do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
o tenento do quadro dos mesmos
serviços
Manuel
António Rodrigues.
3.' região militar - Quartel-general
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o. tenente do quadro dos mesmos serviços Raul da
SIlva Gomes Viana.
Regimento de infantaria

n. o 12

Capitrto do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Manuel dos
Santos.
(Visada. pelo Tribunal de Contns em IS de Fovereiro de 1953. São
devidos

omolumeutos,

nos'turmos

Regimento de infantaria

do Decreto u.? 22 257).

n. o 13

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
? sargento-ajudante
de infantaria,
do regimento
de
Infantaria n. o 8, Daniel da Costa Rodrigues.
Regimento de infantaria

n. o 15

Alferes do quadro dos serviços auxiliures do Exército,
o sargento-ajudante
de cavalaria,
do regimento
de
cavalaria n. o 6, Aníbal l\Iarq ues da Fonseca.
Batalhão de caçadores

n. o 9

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
o sargento-ajudante
do infantaria,
do regi monto de infantaria n.? 8, Benjamim Leite Cardoso.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 4

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o. sargento-ajudante
do artilharia,
do regimento de arttlharia ligeira n. o 5, Mário de Sousa Brandão.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 5

Alferos do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-,\judante
de infantaria,
do regimento de infantaria n.? G, Eugénio José Alves.
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contra aeronaves n.· 3

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de artilharia,
do regimento de artilharia pesada n." 2, Abílio Dias Paranhos.
Regimento de cavalaria n. ° 3

Alferes de quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de infantaria,
do regimento
de
infantaria
n.? 16, João António Delfim Júnior.
Regimento de cavalaria n.O 4

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de cavalaria,
do regimento
de
cavalaria
n. ° 5, Joaquim Augusto Moreira da Silva.
Batalhão de telegraflstas

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de engenharia,
do grupo de companhias
de trem auto, Baltasar dos Reis Rodrigues.
2.· grupo de companhias de saúde

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de artilbarit')
do regimento
de
artilharia pesada 11.° 3, Manuel Gónçalves
Séneca.
Distrito de recrutamento e mobilização n.· 7

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudaute
de infantaria,
do regimento
de
infantaria n. ° 10, Salvador João Rodrigues.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.O 9

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de infantaria,
do regimento
do
infantaria H.O 6, António Celestino Fernandes
l\loreira.
Escc'a do Exército

Alferes de quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
o sargento-ajudante
de artilharia,
do rogimento
<lo
artilharia
antiaérea
fixa, Armando
Guerreiro
Fortes
Conde.
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do Exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de infantaria, do regimento de
infantaria n. o 9, Francisco António Alvos e de aeronáutica, da base aérea n.? 2, José António Ferro
Moinhos.
Comando militar dos Açores

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
com a patente de tenente, o tenente miliciano de infantaria, Dinis António Bulhão Pato.
(VIsadas pelo Trihunal
d e Contns 010 25 do Fevoroiro
do 1953. Sã"
devidos ümül umen tu s , nos termos do Decreto I1,o 22 2(7).

Adidos

Major do corpo do estado-maior, subchefe do estado-maior do comando militar de Angola, o capitão do
mesmo corpo, subchefe do estado-maior do comando
militar de Angola, adido, Eduardo Joaquim Magalhiu:s
..1lmeida Martins Soares.
•
(Visada pelo Trtbuual do Contas em 18 do Foveroiro do 1053. 1"110
devidos emolumoutos,
nos termos do Docroto D.o ~;~ 251).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, José Pereira de Sousa Guimarães.
(VIsada polo Tr-lbun al do Contas om 2J do Fovorc íro do 1953. Sã"
dovhlos oUlOluruOlllOS, 1108 termos do Docroto 11,° 22257).

Por portaria de

10 de Fevereiro de 195:J:

Depósito Geral de Material

de Guerra

Tenento do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Manuel de
l\Ioura. (Vlsnda pelo Trl bun al do Contns om 24 d« F~\ ore iro do IG53. Hão
davldos

Por portaria

emolumontos,

de

nos termos

do Decreto

h.o

22257).

13 de Fevereiro de 19(j.'J:

Quadro da arma de engenharia

'l'enente-coronel, o major de engenharia: da direcção
da arma, Luís Vitória de França e alisa.
(Visada pelo TrIbunal
dovldos cmoíumentos,

do Contas em 18 do l'~\ol'"il'o de lG53. S1\"
nos termos <lo Decreto u.· 22:257).
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Por portarias de 20 de Fevereiro de 1953:
Situação de reserva

Graduado
no posto de brigadeiro
o coronel de artilharia, tirocinado,
na situação de reserva, Eduardo Augusto Tavares Nunes.
(Anotada

polo Trlbunal

do Contns

cm 27 do Feverelro

do 1053).

Governo Militar da Madeira

Brigadeiro
genharia,
Pires.

de engenharia,
governador,
o coronel de entirocinado,
da direcção
da arma, Eduardo
Direcção da Arma de Engenharia

Coronel, o tenente-coronel
de engenharia,
da Inspecção
das Tropas de Transmissões,
António Casimiro da Costa.
Quadro da arma de engenharia

Tenente-coronel,
o major de engenharia,
2.° comandante
do batalhão de telegraflstas,
Mário dos Santos Risques
Pereira.
Adidos

Tenente-coronel,
professor catedrático,
o major de engenharia, adido, professor catedrático da. Escola do Exército, .T oa.quim Guarda Antunes.
Tenente-coronel,
professor
catedrático,
o major de engenharia,
adido, professor
catedrático
da. Escola do
Exército, Manuel Quirino Pacheco de Sousa.
Tenente,
o alferes de infantaria,
adido, em serviço na
província da Guiné, Duarte Leite Pereira, contando a
antiguidade
desde 1 de Dezembro
de 1952.
(VIsadlls polo Tribunal
do\'iCtos emolumentos,

POI'

do Contns 010 28 do Foverel ro do 1053. Sr.o
110& lormos tio Decreto
n.? 22 257).

portarias de 23 de Fevereiro de 1953:
Direcção do Serviço de Administração Militar

Coronel do serviço de administração
militar, o tenente-coronel do mesmo serviço, adido, subdirector
da ~Ianutenção Militar, cargo do que fica exonerado por esta
portaria, André Pelicano Fernandes.
(Visada pelo Tribunal
. devidos oruotumoutos,

de Contas om 28 do Fovorclro
de 1053. Slo
n08 termos de Decreto 0.°22257).

2.' Série
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Quadro do serviço de adminlstraçãn

militar

Coronel do serviço de administração
militar, o tenente-coronel do mesmo serviço, adido, professor catedrá3
tico da 21. cadeira da Escola do Exército,' cargo de
que fica exonerado
por esta portaria,
José Armando
da Palma Graça.
Adidos

Coronel do serviço de administração
militar, o tenente-coronel do mesmo serviço, adido, em serviço no Ministério do Interior,
na Guarda Nacional Republicana1
Virgílio da Silva Santos.
Coronel do serviço de n dministração
militar, o tenente-coronel do mesmo serviço, adido, em serviço no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, l\lanuel Rodrigues Aguincha.
(Vlsadns pelo Tribunal
devidos emolumentos,

do Contas om 2~ do Feverotro
do lOj3. Rã.,
nos h:r~os do Decreto n.o ~:? 257).

Por portaria de 26 de Fevereiro de 1953:
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Inspecçóes

Coronel do serviço de administração
militar, inspector,
o tenente-coronel
do mesmo serviço, adido, em serviço
nas Oficinas Gerais do Fardamento,
Carlos do Amaral.
(Vfsadns
doridos

V-COlOCAÇOES,
Ministério

po lo Tribunal
omolumentos,

do Contas om 2 de 'Ior.:o do In53. :-<ii()
nos tormos do Ducr-etu n.v 2:!257).

EXONERAÇOES E TRANSFERÊNCIAS

do Exército - I.a Direcção-Geral

_ 2.

a

Repartição

Por portaria de :5 de Janeiro de 1953:
Governo Militar de Lisboa

ÜOycrnador,
O general,
comandante
tar, Leonel Neto Lima Vieira.

da 3.a região

mili-

30

ORDEM DO EXERCITO

N.o 1

2.' Série

Por portarias de 9 de Janeiro de 1953:
Continuam a fnser parte do Conselho Superior do Exército durante o ano de 1953, nos termos do artigo 2.°
1!l0 Decreto-L(:>[ 11.° !381ü5, .de 8 de Fevereiro
de 19;)1,
os seguintes generais:
-Ioâo ela Encarnação

Maçãs Fernandes.
Frederico da Costa Lopes da Silva.
Leonel X eto Lima Vieira.
Conselho Superior de Disciplina do Exército

Vogal. o general,
rio Nogueira.

director ela arma de infantaria,

,:Má-

Ministério do Exército - 3.' Direcção Geral

('alpitiio de infantaria, no quadro da arma, Segismundo
üOllçalyes da, Conceição Revés,
Tenente de artilharia, no quadro da arma, Matias Fiúza
j..lnres da Costa.
Regimento de artilharia

de costa

Comandante o coronelrlo corpo <loestado-maior, adido,
no Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, l:Manuel
Lopes Pires, para os efeitos do nrtigo 87.° Ido Decreto-Lei u." 3ü 304, ·cle,24 de l:llaio ele 194:7, alterado pelo
Decreto-Lei H.O a8 916, ele 18 de Setembro ele 19;)'2.

Por portarias de 16 de Janeiro de 1953:
Ministério do Exército - 2,' Direcção-Geral-

3.' Repartição

Tenente do serviço de administração militar, do regimento de artilharia pesada n.? ~, Luciano Duarte :I!'igueiredo, por pedir.
Ministério do Exército - 3.' Direcção·Geral

Major, do regimento de infantaria
de Brito e Abreu.
Capitão, do batalhão decaçadores
de Sousa Donas Boto.

n. ° 15, Fausto José
11.°

7, J cão Baptistn

2.' Série
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Direcção dos Serviços do Ultramar

Capitão de artilharia,
no quadro
Henrique da Costa Branco.

da arma, Joaquim

Batalhão de caçadores n. ° 10

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantar-ia n. o 13, Carlos da Costa
Palmeira, por pedir.
Distrito de recrutamento e mobilização n.o 5

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do Presídio Militar, António José Afonso, 'Por pedir.
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n.? 12, Aquilino Cândido
Tones, por pedir .
•
Direcção da Arma de Engenharia

'['enente-coronel miliciano de engenharia
do extinto
quadro especial, do regimento de engenharia n." 1,
Teodoro Alves Fernandes.
Capitão do extinto quadro auxiliar
de engenharia, da
3. a Direcção-Geral deste "AIinistério (Serviços Curtog,rá:ficos do Exército), Alexandre Gonçalves Gaspar.
Escola Prática de En!)enharia

Capitão de engenharia, no quadro da arma, João Meira
Valente de Carvalho, Qor motivo disciplinar.
Regimento de engenharia n.O I

Comandante, interino, o tenente-coronel de engenharia,
comandante do batalhão de caminhos de ferro, Luís
') Gonzaga dos Santos Moura.
.comandante, o tenente-coronel de engenharia, (h
dll'ecção da arma Raul Barbosa Ferreira Vidigal.

",.0

Batalhão de caminhos de ferro

Comandante,
interino,
o major ele engenharia,
2.0
( co'nulndante .T oão Hem-iuue Branco Pereira Dias.
2.° romal1(lnnt~ o major de e;gellharia, supranumerário,
Manuel Artur Teles da Costa Monteiro.

ORDEM

32

DO EXERCITO

N.o 1

2." Série

. Por portarias de 23 de Janeiro de t'953:
Exonerado de professor catedrático da 17. a cadeira da.
Escola do Exército, nos termos da alínea a) do artigo 23.° do Decreto-Lei ri. ° 30874, de 13 de Novembro de 1940, alterado pelo Decreto-Lei n.? 36237, de
21 de Abril de 194:7, o tenente coronel de aeronáutica, Venâncio Augusto Deslandes.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas em 28 do Janolro

do 1053).

Nomeado interinamente professor da 17. a cadeira da.
Escola do Exército, nos termos dos artigos 18.°, 19.° e
22. do Decreto-Lei n.? 30 8í4, alterado pelo Decreto-Lei n." 36237, de 21 de Abril de 1947 e artigo 2.°
do Decreto n." 26341, de 7 de Fevereiro de 1936, o
capitão de aeronáutica João de Deus Mendes Quintela, na vaga do tenente-coronel Venâncio Augusto
Deslandcs, que, por portaria desta data, é exonerado
daquelas funções.
0

(Visada pelo Tribunal de Contas em 3 do Fevoreiro do 1953. S1i() .
dovidos l'tuolumentos, JlOS termos do Decreto D.O 22 257).

Escola do Exército

Instrutor de infantaria, o tenente de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1, Pedro Alves Cabral, nos
termos da alínea a) do artigo 32.0 do Decreto-Lei
n.? 30874, de 13 de Novembro de 1940, na vaga do
tenente Renato Fernando Marques Pinto, que, por
portaria de 31 de Dezembro de 1952, foi colocado na
3." Direcção-Geral deste Ministério, pelo que fica exonerado daquele cargo por esta portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contas oro 3 do Fevereiro de 1053. São
dovldos emolumontos, nos rermos do Doereto n.' 22257).

Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, José Maria
de Mendonça Júnior.
Regimento de artilharia

Major de artilharia,
Jesus Ramos.

de costa

da direcção da arma, Manuel de

Extinto quadro de picadores militares

Capitão picador, da formação do quartel-general
verno Militar de Lisboa, José l\Iateus. t>

do Go-
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Por portarias de ,,]0 de Janeiro de lOS/):
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 10 de
Outubro
do 1952, publicada
na Ordem do Exército
n.? 13, 2. a série, do mesmo ano, que colocava no
Comando Militar da Madeira o capitão do serviço de
administração
militar, da base aérea n. ° 4, José Nunes
Perreira.
Nomeado professor
adj unto interino do grupo das 8. a
e 23. a cadeiras da Escola do Exército
o capitão de
engenharia
António
Gonçalves
Barata Galvão, nos
termos dos artigos 18.°, 19.° e 22.0 do Decreto-Lei
n.? 30874, alterado pelo Decreto-Lei
n." 36237, de
21 de Abril de 1947, e artigo 2.° do Decreto-Lei
n.? 26341, de 7 de Fevereiro
de 1936, no impedimento do professor adj unto do referido grupo, capitão
Artur Vieira, qUE' foi nomeado
para frequentar
um
curso militar nos Estados Unidos da América,
onde
j li se encontra,
•
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 9 de Fevereiro do 1953. São
devidos omolumontos, nos tormos do Decreto n,? 22 2õ1).

Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Capitão de infantaria,
do regimento de infantaria n. ° 2,
, António J OSÓ Ramos Jorge.
Tenentes:
de infantaria,
do batalhão de metralhadoras
n. ° 3, Jorge da Costa Salazar Braga e de cavalaria,
do regimento
de cavalaria n.? 4, Carlos José da Gama
Lobo Alves Cardoso, elo regimento de cavalaria n.? 6,
Oarlos Correia de Sampaio de Vasconcelos
Porto e,
do regimento de cavalaria n. ° 7, Fernando Alberto da
Cunha Baptista
de Lucena ele Almeida Vasconcelos.
Ministério do Exército - Direcção dos Serviços do Ultramar

Capitão do servíçn de administração
de companhias
de subsistêucias,
Ah-es 'I'avara».

militar, do 1.0 grupo
Acácio Dias da Silva

Governo Militar de Lisboa - Quartel-general

Ajud~nte do campo do governador,
o tenente
tarja, no quadro da arma, António Emílio
Cardoso.

de inf~nGameiro

Escola Prãtica de Infantaria
(Secção de educação ffslca)

Director,
o major de infantaria,
elo regimento
taria n.? 7, Oscar Spencer Moura Brás.

ele infan-
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Regimento de Infantaria n.O 4

Capitão, do regimento
xandre dos Ramos.

de infantaria

Regímento de infantaria

Capitão de infantaria,
Lisboa Botelho.

no quadro

n. ° 3, Carlos Alen.O 8

da arma, Fernando

Distrito de recrutamento e mobilização n.· 3

Subchefe, o tenente-coronel de infantaria, no quadro da
arma, Dinis Evangelista 'I'orres Júnior.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 2

Capitão de artilharia, da 3.a Direcção-Geral
nistério, Rogério Paixão Ribeiro.

d zste

Mi-

Regimento de lancelros n.· 2

Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 3,
João Herculano Rodrigues de Moura, por pedir:
Regimento de cavalaria n.· 3

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, António Valadares Correia de Campos.
Escola PrAtica de Engenharia

'I'enente de engenharia, da 3. a Direcção-Geral
nistério, Nuno Maria Rebelo Vaz Pinto.

deste Mi-

Batalhão de caminhos de ferro

Capitão de engenharia, do quartel-general da 2.a região
militar, Adalberto da Conceição Ferreira Pinto.
Escola do Exército

Alferes, do regimento
Almiro Canelhas.

do artilharia

de costa, Armando

Colégio Militar

Professor provisório, o capitão do cavalaria, do regimento de lanceiros n. ° ~, J osé 'Moreira da ilva RangeL de Almeida.

Por portaria de /J de Fevereiro de 1953:
Nomeado professor efectivo do curso de altos comandos,
do Instituto de Altos Estudos Militares, nos termos
do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 30264, alterado pelo
Decreto-Lei n." 36238, de ~1 de Abril do 1047, o
brigadeiro de engenharia, no quadro do corpo de ofi-
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ciais generais, Flávio José Alvares dos Santos, na
vaga do brigadeiro José Viana Correia Guedes, que,
por portaria desta data, foi promovido a general.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1953. 810
devidos emolumentos,
n08 termos do Deereto n.· 22 257).

P01' portarias de 6 de Fecereiro de 1953:
Nomeado professor interino do 1.0 grupo de matérias do
curso do estado-maior, por necessidade urgente de
serviço, para o ano lectivo de 1952-1953, o capitão
do corpo do estado-maior, Carlos Mariano Algéus
Aires, nos termos dos artigos 6.0 o 9.° do Decreto-Lei
n.? 39053, de 26 de Dezembro de 1952, e artigo 2.°
do Decreto n.? 26341, de 7 de Novembro de 1936,
para preenchimento de vaga criada pelo Decreto-Lei
n.? 39053, acima referido, e ainda não preenchida.
(Vlsnda pelo Tribunal de Contas em 17 de Fevereiro
de 1953. sno
devidos emolumentos,
nos tOM1l08do Deereto n.· 22 257).

Nula e de nenhum efeito a colocação no batalhão de caçadores n,° 1 do capitão de infantaria Vasco Artur
Mariano Mnrtin , inserta na Ordem do Exército n.? 14,
2.a série, de 31 de Dezembro de 1952, em virtude
de o mesmo oficial continuar colocado na 3. a Direcção-Geral deste Ministério por estar a frequentar o curso
do e tado-maior.
Escola do Exército

Instrutor de infantaria, o tenente de infantaria, do regimento de infantaria n.? 5, António Cândido de Arriaga
Casqueiro de Sampaio, nos termos da alínea a) do artigo 32.° do Decreto-Lei n. ° 30 874, de 13 de N 0vembro de 1940, na vaga do tenente António Emílio
Gameiro Cardoso, que, por portaria de 30 de Janeiro
de 1953, foi colocado no quadro, pelo que ficou exonerado daquelas funções.
(Visnda pelo Tribunal de Contns em 17 do Fevereiro de 1953. São
devidos omolumentos,
nos termol do Decreto n.· 22267).

Instituto Proftssional dos Pupilos do Exército

Director, o tenente-coronel de engenharia, comandante
elo batalhão de t legrafista , Jorge César Oom, nos
termos da alíuea a) do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.O 36050, de 24 de Dezembro de 1946, na vaga
do coronel de engenharia Artur Quintino Rogado,
falecido m 1 do F ver iro de 1953.
(Vilnda p lo Tribunal de Contao em 17 de Fovoroiro de 1963. !llo
devldol emolumentol,
nOI terOlos do Deeroto n.· 22 267).
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Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Tenente, do regimento de infantaria n.? 12, José da Rosa
Carvalhal.
Governo Militar de Lisboa - Quartel-general

Comandante da formação, o capitão, do batalhão de caçadores n. ° 6, Joaquim Duarte Miranda.
3. a região militar

Comandante, o brigadeiro de infantaria, governador mi, litar da Madeira, Francisco Maria da Costa Andrade.
Comando militar da Madeira

Capitão do serviço de administração militar, da Repartição de Piscalizaçâo deste Ministério, António Bernardino Castelo Branco Brito.
Regimento de infantaria

Tenente dê infantaria,
Matos.

n,O 3

no quadro da arma, António de

Regimento de infantaria n. o 5

Tenente de infantaria, no quadro da arma, António Alemão de Mendonça Cisneiros de Faria.
Regimento de lnfantarla n.O 8

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Bento Lopes
.dn Costa.
Depósito Geral de Fardamento

Alfr-res elo serviço de administração militar, da Escola
Prática de Infantaria, António Avelino Abreu Parente.

Por portaria de

j.'J

de Fevereiro de 1953:

Regimento de infantaria n. o 6

Capitão, do regimento ele infantaria
boa Botelho.
Regimento de infantaria

11.° 8, Fernando Lisn.· 8

Capitão, do batalhão de caçadores n. ° 10, Mário Ernani
Vasques de Mendonça, por pedir.
Regimento de infantaria

n. o 9

Cap~t~o, do regimento de infantaria n.? 8, António 1Iaria
Vieira Gonçalves f4oares, por pedir.
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Batalhão independente de infantaria n.O 19

Capitão do infantaria,
reira Fialho Prego.

no quadro da arma, .J oão "J1aclu-

Batalhão de caçadores n. o 5

Capitão de infantaria, no quadro <la arma, José Pedroso
Coutinho de Castro Serr ão.
Batalhão de caçadores n.· 10

Capitão, do regimento de infantaria
Rodrigues, por pedir.

H.O

9, Joaquim Vilhena

Quadro da arma de artilharia

('oronel, comandante do regimento do artilharia ligeira
n.? 1, cargo que não chegou a exercer, José Augusto
Vieira da Fonseca Júnior, por estar a desempenhar
serviço no Gabinete do Ministro da Defesa Nacional.
Regimento de artilharia

ligeira n.· I

Comandante, o coronel do corpo do
do estado-maior do quartel-general
tar, Emílio Ramos Afonso, para
tigo 8í.o do Decreto-Lei n." 36
Decreto- Lei n. ° :38 916, de 18 de
Grupo de artilharia

oatado-maior. chefe
da 4. a região milios efeitos <lo ar;)04-, alterado pelo
Setembro de 195:?

contra aeronaves n. o I

Capitão, do regimento de artilharia ligeira n. ° 4:, José da
)lota Correia Pires, por pedir .
. Batalhão de telegraflstas

Capitão de engenharia, ela 2. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, J osé de Azevedo Monteiro de
Barros.
Destacamento do Forte do Alto do Duque

.\lferes, do regimento de infantaria n.? ] 1, Júlio Eugénio
Augusto Viegas do Almeida Pires.

POI'

portarias de 20 de Feoereiro de 1063,'
I nstituto Profissional dos Pupilos do Exército

Suhdirector, o tenente-coronel de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. ° :?, Firmo Gambíní da
Costa Gomes, nos termos do artigo 19.° do Decreto-
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-Lei n.? 37 136, de 5 de Novembro de 1948, e do
quadro orgânico constante do anexo III do referido
diploma, na vaga do major Elói Alberto Valverde,
colocado na situação de reserva por portaria de 23 de
Maio de 1952, pelo que é exonerado daquelas funções
por esta portaria.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevoreiro de 1953. São
devidos, emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22257).

Oficinas ~erais de Equipamentos e Arreios

Director, o major de artilharia, adido, subdirector das
mesmas oficinas, cargo de que fica exonerado por esta
portaria, António Fernandes Pereira da Costa, nos
termos do artigo 6.0 de Decreto n.? 16134, de 8 de
Novembro de 1928, e ao abrigo da Lei n.? 2020, de
19 de Março de 1947, na vaga do coronel Eduardo
Augusto Tavares Nunes, que, por portaria de 19 de
Setembro de 1952, transitou para a situação de reserva, pelo que fica exonerado daquelas funções por
esta portaria.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1953. São
dovidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Direcção da Arma de Artilharia

Director, o general, no quadro do corpo de generais,
José Augusto Monteiro do Amaral.
n.O 5
Alferes, do regimento de infantaria n.? 11, José António
Luz de Almeida.
Batalhão de caçadores

Direcção da Arma de Engenharia

Tenente-coronel de engenharia, no quadro da arma, Luis
Vitória de França e Sousa.
Presidio Militar

2.° comandante, o major do extinto quadro auxiliar de
artilharia, do centro de mobilização de artilharia n. ° 9,
José Gonçalves Garcia Júnior.
Oficinas Gerais de Material de Engenharia

Director, o coronel de engenharia, comandante do regimento de engenharia n.? 2, Francisco Eduardo Baptista,
nos termos do artigo 7.° do Decreto n. o 16629, de 19
de Março de 1929, na vaga do coronel de engenharia

2,' Série
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Flávio José Álvares dos Santos, que, por portaria
de 3 de Fevereiro de 1952, foi promovido a brigadeiro, pelo que fica exonerado daquelas funções por
esta portaria,
(Vilada pelo Tribunal de Conta. em 28 de Fevorolro de 1053, São
devido. emolumentos,
n08 sermoa do Decreto n. o 22 ~57),

Por portarias

de 23 de Fevereiro de 1953:

Conselho Fiscal dos Estabe'ecimentos

Fabris

Vogal, o coronel do serviço de administração militar, da
direcção do mesmo serviço, José da Fonseca Grincho,
nos termos da base x da Lei n.? 2020, de 19 de Março
de 1947, e n.? 1.° da Portaria n. ° 13631, de 8 de Agosto
de 1951, para preenchimento de vaga deixada pelo
coronel Eurico Baptista Severo de Oliveira, que, por
portaria desta data, é exonerado daquelas funções.
Vogal, o coronel do serviço de administração militar,
no quadro do mesmo serviço, José Armando da Palma
Graça, nos termos da base x da Lei n.? 2020, de 19
de Março de 1947, e n.? 1.0 da Portaria n.? 13631, de
8 de Agosto de 1951, para completo de vaga no quadro ainda não preenchida e por ser diplomado em
Ciências Económicas e Financeiras.

Por portaria

de 27 de FeVe1'e1'rOde 1958:
Escola Prática de Infantaria

'renente de .infantaria, do regimento de infantaria n. ° 10,
Carlos Alberto Simões Ramalheira.
Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 7,
Armindo Carlos de Oliveira Afonso e, do regimento
de infantaria 11.° 14, Mário Lemos Pires,
Batalhão de caçadores n.O 8

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Amílcar dos
Santos l\fachado de Castro.
Batalhão de engenhos

Tenente de infantaria, do batalhão
VirgUio Martins Raposo.

de ca\udores

n.?

(i,

10
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============~.--====-===-----Escola Militar de Electromecânica
Alferes do liuadro dos serviços auxiliares do Exército,
(lo Depósito GoraI de Material de Guerra,
Homero
Lopes Gonçalves.
Batalhão de telegraflstas
Comandante,
o tenente-coronel
da arma, Mário dos Santos

Ministério
Por portaria

de engenharia,
no quadro
Risques Pereira.

do Exército - Repartição
de

t)

Geral

de Janeiro de 196.'3:

Nomeado professor
provisório
do Colégio Militar durante o ano lectivo de 1932-1953, nos termos do artigo lG.o do Decreto n.? 3* 093, de 8 de Novembro
de 194-!, e artigos 87.° r 111.° do Decreto n.? 36508,
do 17 dr Sctcrubro
dr lUn, o capitão de cacalaria
.Tosé Mor eir a da Silva Rangel do Almeida.
(Visada 1'010 Tribunal
vidas emolumentos,

Por' portaria

do Coutas cm 27 do Jnnetro do lü53. São donos leJ'IDOS do Dceruto n.? 22 2~7).

de jU de Janeiro de 19158:

Nomeado professor
efectivo do 1.0 grupo do disciplinas
do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, nos
termos dos artigos 8.° e 0.° do Decreto-Lei
n.? 3713G,
de j de N ovembro de 1948, o major de engenharia,
actual professor
efectivo do 8.° grupo ele disciplinas
do mesuio Instituto,
..Amadeu César Leal da Silva.
(VIsada pelo 'I'clb uu al de COntRS em <1 do F'everol rc da 1953. Não
sã o dov ldos orno lumen ros , nos termos do Decreto n.o 22 2:'>7).

PUI' portaria ele

(j

de Fevereiro

de 1963:

Considerado
na situação de reserva desde 31 do Janeiro
do corrente ano, nos termos da alíuea a) do artigo l:!.O
n.? 36804, de :!-!
c artigos 25.0 e 26.° do Decreto-Lei
do Maio ele 1!)47, alterado pelo Decreto-Lei ]).0 38910,
de 18 <1e ~eteml.Jro do 1032, o capelão graduado em
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do ser-

por ter

de idade.
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VI- MElHORIAS

ou anotação

do TrIbunal

do Contas).

DE PENSAo

Ministério do Exército -I. a Direcção-Geral-

2. a Repartição

Concedido
foi atribuído,
0

11.

lia
ter
vai
u.?

o abono de melhoria de pensão que lhe
nos termos do artigo G. °do Decreto-Lei
28 -WJ, de ;31 do Dezembro
do 1937, ao oficial
situação
de reserva
em seguida mencionado,
por
completado
número de unos de serviço que lho
indicado.
ao abrigo do arti '0 8. o do Decreto -Lei
:28402, da data acima referida:

°

Por

portaria

(le

to de

Janeiro de

too».

Oapitão de infantaria,
adido, em serviço na província de
8. 'I'orné e Príncipe, Joaquim de Lemos Salgueiro Rego,
17.102,>40, desde 26 de Novembro de 1952 -28 anos
de serviço,
sem vencimentn
por este Ministério en-.
quanto se encontrar
na referida situação ele adido.
(Visada pelo 'I'rf hunat
dcvldos cmolumeatos,

Por portaria de

(j

de Contns 010 27 do Feveruíro
de 10ón. São
nos tormos do Dccrot o 11.°22257).

de Feceretre

de 1952:

Major de infantaria Viriato ~fonteiro ela Silva, 24.750t$:
desde 13 de Janeiro do 19.);~- 33 anos de serviço.
Major de infantaria
Alfredo Pimenta Ramos de Faria
Júnior,
20.4006, desdo 12 de Janeiro de 19513- 34
anos de serviço.
Oapitão miliciano de cngenllaria
Raul Alfredo da Silva
Gomes, 21.600/, desde 10 de Janeiro de 1953 - 36
anOE; de serviço.
.
Oapitão do serviço de admini tração militar Francisco
~~arques Lima, 21.0un. , desdo ti de Janeiro de 1963,)D anos de serviço,
(Visada 1'010 Trtbuunl
do Contas um li da Fevorulro
de 1052. sno
devido erno lument.ia, nos termos do Decreto 11.0 22 ...57).
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E LOUVORES

do Conselho - Gabinete do Ministro da Defesa Nacional

Louvado o general José Augusto Monteiro do Amaral,
porque, no exercício do alto cargo de secretário adjunto
da Defesa Nacional, que abandona por ter sido designado para o desempenho de outra importante comissão
de serviço no Ministério do Exército, confirmou as
suas excelentes qualidades de inteligência, bom senso
e competência profissional, tendo-se constituído um
infatigável colaborador do Ministro no melindroso trabalho de organização militar e de preparação da defesa nacional em que o Pais está empenhado, merecendo, pelos seus altos dotes de carácter e invulgares
qualidades de dedicação e de lealdade às instituições
militares e ao Pais, o reconhecimento dos Poderes
Públicos e o respeito da força armada, a que prestou
altos e relevantes serviços.

Ministério do Exército -I. a Direcçao-Geral-I.

a

Repartição

Por portarias de 15 de Janeiro do corrente ano, publicadas no Diário do Governo n. o 19, 2, a série, de 23
do mesmo mês, foram louvados pelo Ministro da Defesa Nacional' os seguintes oficiais:
Coronel do- corpo do estado-maior Manuel Lopes
Pires, porque no exercício do cargo de chefe da
3. a Repartição do Secretariado-Geral
de Defesa
Nacional, do qual se afasta por ter de comandar
uma unidade militar, se houve sempre com a maior
probidade, competência e lealdade, impulsionando
e orientando os difíceis estudos confiados tt sua
Repartição por forma a conseguir dar a todos
eles as soluções mais ajustadas, e muito contribuindo, com o seu exemplar zelo e dedicação pelo
serviço, para a eficiência dos organismos militares, para a modernização do equipamento das
forças armadas e para a melhoria de condições da
defesa nacional.
.
Coronel de infantaria José Raul Alves da Cruz,
pela dedicação e comprovada lealdade com que
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durante largo tempo serviu no Seeretariado-Geral
da Defesa Nacional, onde lhe foram confiados serviços de grande responsabilidade e importância,
que desempenhou com manifesta inteligência e
inexcedível boa vontade, muito contribuindo com
o seu esforço e excelentes qualidades de trabalho
para facilitar a acção do Ministro, que sempre
pôde encontrar nele um colaborador decidido e
um oficial dotado de grande espirito de seriedade
e de alta compreensão do dever.
Condecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com
as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto
n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, e Portaria n.? 12 731,
de 4 de Fevereiro de 1949, os seguintes oficiais:
Coronéis: de artilharia, Manuel José de Ávila Madruga e, do serviço de' administração militar,
José Rola Pereira do Nascimento e Manuel de
Sousa Rosal Júnior.
Major de artilharia, na situação de reserva, Jorge
Mário J onet.
Capitães do quadro dos serviços auxiliares do Exército António Manuel Machado e David dos Santos
Pires.
Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército Amadeu Marques de Carvalho, Alberto Russo
e João Pimenta.
Condecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com as
disposições do rezulamento aprovado pelo Decreto
n.? 35667, de 28 de Xlaio de 1946, os seguintes
sargentos:
Primeiro-sargento
do quadro de amanuenses
Exército João Baptista Rodrigues.
Segundo-sargento
do quadro de amanuenses
Exército Vitor Quaresma.

do
do

Tendo sido agraciado com a 'medalha de prata de filantropia e caridade do Instituto de Socorros a N áufrag~S . por portaria de 12 de Novembro de 1952 do
MlJllstério da Marinha, publicada no Diál'io do Go'Vm·7~0. n.? 275, 2.a série, de 21 do mesmo mês, os
OficlalS que a seguir vão indicados, é-lhes permitido,
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em vigor,

usar

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, na situação de reserva,
José Carvalho
Pereira.
Capitâo do extinto quadro do oficiais do secretariado militar Adriano Rabaçal Dias Miguel,
Chama-se António Catalão Filipe Dionísio, e não António
Catalão Dionísio,
o capitão de infantaria
agraciado
com a medalha de Mérito Militar de ~. Do classe por
portaria
do 0 de Novembro
do ano findo, publicada
na Ordem do Exército n.? 14, 2.a sério, de 31 de Dezeruhro do mesmo ano.
Fica sem efeito a condecoração
da medalha de uférito
Militar (lo 3. a classe concedida por portaria
de 5 ..de
Dezembro
do ano findo, publicada na Ordem do Exército n." 14, 2.:1 série, de 31 de Dezembro do mesmo
ano, ao alferes do quadro dos serviços auxiliares do
Exército
Olegário Mendes Patrício,
por se ter verificado que o citado oficial foi proposto para a concessão
desta classe tendo ainda em curso uma proposta respeitante il de 4.:1 classe da referida medalha, a qual
veio a ser-lhe concedida por portaria de 30 de Maio,
publicada na Ordem do Exército n.? 7, 2.a série, de ;)
do Julho do mesmo ano.
Fica sem efeito a condecoração
da medalha de Mérito
Militar de 4. a classe, concedida por portaria do 1~ de
Dezembro do ano findo, publicada na Ordem do Erérclto
11.° 14, ::3.a série, do mesmo ano, aos primeiros-sar~entos de cavalaria José Andrade e Rodolfo António
Bento de Oliveiru Dias Pimpão, por se ter verificado
<[uo os mesmos sargentos já foram agraciados
com a
referida medalha por portaria do ;>0 de Maio, publicada
na Ordem do Exército n. ° 7, 2. a série, de 5 de Julho
do mesmo ano.
/)0/' pOI'tada

de 25 de Fevereiro de tlN;.']:

Loin-ado o general Manuel Ferreira
da Silva Oouto Júnior pela exemplar
dedicação demonstrada
em todas
as missões de serviço que, ao longo da sua carreira
militar, lho foram confiadas, concorrendo,
com a pu-
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blicação de trabalhos e estudos técnicos, para a preparação profissional
dos quadros e tropas da sua arma
e revelando
qualidades
de ponderação
e inteligência
que o distinguiram
como um chefe digno da admiração e respeito
de superiores
e subordinados,
por
quem foi sempre
excepcionalmente
querido o estimado.

VIII- RECURSOS

Ministério do Exército _I.a

Oirecção-Geral-

Por acórdão
do Supremo
Janeiro de 1953, homologado
de 16 do mesmo mês e ano:

2.8 Repartição

Tribunal
Militar de 9 de
por despacho ministerial

Confirmado
o despacho
recorrido
e rejeitado
o recurso
interposto
pelo capitão do serviço de
administração
militar, na situação de reserva, Fernando Raposo de Oliveira,
em que recorria
do
despacho de 1 de Agosto de 1952 de S. Ex." o
Subsecretário
de Estado do Exército que mandava
arquivar
o requerimento,
de 4 de Junho de 1952,
.em que o recorrente
solicitava a promoção ao posto
imediato, com a antiguidade de 28 de Junho de 1949.
Por acórdão do Supremo
Tribunal
l\Iilitar de 9 de
Janeiro de 1953, homologado
por despacho ministerial
de 16 do mesmo mõs :
Rejeitado
o recurso interposto
pelo tenente do
quadro dos serviços auxiliares
do Exército, na situação de reserva,
José Maria Pastor,
em que
recorria
da decisão que, em 1 de Janeiro de 1951,
o mandou passar à situação de reserva,
decisão
esta proveniente
de despacho ministerial
de 1 de
Novembro
de 1950, exarado sobre uma informação
da 2. a Repartição
da La Direcção-Geral
deste Ministério, sobre a situação do quadro dos oficiais do
quadro dos serviços auxiliares do Exército.
Por acórdão
do Supremo
Jdaneiro de 1953, homologado
~ 16 do mesmo mês:

Tribunal Militar de 9 de
por despacho ministerial

Rej eitado o recurso interposto
pelo tenente do
quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
na si-
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tuação de reserva, João Oonçalves de Almeida Lopes, em que recorria da decisão que, em 1 de
Janeiro de 1951, o mandou passar à situação do
reserva, decisão esta proveniente de despacho ministerial de 1 de Novembro de 1950, exarado sobre
uma informação da 2. a Repartição da La Direcção-Geral deste Ministério, sobre a situação do quadro
dos oficiais do quadro dos serviços auxiliares do
Exército.

IX - DECLARAÇOES
Ministério do Exército _1.& Direcção-Geral-I.a

Repartiçlo

1) Tendo sido agraciado pelo Governo Belga com o
grau de grande-oficial da Ordem de Leopoldo II o coronel do corpo do estado-maior José António da Rocha
Beleza Ferraz, é-lhe permitido, em conformidade com
as disposições do Regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas inaígnias.
2) Tendo sido agraciado pelo Governo Belga com a
2. a classe da Cruz Militar o capitão do corpo do estado-maior João de Oliveira Marques, 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 cruz de La classe do Mérito Militar com distintivo branco os oficiais a seguir designados, é-lhe
permitido, em conformidade com as disposições do Regulamento das Ordons Portuguesas, aceitar aqu la mercê
e usar as respectivas insígnias:
Capitães: de infantaria, António Emílio Pereira d
Figueiredo Cardoso e, de cavalaria, Luis Carlo
de Abreu de Barros e Cunha.

-1:) Tendo sido agraciado pelo Governo de Espanha
com a Medalha da Campanha, com duas cruz s de Mérito Militar com distintivo roxo e com três cruzes de
guerra o capitão miliciano de infantaria Rodrigo Barbosa Araújo Leit Faria, r-lhe permitido, em conformi-
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dade com as disposições do Regulamento das Ordens
Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
5) Por decreto de 9 de Agosto de 1952, publicados
no Diário do Governo n, o 293, 2, a série, de 15 de Dezembro do mesmo ano, foram agraciados com os graus
da Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados os
eguinte oficiai :
Grande-oficiai

Coronéi : de artilharia, Joaquim Estrela
cavalaria, Raul Martinho,

Teriaga e, de

Comendador

Majores: de cavalaria, Luí Alberto Filipe Rodrigues
e Ápio Felisberto Nunes do Almeida; e, do extinto
quadro auxiliar de artilharia, na jsituação de reserva,
Frederico Mende Abóbora.
Oflclal

Capitães: de infantaria João Maria da Silva Delgado;
de cavalaria, António Rebelo ...eves Dinis de' Aiala,
Luis Soares de Oliveira e Alberto Policarpo Manso,
6) Por decretos de 9 de Agosto de 1952, publicados
no Diário do Governo n.? 294, 2.a série, de 16 de Dezembro do mesmo ano, foram agraciados com os graus
da. Ordem Militar de Avi que lhes vão indicados os
oer uintes oficiai :
Grande-oflclal

Coronéis: de infantaria, Décio da Mata alisto; e, médico, Mário Alberto Pegado Pereira Machado.
Comendador

'I'enent -coron 01 mili .iano módico, do extinto quadro
especial, na situação d re erva,
a par anto.
Major do cavalaria Hugo da ilva Leitão.
Oflclal

apitãe : ,le artilharia, na ituação de reserva, António
Vicent T i. eira ,miliciano, Manuel Carlos Correia.
Manito Torr s; de cavalaria, Joaquim dos antos
Alvo' Pereira, Jo \ Moreira da ilva Rang 1 d Almeida e Manu 1 faria Pereira Coutinho Correia d
I, r itas.
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7) Por decretos de 9 de Agosto de 196~, publicados
no Diário do (Iooerno n." 295, 2.a série, de 1i de Dezombro do mesmo ano, foram agraciados
com os graus
da Ordem Militar de Avis quo lhe' vão indicados
OR
seguintes oficiais:
Grande·oflcial

Coronel do serviço de administração
militar, na situação
de reserva, António da Cunha Osório Pedroso.
Comendador

:\Iajores:
de cavalaria,
veira Reis e Eduardo
farmacêutico,
Homero

António
Varela

Carlos Garcia de Olide Oliveira
oures; e,

Ferreira.
Oflclal

Capitães:
de cavalaria,
António
Ferreira de Carvalho
Freire Damião; farmacêutico,
José da Rocha; do serviço de administração
militar, Arménio do Nascimento
Guerra;
do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, Manuel Coelho Fortes do Valo ; do quadro dOH
serviços auxiliares do Exército,
José Dias de Iiesendo.
e, na situação de reserva, Luis Cervães Rodrigues.
Cavaleiro

Capitão

de cavalaria

Manuel

da Fonseca

Pinto

De sa.

'I'enestes : de artilharia)
Joaquim
Saldanha Herúundes
Palhoto ; e, de cavalaria, Joaquim Pinto Brás.

o

8) Por decretos de
do Agosto de 1\)52, publicado'
no Diário do Governo n. ~ 297, ~. a série, de 19 de Dezembro do mesmo uno, foram ngraciados
com os grau!'!
da Ordem Militar de Avi« quo lhes ,,1\0 indicados os
seguintes aliciais:
Grande-oflclal

Coronel do serviço
Botelho Coelho.

de udministrncão

militar Ilídio Anibal

Comendador

Majores:
de artilharia,
Alfredo Fl'IT ira Gonçulves
.Joaquim Mendes Moroiru Sacaduru ; (lo cavalaria, Fernando Dias Pires Monteiro; e, d eug nhariu, Adriano
Vieira Coelho dos Santos Macedo.
Oficiai

Capitães:
do corpo do estado-maior,
.Iosé Júlio Viana
Serzedolo Coolho; do infantaria,
Henrique Munu 1 Ri-

2,- Série

ORDEM DO EXERCITO

N,o 1

49

beiro da Cruz Antunes; de artilharia, Leopoldo Manuel Seabra de Sousa Gentil; do quadro dos serviços
, auxiliares do Exército, Artur de Sequeira Varejão e
Ollvio Amado ~eye .
Cavaleiro

Tenent(\s: do serviço do administração militar, Cândido
Márcio da Silva Figueiredo; do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, José Maria da Silva, Octávio
Fernandes Martins o J osé Barroso Boavida.
9) Por decretos do 9 de Agosto de 19:')2, publicados
no Diário do Governo n.? 299, 2.a série, de 22 de Dezembro do mesmo ano, foram agraciados com os graus da
Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados os seguintes oficiais:
,
Oflclal

•

Capitães: de engenharia, Ernesto Augusto Ferreira de
Almeida FI' ire; médico , Diogo' Guilherme da Uva
Alves Furtado o, na ituação de reserva, José>Simc es
Pereira Júnior ; veterinário, José Maria P reira ; do
extinto quadro auxiliar do erviço de saúde, Isidro
António Gaio; do extinto quadro de oficiais do ecretariado militar, na situação de reserva, José Coelho
de Moura.
Cavaleiro

Tenentes: de artilharia,
arlos Fernando da Cunha
Vieira de Araújo; de cavalaria, Fernando da Costa
Maia; veterinário, Manu 1 Joaquim 'I'rindade ; do quadro dos serviços auxiliares do Exército, Manuel dos
8antos 0, na situação de re ena, Manuel Pais Silvestro Júnior.
1U) Por doer to do 9 do Ago 'to do 1932, publicados
no ])iál'io do Governo n. o 30:3, 2. a ério, de 27 d
ozembro do m mo ano, foram agracindos com os graus da
Ord m l\1ilital' do Avis qu 111 ' vão indicados os so'ruillto~ oficiais:
Grande-oflclal

Brigadeiro do serviço
Luis Pinto.

do admini

trnção militar Armando

Comendador

~Iajor do s rviço
Costa Moura.

d

udministrução

militar ...\I'Ualdo da

Oflclal

~rajor veterinário Cirínco António ousa ostn.
Cnpitãt'8:
do
ngcnharin,
António
Gonçalv s Barata
UaJ\'iLO; c, m xlico, Vitorino
'im as ardoso.
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Cavaleiro

Tenentes: do serviço de administração militar, Alberto
Joaquim Salgueiro; do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, Domingos dos Santos Crespo, Joaquim Pereira Abrantes, Casimiro José da Silva, António Albino
Pires, Manuel Valente da Silva e José Luis Barbosa.
11) Por decretos de 9 de Agosto de 1952, publicados
no lJiário do Governo n. o 2, 2. a série, de 3 de Janeiro
do corrente ano, foram agraciados com os graus da Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados os seguintes
oficiais:
Oficiai

Capitães: de infantaria, José Albano de Proença Oli. veira Cid; e, de engenharia, Mário José Saraiva.
Cavaleiro

Tenentes: de cavalaria, na situação de reserva, João
Clemente dos Anjos; do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, Mário Henrique Reis da Silveira, Manuel
Domingues Júnior, José Martins, Luis Macedo Pereira
e Guílhermino Gonçalves.
12) Por decretos de 9 de Agosto de 1952, publicados
no Diário do Governo n.? 7, 2.u série, de 9 de Janeiro do
corrente ano, foram agraciados com os graus da Ordem
Militar de Avis, que lhes vão indicados os seguintes
oficiais:
Grande oficial

Coronel do corpo do estado-maior
nário Leal.

Jorge Mário Apoli-

Comendador

Majores do corpo do estado-maior, José de Freitas Soares, Angelo Ferrari, Anselmo Guerra Correia e João
de Paiva de Faria Leite Brandão; e, de infantaria, na
situação de reserva, João Manuel Gomes.
:

A

Oficiai

Capitães; do corpo do estado-maior, Carlos Mariano AIgéus Aires, Fernando Eugénio de Paiva Hibeiro Joaquim Frade Gravito, António Manuel de I' aria'Monteiro Carneiro Pacheco, Antonio Eduardo Castro de
Ascensão e José Nogueira Valente Pires.
Cavaleiro

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército.
Aurélio Augusto de Azevedo.
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13) Por decretos de 9 de Agosto de 1952, publicados
no Diário do Governo n.? 16, 2.a série, de 20 de Janeiro do corrente ano, foram agraciados com os graus
da Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados os
seguintes oficiais:
Oflclal

Majores: do corpo do estado-maior, Francisco Rafael
Alves; e, de cavalaria, Alberto Jóice Cardoso dos
Santos.
Capitão médico José Neto Uilheiriço.
14) Por decretos de 9 de Agosto de 1952, publicados
no Diá1'io do Governo n. o 19, 2. a série, de 23 de Janeiro
do corrente ano, foram agraciados com os graus da Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados os Reguintes oficiais:
•
Oflcial

Capitães de infantaria: Clodomir Sá Viana de Alvarenga
e Abílio de Matos Pacheco.
Cavaleiro

Tenente de artilharia Sérgio Augusto Vilaverde Bacelar.
]5) Por decretos de 9 de Agosto de 1952, publicados
no LJiário do Governo n. o 25, 2. a série, de 30 de Janeiro
do corrente ano, foram agraciados com os graus da
Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados os seguintes oficiais:
Oflclal

Capitão do extinto quadro
tónio de Jesus Serôdio.

de picadores militares An-

Cavaleiro

Tenente miliciano de infantaria
Dias.

Sertório

de Sá Simões

16) Por decreto de 16 de Janeiro do corrente ano,
publicado no Diário do Goremo n." 25, 2.11 série, de 30
do mesmo mês, foi nomeado vogal do Conselho da Ordem
do Império Colonial o general reformado José Tristão
de Bettencourt.
17) Contam a antiguidade dos seus actuais postos
desde as datas que lhe vão indicada os oficiai, a se-
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Ordem do

Generais:
Paulo Bénard Guedes, Domingos José Santos de
Lemos, Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz,
Jorge Henrique Nunes da Silva e José Viana
Correia Guedes, todos desde 3 de Fevereiro de
1953, devendo ser inscritos na respectiva escala
pela ordem por que vão mencionados.
Corpo do estado-ma.ior

Coronel Fernando dos Santos Costa, desde 25 do Setembro de 1948.
Tenentes-coronéis: Alfredo Amélio Pereira da Conceição
e José de Oliveira Vitoriano, ambos desde 14 de Janeiro de 1953.
Majores:
José Sacadura Moreira da Câmara, José Nogueira
Valente Pires' e João Tiroa, todos desde 1 de
Janeiro de 1953.
João de Oliveira Marques, desde 14 de Janeiro de
1953.
Eduardo Joaquim Magalhães Almeida Martins Soares e Mário Marques de Andrade, ambos desde
23 de Janeiro de 1953.
Infantaria

Brigadeiros: J osé Esquível e Fernando Augusto Rodriguos, ambos desde 3 de Fevereiro de 1953.
Artilharia

Brigadeiro graduado Eduardo Augusto Tavare
desde 20 de Fevereiro de 1953.

Nunos,

Engenharia

Brigadeiros: Eduardo Pires e Flávio J osé Álvares dos
Sautos, ambos dosde 3 de Fevereiro de 1953.
Coronel António Casimiro da Costa, desde 15 de Novembro de 1952.
Tenentes-coronéis:
Luís Vitória da França
vembro do 1052.

e Sousa, desde 15 de No-
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Joaquim Guarda Antunes, Manuel Quirino Pacheco
de Sousa e Mário dos Santos Risques Pereira,
todos desde 6 de Fevereiro de 1953.
Farmacêuticos

Major João Fernandes
1953.

Faia,

desde 11 de Janeiro

Serviço de administração

de

militar

Coronéis:
Manuel Rodrigues Aguincha, J OSÓ Armando da
Palma Graca, Virgílio da Silva Santos e André
Pelicano Fernandes, todos desde 23 de Fevereiro
de H)53.
Carlos do Amaral, desde 26 de Fevereiro de 1953.
Tenente-coronel Hermenegildo
27 de Dezembro de 1052.

Chaves de Paiva, desde

Extinto quadro de oflciais do secretariado

militar

Majores:
Acácio Antunes, desde 23 de Dezembro de 1952.
Joaquim Machado Portelinha e Artur Claudino dos
Santos, ambos desde 6 de Janeiro de 1053.

Oapitães:

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

João Simões da Silva, desde 16 de Janeiro de 1953·
José Pereira de Sousa Guimarães, Manuel António
Rodrigues, Manuel dos Santos e Raul da Silva
Gomes Viana, todos desde 6 de Fevereiro de
1953.
18) Acumula as funções de professor do curso de
altos comandos com o cargo de secretário-adjunto
da
Defesa Nacional o general Júlio Carlos Alves Dias Bo~el)~oMoniz, que, pela presente Ordem do Exército, passa
a Sltua~ão de adido.

Ministério

do Exército _I.a

Direcçao·Geral-

2.a RepartiçAo

19) Continua a exercer as funções de professor do
curso de altos comandos do Instituto de Altos Estudos
Militares o general Jorge Henrique Nunes da Silva,
P;~movido a este posto para o quadro do corpo de ofíCIalS generais na presente Ordem do Exército.
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20) Por ter vaga para brigadeiro continuou na efectividade de serviçoo desde 23 de Dezembro de 1952, data
em que atingiu o limite de idade, o coronel de infantaria,
tirocinado, José Esquível, chefe do distrito de recrutamento e mobilização n." 1, que na presente Ordem do
Exército é promovido a brigadeiro.
21) Está colocado na Repartição do Gabinete deste
Ministério como chefe desta Repartição, e não na 3. a Direcção-Geral, o tenente-coronel do corpo do estado-maior
António Augusto dos Santos, promovido ao actual posto
por portaria de 29 de Dezembro de 1952, publicada na
Ordem do Exército n.? 14, 2.a série, do mesmo ano.
22) Continuou em serviço no Secretariado-Geral
da
Defesa r acional o major do corpo do estado-maior Joaquim Júdice Leote Cavaco, promovido ao actual posto
por portaria de 27 de Dezembro de 1952, publicada na
Ordem do Eeéreito n.? 14, 2.a. série, do mesmo ano.
23) Frequentou com aproveitamento o curso de Interpretação de Fotografia Aérea em Witon, Inglaterra, de
25 de Agosto a 13 de Setembro de 1952, o major do
corpo do estado-maior José de Freitas Soares.
24) Completou no regimento de infantaria n." 11 o
tempo de comando a que se refere o artigo 87.° do
Decreto-Lei n." 36304, de 24 do Maio de 1947, o coronel de infantaria .Tosé Maria Rib iro da ilva,
25) São nomeados para a frequência do curso do alto
comandos no ano lectivo de 1953-1054 os seguintes
coronéis:
Infantaria

Manuel Gomes do Araújo.
Manuel Abrunhosa de Matos.
Mário Eugénio de Almeida Valente.
José António Guerreiro Reboca Júnior .
.rosé Nogueira Soares .Iúnior.
Eugénio Gonçalves de Magalhães Figueiredo.
Armando Amaro de Freitas.
Joaquim Alborto do Lara Alegre .
•José António da ilva.
Pedro Joaquim da Cunha Meneses Pinto Cardoso.
Gervásio Martins Campos d Carvalho.
Raul Ferreira Braga.
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Reservas
António Azevedo dos Reis.
J oão Guedes das Neves Sacadura.
António Correia Pinho Júnior.
Artilharia

António da Costa Malheiro,
Horácio Madureira dos Santos, do corpo do estado-maior.
Manuel Lopes Pires, do corpo do estado-maior.
Francisco António da Silva Azevedo Alpoim.
António Fernando Gomes Pereira.
Joaquim Estrela Teriaga.
Reserva!t

Augusto Dantas Pimenta Serrão de Faria Pereira.
António Augusto Tavares, do corpo do estado-maior.
Cavalaria

Raul Martinho.
João José Xavier Banazol, do corpo do estado-maior.
Reserva

Oarlos Afonso de Azevedo Cruz Ohabi.
Engenharia

Francisco Eduardo Baptista.
Luís Maria da Câmara Pina.
Reserva

Manuel Augusto Gomes.
26) Oonta a antiguidade

do seu actual posto desde

17 de Dezembro de 1952 o coronel de infantaria Henriquo Lopes Gonçalves, promovido pela Ordem do Eicército n.? 14, 2.a série, de 1952.
27) Oontam a antiguidade dos seus actuais postos
desde as datas que lhes vão indicadas os seguintes tenentes-coronéis de infantaria, promovidos pela Ordem do
Exército n. o 14, 2. a série, de 31 de Dezembro de 1952:
Jaime Arnaldo da Veiga Oardoso, desde 20 de Setembro de 195~.
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Afonso Jaime de Bivar Moreira de Brito Velho da
Costa, desde 25 de Novembro de 1952.
Dinis Evangelista Torres Júnior, desde 25 de N 0vembro de 1952.

28) Conta a antiguidade do actual posto desde 25 de
Setembro de 1052, e não desde 18 do mesmo mês e ano,
conforme consta da Ordem do Exército n." 14, 2.a série,
de 31 de Dezembro do ano findo, o major de infantaria
Ernesto Ferreira Proença.
29) Frequentou com aproveitamento o curso Officers
Combat Intelligence Courso, com a duração de 8 t/2 semanas, na Escola do Serviço de Informações o Policia Militar, Divisão do Serviço de Informações do Comando
da Europa, o capitão de infantaria António Fernandes
da Graça.

30) Frequentaram com aproveitamento o curso de
sapadores, camuflagem e defesa antigás, na Escola Prática de Engenharia, os seguintes oficiais:
camuflagem ç defesa antigás do 3-11-1952 a 10-1-1953:

a) Sapadores,

Infantaria

Tenente Américo Correia, da Escola Prática de Infantaria.
Tenente Horácio Vieira Ribeiro, <la Escola Prática de
Infantaria.
Artilharia

Alferes Nuno ~\lvares Pereira, do regimento de artilharia ligeira n. ° 4.
Alferes João :\fanuel Pereira do Carmo de • OUHU Teles,
do regimento de artilharia posada n.? 3.
Cavalaria

Alferes Ricardo Fernando Ferreira Durão, da Escola
Prática de Cavalaria.
Alferes Francisco Manuel Martins dos Santos, do regimento de cavalaria n." 8.
Alferes António .Tosé de Faria Fernandes, do regimento
de cavalaria n.? 6.
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Serviço de administração militar

'l'enente Américo Serôdio Inverno, da Escola Prática
do Serviço de .Adtniuistração Militar.
Tenente Horácio },Ianuel da Costa Vieira Coelho, do
1.o grupo de companhias de subsistências.

b) Parte de sapadores, de 3-11-1952 a 29-11-1952:
Alferes de infantaria Alfredo José Melo Cardoso Corte
Rell;l Manteigas, adido, em comissão militar no Estado
da India.
c) Parte de camuflagem e defesa antigás, de 2-12-

-1952 a 10-1-1953:
Capitão farmacêutico José Ferreira Gomes da Costa,
do Hospital Militar Principal.
Tenente veterinário Francisco da Silva Caio Falcão, da
Escola Prática de Cavalaria.

31) Nasceu em 10 de Junho de 1919, e não em 10 de
Julho de 1919 o tenente de infantaria José Francisco
Sancho Relvas; pelo que deve ser feita a devida rectificação nos respectivos registos de matrícula.
32) Contaji antiguidade do seu actual posto
de Dezembro de 1951 o tenente de infantaria
José Morgado, promovido por portaria de 1 de
bro de 1952, publicada na Ordem do Exército
a
2. série, de 1952.

desde 1
Manuel
Dezemn.? 14,

33) Contam a antizuidade do actual posto desde 1 de
Novembro de 1952, tonos termos do artigo 50.° do Decreto-Lei n.? 36304, de 24 de Maio de 1947, os seguintes alferes:
Infantaria

Artur de Sá Seixas.
Mário Lemos Pires.
Carlos Henrique Botelho Neves.
Raul Jorge Gonçalves Passos.
lflávio ~fartins Videira.
Oscar Fernandes Monteiro Lopes.
Rogério Augusto Garrett da Silva Castro.
João Gomes do Amaral.
Orlando Couto Leite.
João António Gonçalves Serôdio.
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João Manuel Martinho Maltês Soares.
Herculano da Fonseca Matos.
António J osé Amorim Torres Pinto de Queirós.
João Domingos dos Santos Inácio.
João Luis de Sousa Alves.
N orberto Amílcar Sousa Luis dos Ramos.
Alcides José Sacramento Marques.
José António Luz de Almeida.
António Justino Martins Chorão Vinhas.
J osé Daniel de Barros Adão.
José Ruotf de Magalhães 'I'avarea.
António de Figueiredo Costa Gomes.
Sisenando Fernandes Oliveira de Carvalho.
Amílcar Augusto Ferreira Domingues.
Américo da Costa Varino.
Rogério Rosado Ratinho.
Luis Artur Oarvalbo Teixeira de Morais.
Valentino Dinis Tavares Galhardo.
Liclnio Soares de Pinho.
Manuel Torres ela Silva Couto.
Alfredo José de Melo Cardoso Corte Real ~lnntejga.
Fernando Jorge Belém Santana Guapo.
Epifünio João António Pereira Martins Patrício.
Arnaldo Manuel Serra Gomes.

r,

Cavalaria

António Xavier Areu :r Campo' Pereira Coutinho.
Luis Maria Coelho Casquilho.
José Manuel Martins da Silva.
Hélder llumberto do Nascimento Matias.
António José de Fnrla Fomandos.
Rafael Ferreira Durão.
Carlos Alexandre de Morais.
Carlos Manuel de Azevedo Pinto M lo
Leme.
Manuel Joaquim Martins Engrácia Antun H.
António Carlos Dias Antunes.
Alexandre Manuel Gonçalves Dias do Lima.
Nelson Guedes Valente.
Mnnuol .T osé Martins Rodrigues.
António 'I'orros do Andrade ti Silva.
Rui de Orey Pereira Coutinho.

3-1-) O alferes de infantaria Bernardino Luís de Mato
Pereira Torres, promovido ao actual posto pela Ordem
do Exércit« n. o 14, 2. a sério, de 31 do Dezembro do ano
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findo, conta a antiguidade do actual posto desde 1 de
Novembro de 1952, e não de de 1 de Novembro de 1~l51,
Como foi publicado .
. 35) Chama-se Oesarina Rosa de Oliveira, e não Cesárua Rosa de Oliveira, a mãe do alferes de infantaria Sisenando Fernandes Oliveira de Carvalho, pelo que devo
ser feita a d vida rectificação nos respectivos registos
do matricula.
3G) Chama-se Augusto Jorge da ilvoiru Reis, e não
Augusto J orges da 'ilveira Reis, o aspirante a oficial
de infuntaria que, pela Ordem. do Exército n. o 1:3, 2. a série,
de H)5~, foi colocado na Escola Prática de Infantaria.
37) harua-so
arlos Henrique Duarte de Lacerda,
e não Carlos Henriques Duarte de Lacerda, o aspirante
a oficial de infantaria que, pela Ordem do E.{·ército 11.0 13,
2.a sério, do 1932, foi colocado na Escola Prática de
Infantaria.
38) oncluírum com aproveitamento o estágio de especialização de artilharia de costa, que teve inicio em
17 de N ovembro de 1952 e terminou em 21 de Janeiro
do corrente ano, O' seguintes oficiais de artilharia:
Majores:
T ófilo da Rocha Trindade.
Marino da Cunha. 'ancho Ferreira.
Capitães:
Carlos Alberto de Barros Teixeira.
J oão :\faria Paulo Varela
ornes.
Alfores:
AlI> rto :\Ianu I P r ira. da. l' rança.
Armando Alrniro 'anelha •
•J06 F mando VaI . UO Figu iredo Valente.
Luí F'ilip de Albuqu rqu
umpos Ferreira.
Manuel do Na cini nto Est v s.
:H'l) Conta a antiguidad ao . LI actual po ·to desde ~5
de 'ot rubro do ano findo () major de infantaria Ernesto
Fel'l' ira Proença, promovido pela Ordem do Exévcito
n-.)
n • o 1'%,
t
.) a S é'
w.
1'l, dO 1;;.)_.
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40) Frequentaram
com aproveitamento
o curso de
oficiais Fire Control Material Maintenance,
M. O. S.
Código 4806: na Ordnance School, nos Estados Unidos
da América, os seguintes capitães de artilharia:
Luís Joaquim de Sequeira Manso Conceição
Joaquim Mendonça Duarte Pedro.

Leitão.

-11) Concedidos
pela Reoieta Militar os prémios
colaboração
aos oficiais em seguida mencionados:

de

Major de cavalaria
Joaquim Rodrigues
Gomes Júnior, prémio Moçambique,
polo artigo «As tropas
rápidas nu defesa de Moçambique».
Capitão do corpo do estado-maior
Fernando
Ferreira Valença, prémio Almiranto Augusto Osório,
pelo artigo «Intluêncius
da Ciência O da Técnica
na guerra».
Capitão do corpo do estudo-maior
Artur Henrique
Nunes da Silva, prémio Barreto de Oliveira, pelo
artigo «A infantaria
na manobra
em retirada
e
retirada» .
Capitão do serviço de administração
militar Vasco
Sorapião das Neves Martins, prémio coronel Branquinho, pelo artigo «Subsidio'
para o estudo da
alimentação
em campanha».
42) Foi de 14 semanas, e não de 6, como consta da
declaração
99) da Ordem do Exército n.? 14, 2.a série,
de 1952, a p. 871, a duração do curso Associate Armor d
Off, Basic, frequentado
pelo tenente de cavalaria
Luís
Maria de Sousa Campeão
Gouveia nos Estados Unidos
da América em 1951.
43) Desempenha
as funções de mostr
de educação
flsica no Colégic Militar como efectivo, o não como interino, o capitão do cavalaria João do Castro Eu s 1'\'1'reira, promovido
ao s u actual posto por portaria
de
28 d Outubro de 1952 publicada na Ordem do Erército
n.? 13, 2.a sério, do mosmo ano.
44) Acumula
as funções
ti mostre de quitação do
curso do estado-maior
com o cargo de professor provisório do Colégio Militar o capitão de cavalaria
J os

Moreira da. ilVil. Rangel d Almeida.

-
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45) Foi alterado pura dois coronéis o quantitativo
da
arma do engenharia
fixado para a frequência
do curso
de altos comandos no ln tituto de Altos Estudos Militares no ano lectivo de 1933-54, publicado na declaração 8) da Ordem. do Exército n.? 14, 2.a série, de 31
do Dozcmbro do 19,')2.

46) Chama-se Manuel Artur 'I'eles da Costa Monteiro,
e não Manuel Artur da Costa Monteiro,
o major de engenharia qU(' pa sou iL situação de supranumerário
por
portaria
de 7 do • J ovcmbro
de 1952 publicada
na Ordem do Exército n.? 14, 2.a série, do mesmo ano.
,47)
hama-se José da
il va Maia, e não João da
• ilva Maia, o pai do major farmacêutico
Miguel Darcelos da Silva Maia, pelo que ~eve ser feita a rectificação nos respectivos regi tos de matricula.
48) Tendo sido con iderado ao abrigo da alínea c) do
a:tigo 86.° do Decreto-Lei
n.? 37 139, por de pacho ministerial de 23 do Janeiro
do corrente
ano, o capitão
do. engenharia
Domingos
Cabral de )[010, que foi insCrito na declaração
7) da Ordem do Exército n." 10,
a
2. série, de 3 de etembro de 1952, com o n.? 3 na
escala especial para a promoção
a major, por ter sido
então considerado
abrangido pela alínea a) do artigo 36.°
do decreto acima citado, declara- e que este oficial vai
ocupar nu escala especial
publicada
na declarnção
8)
da Ordem do Exército n.? 12, 2.a érie, de 30 de Setemhro de 1930, o lugar imediatamente
iI esquerda do
capitão de engenharia
Américo
Mascarenhas
Macedo,
lllantendo as im o seu lugar na escala, por ainda não
lhe ter cabido a preterição.

4D) Contam a antiguidade do sou actual po to desde 1
de DO%cll1hro d 1951,
não de 1 d Dezembro de 1952,
os tenentes
de engenharia
"arlos Alberto
Monjardim
Coelho da Costa, JOHó du Costu Pereira, d Sande d
acatlura Bote Corte H al, .Ioão Orlindo Alm 'ida Pina,
F'ernanuo d Jesus Lima Corr ia. Orlando de Azevedo.
1 5,O)}_ nomeado

para a frequência do estágio do radioOgl<l para subalt rno: médicos, qu tev inicio em 2 de
Janoiro do corr nte tino no lIo spital Militar Principal,
cUlllulativllm nto com o tirocínio qu está fr quentando
na. E 'cola do Serviço d
'aú(le. Iilitar, o alferes mili-
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ciano módico do 1.0 grupo de companhias de saúde
César Dias Rego Serras, em substituição do alferes miliciano médico António da Graça.
31) Conta a antiguidade do sou actual posto desde 1
de Novembro de Hl52, e não desde 1 de Dezembro do
mesmo ano, como consta da declaração 33) publicada
na Ordem do Exército n." 14, 2. a série, do ano findo, o
alferes farmacêutico José Augusto do Oliveira Carvalho.
52) Contam a antiguidade do posto de alferes veterinários desde 1 de Novembro de 1952 os seguintes alferes veterinários:
João Afonso Tiago Marreiros.
António Fernando de Mira O odinho.
Manuel do Jesus Ventura Nunes.
Santiago João Oarrilho Medeiros.

53) Chama-se Artur Afonso Tição o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército promovido ao
seu actual posto por portaria de 1 d Outubro de Hl52,
publicada na Ordem elo Exército n." 13, 2.[\ série, do
mesmo ano.
54) Oportunamente será indicada a antiguidade do po to
de tenente dos tenentes veterinários João Afonso 'I'íago
Maneiros, António Fernando de Mira Godinho, Manuel
de Jesus Ventura Nunes e antiago João Carrilho Medeiros, pelo que fica sem efeito a parte da declaração
;):3) publicada na Ordem do Exército n.? 14, 2.a órie,
de 1952, respeitante aos mesmos oficiais.
55) O alferes do quadro dos serviços auxiliar s do
Exercito David
ar ia Corte, <jue () promovido ao eu
actual posto pela presente Ordem do Exército, tem a e 'pecialidade ele mecânico de automóv 1 por ter 1'1' quentado com aproveitamento, nus Oficinas Gerais d Material de Engenharia, o estágio d especial.zaçâo a qu e
refere a Portaria n." 13 6~9, d 25 de Outubro de 1ar)1.

50) Presta serviço no Colégio Militar do de 24 de
Janeiro do corrente ano o capitão do xtinto quadro ti
picador s milicianos J osô Mat us.
57) Que a data da pa sagem
infantaria, na situação de ro

tt reforma do corou 1 d
rvu,

João

.Alvaro dos
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Santos ilvano é de 2 de Março de 1951, o não de 2 de
Março do 1952, como foi publicado na Ordem do Exél'cz'to
n.> 14, 2.3. série, do 1952.

58) Deixou de prestar serviço no quartel-general da
a
2. rogião militar desde 10 de Janeiro de 1953 o coronel
de infantaria, na situação de reserva, Adelíno Ferreira
Fresco.
59) Por despacho de . Ex. a O nbsecretárío
de Estado do Exército de 26 de Dezembro de 1952 são
recond~zidos, desde 1 de Janeiro de 19,)3, no conselho
de administraçã.o do Cofre de Previdência dos Oficiais
do Exército Metropolitano, para o biénio 1953-1954, os
oficiais, na situação de re e1'\'2', a seguir mencionados:
Vice-pre idente, coronel de infantaria José Júlio de
Almeida da Costa Pereira.
Vogal-te oureiro, coronel de infantaria Carlos Ludgoro Antunes
abrita.
Vogai

:

'I'enente-coronal de infantaria Alberto Herculano
de :Morai.
Major miliciano de infantaria, do extinto quadro
especial, Lu! Filip de Albuquerque Rebolo.

??)

Doixou de prestar
erviço nos Serviços Cartograticos do Exército desde 17 de Janeiro de 1053
~ tonOlltecoronel de infantaria, na situação de reserva,
, Oaquim Felizardo Ad~to .Antun .
uI)
ão deslizado do serviço d sde as data que lhes
~ão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15. °
o Decreto-L i n.? 2) 404, d 31 de Dezembro do 1037,
Os oficiais, na ituação de r . rva, m eguida mencionados e que nas datas ref rida' atinzem o limite de idade
para tran s itar para a ituução d reforma:

'r nent -coron 1 de infantaria Joaquim Mond s Bragança, d

d :3 d D zombro de 1952.
1 de infantaria Artur de Vusconcolos, dosd ~ de Jan iro de Hl;):3.
T n nt -c roo 1 do erviço de admmi tração militar
Munu I M nde , <1 -<1 24 de Dezembro de 1\)f)2.
Major d infantaria Jo:(' Maria. ti Sou a
Brito,
<lesa 7 d Jun iro de 195:3.

'I'en ntn.
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Major do serviço de administração militar José Nunes
Gregório, desde 2 de Dezembro de 1952. Prestava
serviço no quartel-general da La região militar.
Major veterinário Alberto Alfredo da Silva Lobo,
desde 10 de Dezembro de 1953. Prestava serviço
na guarnição militar de Viseu.
Capitão de infantaria José Pedro de Matos, desde 1
de Janeiro de 1953.
Capitão farmacêutico Abilio de Sousa Camões, desde
8 de Janeiro de 1953.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia António Maria Mendes, desde 24 de Dezembro de
1952. Prestava serviço no regimento de artilharia
pesada n.? 3.
Tenente de infantaria Joaquim Tamar Brandão, desde
8 de Janeiro de 1953.
62) Presta serviço na 2. a Repartição da 1.11 Direcção-Geral deste Ministério desde 21 de Janeiro de 1953
o tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
Vasco Godfroy de Abreu Lima.
63) Presta serviço como chefe' do centro de mobilização de infantaria n." 15 desde 16 de Janeiro de 1953
o tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
Júlio César da Costa Chaby.
(4) Presta serviço na carreira de tiro de Aveiro como
seu director desde 17 de Dezembro de 1952 o major
graduado de infantaria, na situação de reserva, António
Marques Tavares.
(5) Deixou de prestar serviço no batalhão de engenhos desde 12 do Fevereiro de 1953 o major graduado
de infantaria, na situação de reserva, Jorge Abel Gaspar
Franco passando a prestá-lo desde a mesma data no
batalhão de engenhos.
(6) Presta sorviço no centro de mobilização de infantaria n. o 11 desde 16 do .T aneiro do 1953 o capitão de
infantaria, na situação de reserva, .T osé Francisco Marquilhas.

(\7) Presta serviço no distrito de recrutamento

e mo'
n.? 4 desde 16 de Janeiro do 1953 o capitüo
de infantaria, na situação de reserva, Isidoro da Palma.

bilização
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?8) Deixou de prestar serviço no regimento de cava~arla n. o 8 desde 16 de Fevereiro de 1953 o capitão de
Infantaria, na situação de reserva, João Augusto do Rego
Bayam.

,69) Deixou de prestar serviço como director da carreJra de tiro da guarnição militar de Evora desde 17
de Janeiro de 1953 o capitão de infantaria, na situação
de reserva, José António de Almeida.
70) Presta serviço na Agência Militar desde 29 de
JaneIro de 1953 o capitão de infantaria, na situação de
reserva, José António de Almeida.
, 7~) Presta serviço no 1.0 grupo de companhias de
~Ub~lstências desde 26 de Janeiro de 1953 o tenente
? Infantaria, na situação de reserva, Diamantino AntóUlo Brandão da Cunha Leite .

.72) Deixou de exercer as funções de director da carreIra de tiro de Aveiro desde 17 de Dezembro de 1952,
pa~sando a desempenhar desde a mesma data as de
adJ,unto da referida carreira de tiro, o tenente de infanna situação de reserva, Leonardo Campos de
Atulrla,.
melda.
, 73) Deixou de prestar serviço no hospital militar reâlo~al n. 1 desde 29 de Novembro de 1952 o tenente
I~fantaria, na situação de reserva, Manuel Cândido
da SIlva
.
O

?

. 74) Presta serviço no conselho administrativo do hos-

Pital militar regional n.? 1 desde 16 de Janeiro de 1953
01tenente de
(O Rosário.

infantaria, na situação de reserva,

Manuel

b'1?5) Presta serviço no distrito de recrutamento e mod I l~ação n. o 13 desde 12 de Janeiro de 1953 o alferes
Ce Infantaria, na situação de reserva, Carlos Eduardo
al'doso dos Santos.
_G76) Presta serviço na 2. a Repartição da ~. a DirecçãoeraI deste Ministório desde 26 de Janeiro de 1953
°i alferes de infantaria, na situação de reserva, Mateus
J ugusto de Sepúlveda e Sampaio.
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77) Esteve em efectividade de serviço na Direcção da
Arma de Artilharia até 12 de Fevereiro do corrente ano
o brigadeiro de artilharia Francisco Aires de Abreu, que.
pela presente Ordem do Exército, passa it situação de reserva.
78) Presta serviço como presidente da comissão de
recepção de materiais desde 20 de Fevereiro de 1953
o brigadeiro graduado de artilharia Eduardo Augusto
Tavares Nunes, que, pela presente Ordem do Exército,
é graduado neste posto e exonerado de director das OHcinas Gerais de Equipamento e Arreios.
79) Deixou de prestar serviço na 1. a Repartição
da
2. a Direcção-Geral deste Ministério desde 4 de Janeiro
de 1953 o coronel de artilharia, na situação de reserva,
Roberto de Matos.
80) Presta serviço como chefe do centro de mobilização de artilharia n.? 0 desde 20 de Fevereiro de 1953
o tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva,
João Lopes da Fonseca Guedes.
81) Deixou de prestar serviço na Escola do Exército
como professor catedrático da 5. a cadeira de de 31 de
Janeiro de 1953 o tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva, Dimas Lopes de Aguiar.
82) Deixou de prestar serviço nos Serviços Cartográficos do Exército desde 1 de Janeiro de 1053 o major
de artilharia, na situação de reserva, João Ribeiro Baptista Montes.
83) Deixou de prestar serviço no Presidio Militar de
Santarém desde 4 do Fevereiro de 1953 o capitão de
artilharia, na situação de reserva, Alberto Frederico de
Carvalho Lima.
84) Presta serviço no regimento de artilharia pesada
n.? 1 desde 14 de Fevor iro d 1033 O capitão do »rtilharia, na situação de reserva, Alberto Fr derico de
Carvalho Lima.
8.5) Presta serviço na Comissão Superior de hducnçiio
Fi~lca do Ex6rcito como agregado desd !fI do Ferererro do 10f):3 o coronel de cavalaria na situncãc de
reserva, Luís de Figueiredo.
'
.
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86) Presta serviço na comissão de assistência social
da Legião Portuguesa desde 10 de Fevereiro de 1953
o ,capitão de cavalaria, na situação de reserva, ,Francisco
DIas Soares da Cunha .
. 87) Presta serviço na Direcção da Arma de Engenharia d~sde 6 de Janeiro de 1953 o capitão de engenharia,
na sItuação de reserva, Amílcar César Gomes de Melo .
. 88) Presta serviço na Direcção do Serviço de Admilllstração Militar desde 22 de Janeiro de 1953 o ten.ente-coronel do serviço de administração militar, na
sItuação de reserva, Pedro Rodrigues Valente.
, 89) Presta serviço no Conselho Fiscal dos Estabelepmentos Fabris do Ministério do Exército desde 23 de
;~evereiro de 1952 o coronel do serviço de administraça? ~ilitar, na situação de reserva, Eurico Baptista de
OlIveIra.
90) Deixou de prestar serviço na Intendência-Geral
dos Abastecimentos desde 17 de Fevereiro de 1953 o
t~nente-coronel do serviço de administração militar, na
sItuação de reserva , Rui da Rocha Mendonça Camões.
91) Presta serviço desde 27 de Dezembro de 1952
na Repartição de Fiscalização deste Ministério o tenente-Coronel do serviço de administração militar Gaspar Marques d,e <?liveira, que, pela presente Ordem do Exército.
passa a srtuaçãn de reserva.
92) Presta serviço desde 14 de Janeiro do corrente
a~o nas Oficinas Gerais de Fardamento o major do serVI~Ode administração militar José Filipe Taborda MoraIs, que, pela presente Ordem do Exército, transita
para a situação de reserva.
9~) Presta serviço no 1.0 grupo de companhias de
sUbsIstências desde 10 de Fevereiro de 1953 o tenente
do serviço de administração militar, na situação de reserva, Amadeu Fernandes.
94) Presta serviço desde 6 de Janeiro do corrente
ano no quartel-general do Governo Militar de Lisboa
~ major do extinto quadro dos oficiais do secretariado militar António José Marques Guimarães, que, pela presente
Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
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95) Presta serviço no regimento de cavalaria n.? 8
desde 12 de Janeiro de 1953 o major do extinto quadro
dos oficiais do secretariado militar, na situação d reserva, António Andrade.
9G) Presta serviço no distrito de recrutamento e mobilização n. o 13 desde 13 de Janeiro de 1953 o capitão
do extinto quadro dos oficiais do secretariado militar,
na situação de reserva, Américo Baptista.
07) Presta serviço no quartel-general da ~.a região
militar desde 17 de Fevor iro de 1053 o capitão do
extinto quadro dos oficiais do secretariado militar. na
situação de reserva, Manuel Fernandes Pereira.
98) Presta serviço na Agência Militar de de 1-.1: de
Janeiro de 1953 o capitão do quadro dos serviço' auxiliares do Exército, na situação de res rva, António
da Rocha Barbosa.
99) Deixou de prestar serviço no regimento de infantaria n.? 2 desde 20 de Janeiro do 1053 o capitão do
quadro dos
rviços auxiliares do Exército António Pires, passando a desempenhá-lo no distrito de recrutamonto e mobilização n. ° :3 de de a mesma data.
100) Presta serviço desde lG do Janeiro do corr nto
ano na Escola Prática de Infantaria o capitão do ([uadro dos serviços auxiliar
do Exército Adolfo
'r to
Pereira, que, pela presente Ordem do Ecército, transi ÍlL
para a situação do reserva.
101) Pro ta . rviço desde 7 d Janeiro do corr nt
ano na Escola do Exército o ton nte do quadro dos
serviços auxiliares <lo Exército Eduardo Moreira, qu ,
vela pre ente Ordem elo Exército, transita para. a situut;ão de reserva.
I

102) Pr . ta serviço no c ntro do mobilização d artilharia n." 5 dosd 22 de Janeiro do 19D3, d ixnndo do
o prestar desde a mesma data no batalhão d .açadores
n.? 9 o ten nt do quadro do s rviços auxiliar ~ elo
Exército, na aituação do r serva, .J úlio do Araúj o.

1m) Prestn R rviço d . d 24 d .Ian iro do corrente
ano na R partição O ral do 'fillistérfo do Exército o

2.1 , (''l'ic
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tenente do quadro dos erYÍços auxiliares do Exército
~!ário da Silva Naz:írio, que, pela presente Ordem do
/;a:ércitn, transita para a situação de reserva.
10-1) A data da apre entação ne te ~finistério do tenente
do quadro dos serviços auxiliare' do Exér ito, na situaç:ão de reserva, António Albino Pires, é de 13 de Julho
d~ 1952, e não de 13 de Junho de 1952, como se puhhcou na Ordem do E;drcito n.? 14, 2.8 série, de 1952.

ln5) Foi alterado para doze coronéis o quantitativo da
de infantaria fixado para a frequência do curso d
altos comando no Instituto de Altos Estudos Militares no
uno lectivo de 1953-1954 publicado na declaração 8 )
da
Ol'dem do Ea:ércilu n. o 14, 2. a série, de 31 de De7.embro de 1952.
urIUa

1(1(3) É incluído no plano de curso , estágios e tirocínios
no ano lectivo de 1952-1!l53 publicado na Ordem do
E;ro(:rcito
n. 09,2. a série, de 14 de Agosto de 1952, a p. 526,
0
o 1. ano do curso de habilitação de gllodos-mecllniro'
automobilista, que funciona nas eguíntss condiçõe
Início - 23 de ~Iarço de 1953.
Duraçao -7,5 me os (aproximadamente).
Fim - 31 d Outubro.
Local onde funciona - Oficinas Gerais de Material
d Engenharia.
FI' quên ia - 06 primeiro -cabo ajudante de mocânico auto.
, ~07) ~.ão incluldo' no plano d cur o ,está"'io e tiroo 2.0 s me tre do ano de 1952 os s guintos
e.ttl"io para
:
O
Cllll .

Para instrutor
monitores da E cola Preparatória d
uadro u 1953:
Infantaria

Iní 'io - 3-11-1952.
Duração . mana .
1·hu- :"0-12-195:..
FI' qUOncia- P lo m no , 1 oficial uperior o 2 capitães por r gim IItO d infantaria
1 oficial
. up rior e 1 apitiio ou 2 .apitãe por batalhão
de caçador . da' unidad . da. 1."
2. a regioes
militar :.
Local ond fun iona - Escola Prática ti Infantaria.
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Artilharia

Inicio -13-10-1932.
Duração - 5 semanas.
Fim - 15-11-1952.
Frequência -1 oficial superior e, no mínimo, 1capitão de cada unidade de artilharia de campanha.
Local onde funciona - Escola Prática de Artilharia.
Cavalaria

Início - 3-11-1952.
Duração - 15 semanas.
Fim -14-2-1953.
Frequência -1 oficial superior, 2 capitães, 2 subalternos e 4, segundos-sargentos ou furriéis por cada
regimento de cavalaria (excepto regimento de
cavalaria 8 e Escola Prática de Cavalaria).
Local onde funciona - Oentro de Instrução de
Blindados.
Engenharia

Sapadores:
Início, duração e fim - A fixar pelo Estado-Maior
do Exército.
Frequência -1 oficial superior, 2 capitães e 2 subalternos por cada regimento de engenharia e Escola Prática de Engenharia.
Local onde funciona - Escola Prática de Engenharia.
Transmissões:
Início -1-10-1952.
Duração -1 mês.
Fim - 30-10-1952.
Frequência - J oficiais superiores e 4 capitães do
regimento de engenharia n. o 1, 1 capitão do regimento de engenharia n. o 2 e 1 capitão e 1 tenente
da Escola Prática de Engenharia.
Local onde funciona - batalhão de telegrafistaeServiço de administração militar

Início, duração e fim - a fixar pelo Estado-Maior
do Exército.
Frequência - 2 oficiais e 3 sargentos por grupo de
companhias de subsistências.
Local onde funciona - Escola Prática de Administração ~filitar.

2.- Série
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108) Publica-se
do campeonatos
em 1952:

o quadro de honra dos vencedores
militares e do pentatlo realizados

Competições

Campeonato

Vencedores

de ginástica

Campeonatos desportivos
Andebol
Rasqueteboi
'
Corrida pelo ~a~Jl~ :

Escola Prática

Regimento
Regimento
Regimento

de Infantaria.

de lanceiros
de artilharia
de cavalaria

n.s 2.
de costa.
n.O 8.

Esgrima:
Instrutores.

Capitão, da Escola do Exército, José
da Silva Pinto Ferreira.
Tenente, da Escola Prática ele Administração Militar, Bernardino :\Iargalho Soares.
Alferes, do regimento dr cavalaria
n.s 6, Henrique Ataíde Sousa Dias.
Escola Prática de Infantaria: capitão
João Gouveia Pessanha,
tenente
Fausto Almeida Moutinho e aspirante Carlos Duarte Lacerda.
Regimento de lanceiros n.O 2.

Espada
Sabre

•

É'1uipes

Futebol

•

...

Natação:
Individuais:
100 metros livres
100 metros
costas.
200 metros
bruços.

de
de

400 metros livres
3 X 66 metros estilos.
10X33 metros
J!: . estilos.
lJUipes •.•
" .•

Capitão, do grupo de especialistas,
Fernando da Silva Branco.
Soldado 34 '52, do grupo de espec~alistas, Mário Jorge Alves aalvao.
Soldado 33 52, do regimento de artilharia pesada n.s 1, Arnaldo da Cruz
Santiago.
Tenente
do grupo de especialistas,
Ferna:ldo (le Deus Ferreira :\Iatos.
Grupo de artilharia contra aeronaves
n.v 1.
Grupo de artilharia contra aeronaves
n.s 1.
(lrupo de especialistas.

Voleibol:
Oficiais •
Sargentos
Cabos ..

71

Escola Prática de Cavalaria.
Base aérea n.? 2.
Regimento de artilharia antiaérea

fixa.
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Voncedores

Competições

Pentatlo
a) Para oficiais:
1." categoria

.

2." categoria

.

. li) Para alunos daEscola

do Exército.

Segundo-tenente
da Armada António
Cid S. Lopes Jonet.
Tenente, do regimento
ele artilharia
ligeira n.? 2, António Joaquim 'I'ravanca .
Cadete n.· 281, Carlos Henrique Duarte
Lacerda.

Ministério do Exército _I.a

Direcção-Geral-

2.a Repartição

109) Foi abrangido pelo disposto na alínea b) do artigo 23.0 do Decreto n. o 3G b74, o primeiro-sargento do
regimento de infantaria n.? 8 Domingos de Araújo.

Ministério do Exército - 2.

a

Direcção-Geral-

3. a Repartiçlo

110) Pensões anuais que competem aos oficiais em
seguida mencionados, que, pela presente Ordem do Exército, transitam para a situação de reserva, nos termos do
Decreto-Lei n.? 36304, de 24 de Maio de 1947:
General Miguel Pereira Coutinho, 54.000$.
Brigadeiro de artilharia Francisco Aires de Abreu.
48.0008.
Tenente-coronel de artilharia João Lopes da Fonseca Guedes, 29.164t$80. Tem 35 anos de serviço.
Tenente-coronel do serviço de administração militar
Gaspar Marques de Oliveira, 30.0005.
Máj or de infantaria
António de Pinho Valente,
27.0005.
Major de engenharia Eduardo Arantes e Oliveira.
22.71M. 'rem 29 anos de serviço. Vence pelo
Ministério das Obras Públicas.
Major do serviço de administruçãr,
militar José
Filipe Taborda Morais, 26.250~. Tem 35 anos de
serviço.

2.- Sórie
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Major do extinto quadro dos oficiais do secretariado
militar António Andrade, 25.8006.
Major do extinto quadro dos oficiais do secretariado militar António José Marques Guimarães,
25.443t$60. Tem 35 anos de serviço.
.
Capitão de artilharia Alherto Feliciano Marques
Pereira Júnior, 12.600b. Tem 21 anos de serviço.
Vence pelo l\finistério do Ultramar.
Capitão de engenharia Abel Tavares Fernandes,
lG.382t580. Tem 25 anos de serviço. Vence pelo
Ministério das Finanças.
Capitão médico José dos Santos Bessa, 15.600tS.
T~m 26 anos de serviço.
CapItão do serviço de administração militar J oaquim ~faria Belo, 15.800t$. Tem 25 anos de serviço. Vence pelo Ministério do Interior.
Ca~itào do quadro dos serviços auxiliares do ExérCIto Adolfo Certo Pereira, 20.400t$.
Te~ente do quadro dos serviços auxiliares do ExércIto Eduardo Moreira, 15.6001$.
1'e~ente do quadro dos serviços auxiliares do Exórcito Francisco Maria Candeias} 15.600:$.
Te~ente do quadro dos serviços auxiliares do ExérCito Mtírio da Silva Nazário, 15.600~.
'l'eo.ente do quadro dos serviços auxiliares do ExérCito Domingos Fernandes, 15.600t$.
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BALA"

Cofre de Previdência dOs

Balancete relativo ao 2.° semestre de 1952, a que so refere o
de Terra e Mar:
Receita
Cofre de Previdência:
Saldo do ano anterior
•.
Quotas •••••••••••••••
Juros de papéis do crédito.
•
Contas a regularizar .•...•.•
Re.eltas eventuais.
• • • •
Administração de propriedade.
Daspoaas de administração
•
Juros de depósitos • • • • •

••••
• • • •
•
•

690.157 soo
147.812850
23860
21.358880
69.700800
60.475Jl00
30.0001)00

11 :350.3581)\l0

919.5271)80

Caixa Económica:
Saldo do semestre anterior
Juros do empréstimos.
•
Jnros de mora • • • • •
Juros de papóls de crédito
Contas a rogul arizar • •
Prémio de rlICO. • • •
Cofro de Prevfdêncla • •

••••••••
• • • • • • • •
• • ••••••
•
• • • • • •
• • • • • • •

2:72·1.698"50
65.6651)00
30&00
16.5621)50
8391)50
18.909830
30.0001)00

131.9061)30

--------ló:12G.4~

--
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CETES
Sargentos de Terra e Mar
artigo 24.0 dos estatutos do Cofre de Previdência dos Sargentos

Despesa
Cofre de Previdência:
~Uh8ldJos a liquidar
Qontas a regularizar
I) Uotas •••
• • • • . • . .
A esposas do admiulstração
. •
C ~inlstra~lIo
de propriedados
1,a xa Económica
'"
•••••••
pransrerflnci"
de reservas matomáríeas
/Oprledades
urbanas.
• •
rrodondameuto
de quota,

264.500,$00
117MO
6.741,$50
50.167,$90
12.083,$80
30.0001100
47.708,$50
53.026,~40
4660

Caixa Económica:
I)espo
"as gerais
•••••••••
P tas a regularizar
• • • • • • •
I r mio de risco
•••••••••
eIllPOsto sobre sucossüns " donçõos ,
afro do Provldôncia
• • • • • . .

C

°é

Saldo para

o semestre

18.0521180
835,$00
7.3381170
831/ll0
30.000,$00

seguinte:

57 057860

Cofre de Previdência:
~m COfro •••••••••••••••.
~08ttado
na Caixa Goral de Depósitos,
rMlto o Providência
••••••••
~1Il

Papóls do crédlto:

9.J3G~60
1:366.000800
1:375.536,560

-----

100 obrigações
do empróstlmo
consoo
lidado de 4 por conto (Conteuúrlos1910) .•••••••.•.•••.
100 obrlgaçõos
do ompróstlmo
consoo
lIdado do 3 '/. por cento do 1941. •
8:400 obrigaçõos
do ompróstlmo
consolIdado do 8 por conto de 1912 •.
6:550 obrlgaçÕ08 do emprõstímo
cousolidado do 2 'I. por couto do 19·13
80 Ohrlgaçõos do Tosouro do 2 '/. por
ccn to de 19~2 ••••
•

200.000800
100.000800
S: 100.000nOO
6:550.000600
80.000800

10:380.000800
11:705.586,'60

Caixa Económ Ica:
cefro .•••••••.•••••••
~08ltado
na Caixa Ooral do Dopõ'ltOl,
~Ill r6~to o Providência.
PrOstado
••••••••••••••
~1Il

tIlJ, Papéis do cród1to:

-847.707860
1:761.889860
-----

1:809.54.7620

aO

obrigações
do empréstimo
consotídado do 4 por conto (ContonllIlosln40) ••..•••••••.•••
200 obrlgaçOo. do ompróstlmo
consoo
lidado do S 'l« por cento do 19H.
•
2~0 ohrlgaçõos
do ompréstlmo
consoo
lidado do S por couto do 1919 •••
450 ohrlgações
do emprõstlmo
CODIO'
lidado do 2
por cento do 19~8 ••
no obrJgaçõel do Tc.ouro de 2 '/. por
COlltO do 1942 •••••••••••

'I.

100.000800
200.000600
2~.000600
j50.0oo800
00.000800

1:O!lO.000800

2:899.547820

'------------------------------------

15:126.491850
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XI - ANUNCIOS
Direcção do Serviço Veterinãrio Militar
Concurso para oficiais veterinários do quadro permanente

Nos termos da Portaria n.? 11 332, de 6 de Maio de
1946, publicada no Diário do Governo n. ° 97, La série,
de 6 de Maio de 1946, e na Ordem do Exército n." 3,
1.a série, de 15 de Maio de 1946, se faz público, para
conhecimento dos interessados, que é aberto concurso
ordinário, por espaço de sessenta dias, com principio a
partir da data da publicação no Diário do Governo, para
provimento de três vagas de oficiais veterinários do quadro permanente, previstas para o corrente ano.
Esclarecem-se os interessados de que o limite de idade
permitido
o de 30 anos incompletos até 31 de Dezembro, como consta da Portaria n.? 14: 169, publicada no
Diário do Governo n. o 267, La série, de 27 de Novembro de 1952.
Lisboa, 8 de Janeiro do 1953. - O Director, Jl,fáriv
Auqusio da Costa, coronel veterinário.
é

(Publicado
no Di,hio do Govenw n.? 10, 2." sérto, do VI de Jauaíro
de 1953).

Escola do Exército - Secretaria
Declarações de vacaturas

do magistério

Nos termos do artigo 20.° do Decreto-Lei n.? 30874,
de 13 de Novembro de 1940, e das alterações constantes do Decreto-Lei n.? 36237, de 21 de Abril de 1947,
e para os efeitos do respectivo provimento, faz-se público que se encontra aberto concurso para professor
adjunto do grupo das 16.a, 17.a e 18.a cadeiras (Material
de Aeronáutica, Táctica de Aeronáutica e Navegação
Aérea).
Os candidatos ao referido lugar devem sa tisfazer às
condições prescritas nos artigos 18.0 e 19.0 do mesmo
decreto e apresentar na secretaria escolar, até llS 15 horas do dia 4 de Abril de 1953, as suas declarações,
feitas em papel selado o dirigidas ao comandante da Escola, instruidas com os documentos a que se refere o

2.· Série
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artigo 3.° e seu § único do Decreto n.? 13 764, de 13 de
Junho de 1927.
Escola do, Exército, 20 de Janeiro de 1953.- O Comandante, Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal, brigadeiro de artilharia.
(Publicado no Dlãrio
reiro de 1953).

1952

do GOVC1'1W n,? 28, 2." só ri e, de 3 de Fevo-

Obituário

Dezembro 21- Tenente de infantaria, na situaçfío de reserva, António da Cunha,
»
27 - Capitão do serviço de adminishação militar, na situação de reserva, António Esteves de Carvalho.
»
31- Capitão médico reformado Evaristo Augusto Duarte
Geral.
.

1953
-Iauoiro
»
»
»

"
»
»
»

»
»
»
»

»

"

"

6-l\Iajor

reformado

José Rodrigues.
de infantaria,
na situação de reserva, Júlio Mário da Cunha Viana.
9 - Capitão reformado António Hermenegildo Afonso.
H-Major
farmacêutico, no quadro, Manuel Cabral de
Lucena e Sampaio.
12- Coronel do corpo do estado-maior Eduardo Ferreira
Viana.
14 Coronel reformado Henrique César da Silva Baraona e Costa.
17 - Major .de infantaria, no quadro, José Rodrigues
Agulllcha Júnior.
17 - Capitão ao serviço de a(Iministração
militar, na
situação dc reserva, Manuel Marques Abrantes
Júnior,
18 Capitão reformado José dos Santos Candeias.
HJ
Joronel reformado Gaspar Cerqueira,
23 Coronel reformado ,1úlio Tomás Rodrigues de Sá.
25
Tcnente reformado Carlos Celestino Parreira
de
Almeida.
27 - Capitão reformado António L lpiano Rodrigues.
28 'oronel médico, na Rituação (11' roservn, Alti'coo
Guilherme
de Vasconcelos Dias.
:!8- ('a pitão rr-toruiado Erne.sto Estanislau
da \ !'igil
\'Plltul'a,
:W ('ol'onrJ refurmado Autónio Vicent» Ferreira
:W
('apit:io d,' infantaria, na situação dI' reserv a, .Jvãu
Pina dr Morais Júnior.
('UI'OIlO! dp png-cliharia,
adido ao quadro, .\I'tul·
Quintino Itogn.ío,
'I'cn ntn de infantaria,
na situação t!l' rc servn,
Amílcar Afonso Prrrll'a Carnoesas.
li
'I'enentn de illfantaria,
na itunçâo do 1'1"('1'\(1, Manuel ,los", Hoclrigllc .

8 - Tenente-coronel
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10- Coronel reformado José Francisco Nunes Lopes.
10- Capitão reformado JORé Pereira Gomes Júnior.
13 - Coronel reformado Henrique Linharcs de Lima.
15-Capitão
do serviço admiuistracão
militar, no quadro, Fernando .Ioaquirn Corado.

Rectlflcaç6es

Na Ordem do Exército n.? 11, 2.' sórie, dr 1(152, a p. 77'2, 1. 10.',
onde se lê: «Júnior», deve ler-se : «Xunese ; a p. 804, l. 1(\.', onde
RC lê: «tenente»,
devo ler-se: «capitão»; a p. 814, L 39.', oude se
lê: «Cancela», deve ler-se: «Coucelo»: a p. 817, L 25.', onde se lê:
«37», deve Ier-xe : ,,36»; a p. 827, 1. 31.', onde se II': "Pinto Júnior»,
eleve ler-se: «Pinho Júniore ; a I). 8·19,1. 17.', onde se lê: «Augusto»,
devo ler-se: «Armando»; a p. 8G2, I. 10.', onrl se lê: «30.000~»,
deve ler-se: «3G.OOO$».

Adolfo do Amaral Abranches Pinto.
Está conforme.

o

AjIHlante-6encral,

~.g34
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do 'Exército
2.-

Série

19 de Março de 1953

o

Ministro do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército, o seguinte:
1- DECRETOS

E PORTARIAS

Ministério do Exército _1.& Direcçlo-Geral-

3.' RepartiçAo

Em harmonia com o di posto no artigo 7:to do Regulam nto da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto
n. o j;) GGi, do :?8 de Maio de HI4G, com a redneção
dada pelo artigo único do Decreto n. o 37 93G, de 17 de
Ago~to de 1930: manda o Governo da R pública Portugue a, pelo Ministro do Exército, concsd r a pensão
men.al de :300., com v ncim nto ti sd 18 do Ago to
d 1952, ao x-soldudo do di s trito d r crlltamento
e mobili7.ll('ão n.? 9 José Egito Botelho Cast lo, residento em Vilela, fregu sia do 1):1\:0 , cone lho de SIthroRa, por 01' cond corado com a modalha de cruz
de guerra de 2. a ela. 'e.
Lisboa, 19 de Dezembro de 19;>:? - O ubsecretárío
d g tudo do E_'órcito Iloráci« Ju.'/' de tá Viana Rebelo.
(VI .. ,I polo TrlbuOAI c1.. CODtAl 00. 16 de I, vr rotro ,18 l~"~, I;no
dnhlo
10lulll81110,
UO' I rm,," du [) 'retu u.O ~~ 2~1).

EIll harmonia com o di. po ·to no artigo 7:t o do Hegulamento da :\f dnlha
filital" aprovndo
J! lo Docreto
n.v :3:) GG7, d ~ de :\1:1io d lD-!ti, com :I redacção dada
P lo : rti~o único (lo D cruto n,o:3/ !l:3G, li 17 d A~o to
<lo 1!l.~)0: manda o ,O\'PI'J)O <ln H pública Portugu(. a,
I) lo ?llinistro do Exército,
COIH' d 'r a I' 1) ão m n .al d
1
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3005, com vencimento desde 30 de Setembro de 1952,
ao ex-soldado do distrito de recrutamento e mobilização n. o 9 Anibal Augusto Milhais, natural e residente
no lugar e freguesia de Valongo de Milhais, concelho de
Murça, distrito de Vila Real, por ser condecorado com
a medalha de cruz de guerra de 1.a classe.
Ministério do Exército, 19 de Janeiro de 1953.O Subsecretário do Estado do Exército, Ilorácio José de
Sá Viana Rebelo.
(Visada peJo Tribunal
devidos emolumentos,

Ministério

de Contas em 6 do Março de 1953. sno
nos termos do Decroto n.· 2~ 257).

do Exército - RepartiçAo

Geral

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, de harmonia com o disposto no artigo 73.0 do Regulamento da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n.? 35 GG7, de 28 de Maio de 1940, com a
redacção dada pelo artigo único do Decreto n. o 37 936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao primeiro-sargento
reformado Alfredo Pinto, condecorado com a cruz de
guerra de 2. a classe, a pensão mensal de 300·$, com vencimento desde 29 de Dezembro do ano findo, como compensação da diferença de vencimento no activo, líquido
de imposições legais de um primeiro-sargento e a pensão
de reforma que lhe foi atribuída.
Ministério do Exército, 13 de Fevereiro (le 1953 .. O Subsecretário de Estado do Exército, Ilorácio José de
Sá Viana Rebelo.
(Visada pelo Tribunal
do Contas em 28 do Fuvcralro
de 1958. São
devídos omolumentos,
noa termos do Docroto n .• 22 257).

II Ministério

MUDANÇAS DE 'OUADRO

do Exército _I.a Direcção-Geral-

2.:1 Repartição

Por portarias de 6 de Marco de 1953:
Passa II classe de oficial miliciano como tenente do serviço de administração
militar, nos termos do artigo 2:!.0
do Decreto-Lei n. o 36 30,*, de 24 de Maio de HH7,

2.' Série
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o ex-tenente do serviço de administração militar José
Henriques Monteiro, o qual havia sido demitido de
oficial do Exército por portaria de 28 de Junho de
1950, desde quando deve ser considerado nesta situação e ficando na situação de licen.ciado.
(Anotada

pelo Tribuual

do Contas

om 17 de Março de 1953).

----:.111- MUDANCAS

DE SITUAÇAo

Ministériodo Exército_La Direcção-Geral-2.a Repartição
Por portarias

de 9 de Janeiro de 1953:
Adido

Coronel de

nrt ilhariu

, ao 'I'ribunal )lilitar Territorial
11t' Viseu,
)lnnut'l .\.ug'usto da Silva Pestana, por t er
...ido nomeado, por portaria desta data, promotor de
iu;"lic;-a <lo supracitado
Tribunal, deveudo ser considemdo nesta situação desde 1 de Janeiro de 1953.
(Anotadu

pelo Tribunal

de Contas

em 3 do Fuverotro

de 1953).

Quadro da arma de artilharia

Uapitão de artilharia, adido, em serviço nos Serviços
Cartográficos do Exército, João Horta GaIvão Ferreira Lima, que, por ter deixado do prestar serviço
nos referidos
orviços Cartográficos, se apresentou
em G de Fover iro de 1933, vara preenchimento do
vaga no quadro, d vendo ser considerado nesta situação ele de a data da pr. ente portaria.
(VIsftdn pelo
0110devido.

Tribunal do Conla. em 21 <1eFevereiro
emolumento.,
nOI termo. do Decreto

de 1953. Nilo

n.· 22251).

Supranumerãrio

Alferl'" do \[\1:1(11'0(10 tiPl'\"iço nu: iliu res ao h/l'l'Íio,
a<1iI10. José ..António <1(' Al muida .l iiuior, llOIS t mnos
<10 .. ;2.0 do ar! ig- 11." (10 Decreto-Lei n." :W 304, de
24 de .1. io de lH4i, que, por ter al'i ..'ado de pr star
'('1'\'i\o 11: províncin 11l' Augnla, onde s cncoutrnva
('m (·0111i.,~à() militar
)'('gr sou cm 1 de Dezembro
11.1' 1 05~, (11'. dt' quando
t!('\'l'
"'1'1'
.onsiderado
nesta
ltl1a~·[io.
(VIU.lft pelo Trlhunal
~. COOI s nm 7 .1. ~'81' rl>lr.) d. 195~. Nlo
sllo dovldú
100luIIIOUIOI, Dili 10r,nOl dI! 1).erOlo
22 207).

n.·
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Por portarias

N,o 2

de 20 de Fevereiro de 195:J:
Supranumerário

Tenente do quadro dos serviços auxiliar s do Bxército,
adido, António
da
o ta, que, por ter deixado do
prestar
serviço na provlncin
do Angola, ond s
ncentrava em comiasüo militai',
e upr S atou m 20 do
Janeiro
do 19j3, desde quando <l0\0 SOl' cons id rado
nesta situação,
(Vinda
pelo Tribunal
de Contu
silo devido. amotumeutcs
, no

om 211d 1'0\ orelro de lD5!l_ Nlo
termo
do Decreto n,' 2~ 257),

Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

Tenent
do quadro dos .erviço
auxiliar s do Exér ito,
Hupranum rúrio, do r gimento d infantaria
n." lf),
onde continua colocado, António ela osta, paru pr nchimonto do vaga no quadro, d \' mlo
r ('011 idorudo
nesta situuçãc desd n data da pr sout portaria.
(VI.edll p.lo
Ião devhlol

Trlhunal
do .Olltll' em 2" do I',,\ero Iro d" 1!l5S.l'illo
liImolurntHllO , no. lurmOI ou l)eeru1o 0.° ~:.! ~á1).

Reserva

Üapitão- d

ng nhuria, adido, d licença ilimitada,
Ianuol Bar]: do do Magalhãos,
nos t ruio cltL ulíu a c
do artigo 12,0 (lo ]) cr to-Lei n." :~ü:m·L alt rudo
pelo Doer to Lei n." 3H \JHi, d 18 d
'et IUhl'o ti
lK)~, cl nmdo II " considerado
II :ta . ituac;ão cI
d
:30 d J ali h'o d 1( :-):~,
(Vlladll
p~lo 1 rlbon,,1 do
.10 de .. ldo. elUolulO."tU',

ontAl ~IU 12 d
(n;o
nu. t~rIlIO. do Doer.tu

Por pOl'tctri(/.~ C/(' ~:J de ft'1'v(')'eiro de

mj:]:

d. \'.I~3,
lo
o.' Vii ~61),

2.' Série
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de Sousa e, em serviço na provincia de Moçambique,
José :\Iaria Carreiro, nos termos da alínea a) do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952,
devendo ser considerados nesta. situação desde, respectivamente, 1:> de Fevereiro e 19 de Jaoeiro de
1953, sem direito a pensão por esto Ministério enquanto se encontrarem na referida situação de adido.
(Anotada

pelo TrIbunal

de Contas

em 27 de Peveroí-o

do 1953).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do distrito de recrutamonto e mobilização n.? 3, Manuel Francisco Raposo Júnior, nos termos da alínea a)
do artigo 12.0 do Decreto-Lei n." 36304, alterado
pelo Decreto-Lei n." 38916, de 18 de Setembro de
19.')2, devendo ser considerado nesta situação desde
10 de Fevereiro do corrente ano.
(VisadAS polo TrIbunal
de Conta.
em 4. de JIlarço de 1953. Nlto
são devIdo. emolumentos,
no. tormos do Decreto n.· 22 267).

Por portarias de 2-1-ele Fere/'eiro de 1953:
Adido

nri~adeiro de infantaria, do Instituto do Altos Estudos
Militare', Luis Gonzaga da ilva Domingues, por ter
ido nomeado, por portaria desta data, prof ssor do curso
de altos comando no referido ln tituto, devendo ser
consid rudo ne ta situação desde a data da presente
portaria.
(Anotada pelo Tribunal
de Cootas em 28 do Feveretrc
do 1953).

POI'

porturia

de r; de Marco de 19;]3:

~"uIa de n nhum efeito a parte da portaria de 24 de
Dezembro d 1951 inserta na Ordem do Exército
11.° 2 ~.'1 séri , d 1\)~)2 anotada pelo Tribunal de
Coutus em :H d Dezembro do referido ano de ] 0:>1,
que con iderava om baixa do erviço O alfere miliciano d engenharia,
na ituação do re erva, .J o .
Viana l' errnira Roqu te, por 'e ter v rificado que o
me 'mo oficial.iá
rn ful cido tt data da pa sag 111 it
'itllar,:llo d re na.
(Anotada

reio Tribunal

d.

onta.

om 17 d.

larço

de 1053).

98
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Adidos

Tenente-coronel
de artilharia,
subdirector
do Instituto
Profissional
dos Pupilos do Exército,
Firmo Gambini
da Costa Gomes e tenente do quadro dos serviços
auxiliares
do Exército, do Colégio Militar, Mái-io Dinis Pacifico dos Reis, o primeiro por ter sido nomeado,
por portaria
de 20 de Fevereiro
de 1953, para o citado cargo e o segundo por ter sido nomeado subalterno de companhia
do referido Colégio por portaria
desta data, devendo ser considerados
nesta situnção
desde, respectivamente,
23 e 25 do referido mê de
Fevereiro
de 1953.
Tenentes de infantaria, da escola prática da arma, Fnu to
do Almeida Moutinho o, do regimento
de infantaria
n.? 3, Viriato Amílcar Pires da Silva o alferes do quadro dos serviços auxiliares do gxército,
do grupo do
artilharia
contra aeronaves
n.? 2, Afonso Capela Ribeiro, o primeiro
e o t rceiro por terem sido requisitados para desemponhar
comissões de serviço dependentos do Ministério do Interior,
na Guarda Nacional
Republicana,
e o segundo por ter sido nomeado para
desempenhar
uma cornisaão do serviço dependente
da
província de Macau, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.°
do ]) icrcto n.? 3G 019, de 7 do Dezembro
do HJ.j.(j,
devendo ser considerados
nosta situação desde, respectivamonte,
20 de Fevereiro
do Hl53, 27 do Agosto
de 1 \)51 e 2H de Fevereiro
de 1953.
(Anotadas

polo TrIbunal

do Contas em 17 do Mnrl;o do 19J,I)

Reforma
(Despacho de 20de Fovorelro de 1953 da Cnl xn-Garat de Depósito.
Crédito O Provldêuctn,
puhltcado
no Diáriu (Iv (;()n~,.,w 0.° 41l,
2.· sõrto, do 2J do mesmo mOs o ano).

Brigadoiros:
de infantaria,
.T oão Augusto d Fontes r reira de Melo e, do artilharia, Abol Abreu Soto Maior;
corouéis : do infantaria,
Artur Leal Lobo da Costa .
.Io só da. Costa o Romano Barnabé Ferreira,
d artilharia, Eduardo
Avelino Rumos Costa, de cavalaria,
Armando Pereira Carvalhal da Silva 'I'eles Bettencourt,
de engenharia,
Jaime Eduardo dos
untos Paiva, módico, Joaquim Lopes de Oliveira e Castro e, do extinto quadro auxiliar do artilharia,
Ernesto Jos do.'
Santos;
tonentes-coronéís
: de infantaria,
Artur rinheiro Coelho e Joaquim Mend s Bruganca
, do 01'viço de admiuistracão
militar, Manuel Mend s; ma-

2.'

érie

!l!1

jore : de infantaria,
João Baptista de Araújo Leit
e, do serviço de admini tração militar, .J osé Nunes
Gregório;
capitães : de infantaria,
:\Ianllel Ribeiro da
Laje, farmacêutico,
Abílio do Sousa Camões, veterinário, Alberto
Alfredo da Sil va Lobo e, do extinto
quadro auxiliar de artilharia,
António Maria Mendes,
e tenente,
de infantaria, César do Amaral Rolha, Joaquim Tomás Bramão o Virgílio Rodrigues de Almeida
Paiva,
todos na situação
reserva,
no
termo
da
alínea (I) do artigo 13.0 do Decreto-Lei
n. ° 36 304,
do 24 de Maio de 19·H, devendo
ser considerados
ne ta ituação de de, re pectivamente,
4: de Outubro,
7, 14: e 22 de ... ovembro, 12 de Junho, 10, 7 e 29 de
.Tovembro,
1 de Fevereiro,
20 e 21 de Novembro,
3, :?4, fi e :! de Dezembro e 8 de Novembro, de H).)2,
de Janeiro de 1953, 10 e 24 de Dezembro e 12 de
Novembro de 1932, 8 de Jnn iro u 19;)3
2 de Dezembro <le 19:>2.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército
da casa da reclusão do Governo Militar de Li 'boa,
..\.ntónio Joaquim Manu lito
tenente de infantaria.
na situação
d resen·a,.J osé :\Iaria do
nntos, nos
termos
da alínea b) do artigo 13.° do D .creto-L i
n.? aG 304, rlo 24: de Maio de 1947 ~ devendo ser considerado
no ta situação desde, respectivamente,
3 d
Dezembro e 25 d .. overnbro de H152.
(Despacho de 21 de Abril de 10,',2 da CAIxa Oernl de Depósitos,
Crl\cllto 8 Pru\"Jd3nclu,
publtc do no Díàrío du Go(·trno n.o fl7,
2,' sério, de 2S do me. 1U0 IIlt>s o no).

Capitão do quadro do.
rviço auxiliares do Exercito.
na situução de reserva,
J OSÓ Manuel Cordeiro,
nos
termo
da alínea a) do artigo U.o do Decreto-Lei
n.? 3(\ 304 de 24 de Maio de 1947. d vendo SOl' consid rndo ne sta situação desde B de Fevereiro do 1952.
(, 'lo carece d. "luo

ou anotaçllo

do Trlbunal

do Contas}.

Reserva

Generais,
comandante
da Lar
gião militar,
Manu 1
Ferreira
da
ilva Conto Júnior e, dir .tor do Instituto de ..\.lto E tudo :\Iilitare,
Alvaro Tele Ferreira
de Pa so , nos termos da alínea a) do nrtigo 12.0 do
Decr to-L i n.? ;~G 3C).!. alterado. p lo D cr to-I. i
n.o:~ 9W, d 1 d otembr ue H)j2, d vendo s r
considerado
ne t. situn<;lIo d tI, r p ctivamentc, :W
de l' eH r iro
1 d Mal'C;o d 1 \);)3.
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2." Série

Coronel, chefe do distrito de recrutamento e mobilização n." 13, Francisco Fernandes Pereira. da Costa
e tenente-coronel, do distrito de recrutamento e mobilização n." 7, Duarte Rodrigues de Almeida, ambos
de infantaria, o primeiro nos termos da alínea c) e
o segundo nos termos da alínea b) do artigo 1~. o do
Decreto-Lei n. o 3G 304:, alterado pelo Decreto-Lei
n. o 38 916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente,
23 e 31 de .T aneiro de 1953.
~lajor do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, da La Repartição da 3. a Direcção-Geral deste
Ministério, J osé Vitorino dos Santos, nos termos da
alínea a) do artigo 12.0 do Decr to-Lei n." 3G 30-1-,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 ü16, de 1 de etembro de 1952, devendo ser considerado nesta situaÇiLO de de 4 de Março de H153.
(Visadas polo Tribunal
dcvktos emotumontos,

de Contos em 10 de )!ar<;o do 1959. Nilo
n08 termos do Dccroto n.· 22 2~7).

!lu

poriurtas de 13 de Março de 1/)133:
;"ula e de nenhum efeito a parte da portaria do 2-1-d
Dezembro de H)51, anotada pelo Tribunal de ontas
em 31 do mesmo mês o ano e publicada na Ordem do
Eréreito n. o ~, 2. a série, de lQ5~, na part q II 'e
refere ao tenente miliciano de engcuhuria Augu sto
Bastos Ferreira do ...\mural, por se t r verifi ado qu
o referido oficial jíL era Ialocido n s a data.
P01'

(Anotndo"

1'elo Trlhunnl

do Contns

om 16 tio )[nrço

ti

1053).

Adidos

Toncnte-coronel
do serviço do administrução militar,
das Oficinas Gorais de Fardamento, Hermínio Rib iro
N ovos, por ter sido nomeado engenheiro químico da
referidas Oficinas, por portaria dosta data, ti v ndo
SOl' considerado
nesta situação d sdo a data da ln' sente portaria.
'I'onento-coronol Manuel José M ndonça P l' ira major
João Tolo Menos s Cabral, ambos do s rviço d administração militar e das Oficinas orais de Fardam nto ,
por t r m sido UOIU udos, por portaria d ta data,
resp ctivam nto, ubdiro tor chef da a cção té nica
das rol' ridas ficinas, d v ndo HOl' OH id rudes 11 • tu
l'Iituação desd 11 o 13 do :Murço do 1ü5:~.

2.'

érie
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nte, 0.0 Presídio Militar, Armando da Silva e alferes,
0.0 hospital militar regional 0.° 4, Manuel Francisco

Ten

Brites, ambos do quadro dos serviços auxiliares
do
E.' 'rcito, por terem ido nomeado
para de empenhar
comissõe
de serviço militar nas província , respectivamente, da Guiné
de Angola, ao abrigo da alinea b) do artico 3.° 0.0 Decreto 11.° 36019, de 7 de
Dezembro de 1946, d vendo 01' considerados
nesta
.ituação dos de ~ 0.0 Marc;o e :?G de Fevereiro de 195:3.
)fajor 0.0 artilharia,
na situação de re erva, Antero Simi)
Perícão
por ter sido nomeado para desempenhar uma cornis ão de erviço dependente
do Ministério do Interior
na Policia d
egurança
Pública,
devendo ser con iderado ne ta ítuação desde 5 de
)furc;o de 1953.
(Anotad".

1'010 Tribunal

de Conto

em 1G de )Iarço de 1953).

Reserva

Corou '·i : do infantaria,
110 quadro
(la arma, Carlos da
Silva
larvalho
chef
do di ·trito ti r crutam nto
(' mobilizuC;üo n.? ~, Décio da Mata "ali to
cavalaria, da dir cção da. arma, D. 1 ominaos António
II Sousa
outinho, no tormos da nlínea c) do ar0
tigo 12. do Deer to-Lei 0.° 3G :30t, alterado
p lo
Decr to-Loi 11.°:3 916. do 1 ) de Setembro de 19i>2,

,o.

dev ndo

r consid rud .. ne ta .itunção desd

() d

.1a1'(:0 do 19:>3.
Coronel do , rviço d \ admini rtrução militar. in p ctor
das in 'pecc:iJ 'd
m mo
rviço, 'arlo.' do Amaral
capitão do quadro do' serviço
auxiliares do E_'órcito. do quartel g noral da :3.8 r gião militar, ~\ntónio
.la
raça, o priui iro no. termo da alínea ó) o II _
aundo nos da. alín a. a) <lo artigo 12.0 do D 'r to Lei
0
11.
:H>:l04 alt rado p lo DI cr to-L i n.O 3 916, de
1 ti'.' tomhro d 1U5~, d \. 11(10 . r COIl 'ii] rados
n .-ta itullc;ão d d, r 'p tiY:lIu Ilt , 1~
d .farço

li lK):3.

fajor (1 inf'nnta1'in, II
Anlhal Hodrigu
d, Brito, no.
do :.rtigo 12.0 do 1) 'r to-Lei
p lo Docr to·L i 11.°'
9lü, ti
1 :L, d \. ndo
r ('00. id rado
:!;) F \ 'r iro do 1tl5:l.
(\'1 ada p lo TrlhuDAI d.
ootal om III d.
dnldo •• mo um.al
,DO' I riDO do D

I rço d. t9~. Nlo
10
22 2.'>1).

D.·

o
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IV - PROMOÇOES
Ministério

do Exército _1.& Oirecçao-Geral-

. 1'01· 1'01'[((r/((8

2,& Repartiçao

de 1 de Dezembro dr Jl)52:
Adido

'I'enente
miliciano do infantaria,
o alft r s ruilicinno
d
infantaria,
adido, em orvi o na província
d Angola.
António Cândido do Faro Gambou Alves, coutando a
antiguidade
dosd 1 d Dezembro d lO;):!.
(Vlu,lo
pelo Trlhuonl
,Ia COOII\ em 21 de I-' y roiro do 1953. ,·io
dovldos omotumouros, no. lorl1108 do Decreto u.'1I2 t67).

Por portaria de .'] de J(( neiro de 19(j:J:
Batalhão de engenhos
Ali' re miliciano d infantaria,
aspirnnt
a oficial do
infantaria
Rui João Rosado Arruda
P roiru,
ontando a untiguidad
(108<1 1 tI Novembro
(1 U ~):!,
(Vinda.
(1010 't'i-lbuunt ti ('Olltl\
d", Ido
molum uu» ,1101'1t rmo

]>01'

10 tle I-' ver Iro do 19 :I. "
do J),'cr lu no' 2' ,!,j7).

III

portarias dr 2:/ de Ja neiru de

If).),'j:

Dlrecçlo da Arma de Artilharia

T n nt - OrOI1l'J, o major d( artilhnriu,
do rozim nto d
artilharia de costa, l\1arino da 'unha :-:;anch ~ F 1'1' Ir .
Regimento de artilharia ligeira n.' I

'1' n nt -cor n I, ~.o c mun.lanto, o major de artilharia
do I'('~irn nto d nrtilburi«
(ln costa, 'I' úlilo 1 eh
'I'rindud
(VI .1. pelo TrlhulI I ,I" COlltU
Ilt vlllol olllolumullto.,
UC,J hlr1ll0

'11\

II II. Jall Iro II 1 53.
du I)urt to n.· h ~51).

Regimentode artilharia ligeira
COI'OIl
~.o

n,O

5

I, couumdnnte,
o tPIH III '-COI'OIl I d.' nrtilhuriu
cumandunt
• ,108(\ Júlio Gome: 13 lchior
·\111 '.,

Ao

2." ,

('ri!'
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Regimento de artilharia

:\Iajor, O capitão do artilharia
J Jias do Carvalho.
Grupo de artilharia

J.

,0

:l
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de costa

João Augusto

d ...Toronha

contra aeronaves n,O 2

Major, 2,° coinandant , O capitão de artilharia,
suprunumerário
do regimento
d artilharia.
antiuér a fixa,
Franci co arlos Roma :\!acha.do Cardoso ,'aluado.
(\'lsadnl
p lo Tribunal
lie C IIta em 30 110 .Janeiro ti 1953.,
d,,, Ido
1D01umen101, DO I m,oa do Doeralo n .• 2~ ~57).

no

Adido

T n IItO-(,01'OI1 l , o 111:1jor d \ artilharia,
adido,
m
r"iço 110 Ministério
do 111t rior, como presid nto da
limara. :\[uni ipal eh 'a. cni
Jos
I h rto Raposo
P .soa.
(Vinda pelo Trlbuoal d.
001
m - d. l \ ro[", li 1~.;', no
d .. ldo
mOIUmOOIQ, DO I tlDOI do naerelo
II.' U t.7),

Por portaria« ele ,']r) de Jau iro de 1.')5:/:
E cola Prática de Artilharia

T

'11l'l1tú-

oronel

:!,o cotuand

:!.o com udanto

int rino
da Oo ta,

~r mi

IIh'

\cúci)

Regimento de artilharia

o ruajor d artilhuria,
.\11"'" to d
'libra

ligeira n,· 3

:\Iujol'. O cnpitâ» d urtilh iria. com ndant
da Def
~(aI'HilJ d Li. bou, \n mio dI) (nrm Dantas,
d

Por

}I

rtaria de 1'; d.' F' 'ereiro de 1.')51:
I.· grupo de comp nhla

'1

do Pe. r Iro ,l.. I
r 10 n.· 2~ i.H).

11

un Ir

d

) qundr
() tinh •

de subsl t6ncia

do h. reito
DOlllin rI)

:t

o
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de 24 de Fevereiro

Por portaria

N.o 2

2.' Série

de 1953:

Quadro do corpo de generais

Brigadeiro de infantaria, o coronel tirocinado, chefo do
distrito de recrutamento e mobilização n. o 0, Luis
Gonzaga da Silva Domingues.
(Visada pelo 'I'rfbunal de Conta. em 28 de Fevorolro do 1053. Silo
devido. emolumentos,
nos tormos do Decreto n.· 22 267).

Por portarias

de 6 de Março de 1953:

Ministério do Exército - Repartição Geral

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, o capitão do mesmo extinto quadro, da direcção
do serviço de saúde militar, João Mendes Alves.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 2

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços César Dias
Ferreira.
Quadro da arma de engenharia

Tenente-coronel, O major de engenharia, adido, professor
efectivo do Colégio Militar, cargo de que fica exonerado por esta portaria, Luis Maria Bastos de Carvalho.
Regimento do engenharia n.· I

Coronel, comandante, o tenente-coronel de engenharia,
comandante interino, Luis Gonzaga dos Santos Moura.
(Visada.
polo Tribunal
dovldos emolumentos,

do Contas em 19 de Mnr~o de 1953. S50
nos termos do Decreto n.o 22 257).

Adido

Tenente-coronel, o major de engenharia, adido, professor
catedrático da Escola do Exército, Manuel António
Vassalo e Silva.
(Visada polo Tribunal
devidos omolumentos,

Por portarias

de Contas em 18 do Março do 1953. Silo
nos tormos do Decreto n.o 22 257).

de 13 de Março de 1953:

Ministério do Exército - Direcção dos Serviços do Ultramar
Repartição de Administração

Tenente-coronel
do serviço de administração militar,
chefe, o major do mesmo servi o, eh fe, Cândido
Nunes Pinheiro.
(Visada pelo Tribunal
devidos omolumonlos,

do Contai om 18 de Março do 1903. Silo
nos lermos do Decreto n.o 22 267).

2." Série
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I." região militar

General, comandante, o brigadeiro de infantaria, adido,
director do Colégio Militar, Laurénio Cota Morais dos
Reis.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 19 de Março de 1958. SAo
dovldos omolumentos,

nos termos do Decreto

n •• 2221)7).

2." região militar - Quartel-general

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços António de
Castro.
Regimento de artilharia pesada n.· 3

Tenente-coronel, 2.0 comandante, o major de artilharia,
adido, chefe da secção técnica da Escola do Exército,
cargo de que fica exonerado por esta portaria, J orgo
Dioní ia de Jesus,
(Visada. pelo Tribunal
dovldos emolumenroa,

de Cootas om 18 do Mnr~o do 1958. SAo
no. termos do Decreto o." 22 257).

Direcção da Arma de Cavalaria

Tenonte-coronel,
o major de cavalaria, do regimento
de cavalaria n. o 7, António Carlos Garcia de Oliveira
Reis.
Regimento de cavalaria n.· 4

Coronel, comandante, o tenente- coronel de cavalaria,
comandante interino, Henrique Dias Costa.
Major, o capitão de cavalaria Jacinto lsla de Montalvão
Santos e Silva.
Regimento de cavalaria n.· 8

Capitão, o tenente de cavalaria, do regimento
laria n. o 6 António Pereira da Silva.

de cava-

(Visadas pelo Tribunal de Contaa em 19 de Mnr<:o de 1958. Sl\o do.
vtdos amol umantus , nOI termos do Decreto n.o 22 257).

Direcção do Serviço de Administração Militar

Inspecções

Coronel do serviço de administração
militar, inspector,
o tenente-coronel do mesmo serviço J osé Rola Poreira do Na cimento.
Major do serviço do ndministração
militar, subinspector,
o capitão do m smo serviço, do regimento de cavalaria n. o G, António Baptista da Co 'ta.
Quadro do serviço de administração militar

Tenente-coronel
do erviço do admiuistração
militar,
o major do mesmo serviço, adido, em serviço nas
Oficinas 'orais d Fardamonto, secção técnica, ser-

ORDmr

J06
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de que fica exonerado por esta portaria, lIerminio Ribeiro Neves.
Tenente-coronel
do serviço de administração militar,
o major do mesmo serviço, adido, professor efectivo
do 9.0 grupo do Instituto Profissional dos Pupilos do
Exército, cargo de que fica exonerado pela presente
portaria, Manuel Afonso do Paço.
~Iajor do serviço de administração militar, o capitão do
mesmo serviço, adido, em serviço no Ministério do
Interior, na Guarda Nacional Republicana, Artur Pinto
Bastos Júnior.
viço

Adidos

Tenente-coronel
do serviço de administração militar, o
major do mesmo serviço, adido, em serviço no Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, Mário de Jesus
Correia.
~Iajor do serviço de administração militar, professor
adjunto das 19.a, 20.a, 21.a e 22.a cadeiras da Escola
do Exército, o capitão do mesmo serviço, adido, professor adjunto das 10.n, 20.n, 21.a e 22.n cadeiras da
referida Escola, Manuel Domingos.
Xlajor do serviço de administração militar, professor
efectivo do 10. c grupo do Instituto Profis ional dos
Pupilos do Exército, o capitão do mesmo ervíço,
adido, professor efectivo do 10.0 grupo do mesmo
Instituto, ~farceIjno Ferreira ~Í<ll·tinho.
(Vlsndns poto 'I'rtbunal
devidos emolumentos,

V-COLOCAÇOES.

de Contas em 18 do Mnr\:o de 191i3. f;i\o
nos termos do Decrete D.o 22257).

EXONERAÇOES

E TRANSFER~NC'AS

Ministério do Exército - I. a Oirecçao-GeralPOI'

portada

2. a Repartiçlo

de 9 de Janeiro de 1963:

Tribunal Militar Territorial de Viseu

Promotor
de ju~ti~~" () coronel dl' urt ilhariu , (la d ir c(;fio (h arma, Manuel Augusto (h Silv» Pestanu, nos

(lo Ul't,jg'(} ~92." <lo J)C('l'('«) n." 11 !2.n~. (CÓt1igll
Ile J'ust ioa )filitul'),
de ?G de ~ ovemln'o de H)~,j e
Decreto-Lei
11.° !2.'í -l,GO, de ;) <1c ,I unho
<1(' 1!}:3.\ pal'n,
prce nch imento (la "ng~l Ih,j .arln pelo !(,IlI'll!r-('oJ'o!1el

i€'l'llHH
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N.· 2

,:Manuel Gonçnlve
da i'lva, colocado na situação de
<upranumerário por portaria de 24 de Outubro de
1952, pelo que ficou exonerado daquelas funções.
(Vtvadus
polo Tribunal
do Contas cm :1 do Mnr~o de 19j3. Nilo
510 devidos
emolumentos,
D08 termos
do Decreto n.· 22 257).

Regimento de infantaria

n,· 15

Tenente do quadro dos serviços auxiliares
supranumerário, António da Costa.
Regimento de artilharia

do Exército,

n.· 6

Capitão de artilharia, no quadro da arma, João Horta
Galvão Ferreira Lima.
Regimento de cavalaria

n.· 3

Alferes do quadro do serviço auxiliare
do Exército,
supranumerário,
J'osé António de Almeida Júnior.

Por portaria de 2 J de Fevereiro de 1953:
Instituto de Altos Estudos Militares

Professor efectivo do cur 'o de altos comandos, o brigadeiro de infantaria, no quadro do corpo do generais,
Luís Gonzaga de ilva Domingues, no termos do
artigo 7.0 do Decreto-Lei n.? 30 :?G4, alterado pelo
Decreto-Lei n. o 3G ~3 , de ~1 de Abril de 1947, na
vaga deixada pelo brigadeiro Jorge Henrique Nunes
da • ilva, promovido a general por portaria de 3 de
Fevereiro de 1953.
(VI ndn pelo Tribunal
do COO!I\' em 2 de Fevereiro
de 1953.
devhlo. emo lumeuroa, no termOI do Decreto u.o 12 251).

ão

Por portaria de 6 de .Mul'l'o de 1953:
Colégio Militar

'ubalt ruo de companhia, o tenente do quadro dos serviços auxiliar s .lo Exército. do r "'im nto de lancei
1'0
n.? 1, Mario Dini Pacifico do' 1 eis, nos termos
do ~ único do artigo 5:3.0 do Decroto n. o ~l40\)3, de
8 do Novembro de 1944 na vaga do tenente Leonol
)Iartin Vic nt , que, por portaria de 1:? d D zombro
de H)5:?, foi promovido a capitão o exonerado daquele
car"'o.
(\'I8nda
1'010 TrlbuOlI1 do {onta
em 19 d "ar~o <1e1053. xao
lo devldo&

wulum8nlO

1"0,

tormo

do Decreto n,o ~2 ~!j7).
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N.· 2
do Porto

Promotor de justiça, o tenente-coronel de infantaria,
do quartel-general da 1.:1 região militar, Acácio Joaquim Gomes, nos termos do artigo 292.0 do Decreto
n. o 11 292 (Código de J ustiça Militar} de 26 de Novembro de 1923, e Decreto-Lei n." ~5 460, de 5 de
Junho de 193;), na vaga do tenente-coronel António
da Silva Pinheiro que, por portaria desta data, é promovido a coronel, pelo que fica exonerado daquelas
funções. (Visada pelo Tribunal do Contas om 18 do Mar~o de 1953. Silo
devídos emolumentos,
nos termos do Decreto 11.· 22 251).
Quadro da arma de infantaria

Coronel, comandaute do regimento
Carlos da Silva Carvalho.

de infantaria

n. o

"j,

Escola Prática de Infantaria

Major de infantaria, do centro de mobilização de infantaria n.? 9, Fernando Augusto Nogueira Velho de
Chaby Júnior.
Regimento de infantaria n.· II

Comandante, o coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e mobilização u.? 11, Augusto de Carvalho.
Regimento de infantaria n.· 14

Capitão, do batalhão de caçadores n. o 7, Horácio Vilhena
de Andrade.
Regimento de infantaria n.· 16

2. comandante, o tenente-coronel de infantaria, da direcção da arma, Carlos Manuel Teixeira Malheiro.
0

Batalhão de metralhadoras n.· 2

Comandante, o tenente-coronel do infantaria, adido, em
serviço nos Serviços Cartográficos do Exército, Renato
Ferraz; de Boaventuru, para os eleitos do artigo 72.0 do
Decreto- Lei D. o 36 304, do 24 do Maio de 1947.
Distrito de recrutamento e mobilização n.· I

Chefe, O coronel de infantaria,
António Azevedo dos Reis.

da direcção

da arma,

Gr'upode artilharia de guarnição

Alfores de artilharia, da bateria independente de defesa
de costa n. o 1, João Luis Pimental de Oliveira.
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Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para a promoção ao
posto de major dos capitães do extinto quadro de oficiais do secretariado militar no ano de 1953:

Presidente, o coronel, do corpo do estado-maior, Horácio
Madureira dos Santos.
Vogais, os majores: do corpo do estado-maior, Francisco da Costa Gomes, do infantaria, Alvaro Mário
Couceiro Neto e, do extinto quadro de oficiais do
secretariado militar, Joaquim de Sousa Brites e Artur
Claudino dos Santos.
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 1953:

Presidente, o coronel de artilharia Lino Dias Valente.
Vogais:
Tenente-coronel de artilharia Pedro António Couceiro Vilar Moreira.
Majoros: de artilharia, Rodrigo Augusto Tavares
de Almeida Ferreira de Freitas e Luis Falcão
Mena e Silva e, do extinto quadro auxiliar de
artilharia, Augusto Pinto de Freitas.
Suplente, o major de artilharia Rui da Silva Horta.
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 1953 :

Presidente, o coronel de engenharia Fernando Sales
Lougares.
Vogais:
Tenente-coron 1 de engenharia Luís Gonzaga dos
Santos Moura.
Majores: de engeuharia, José Domingos Pereira
Garrido e, do extinto quadro auxiliar de engenharia, .J úlio Gonçalv s.
Suplente, o major de engenharia Amadeu L al da Silva.

Por portarias de 13 de .J.llarçode 1953:
OfIcinas Gerais de Fardamento

ubdirector, O tonente-coronel do erviço de admluístração militar, subinspector, das iuspeoções do mesmo
serviço ( irecção do rviço de Administração Militar),

110

ORDEM

DO EXERCITO

N.o ~

j,!.'

Série

Manuel José Mendonça Pereira, na vaga do tenente-coronel António Manuel Bruno Machado, promovido
a coronel por portaria de 25 de Junho de 1952,
ficando exonerado daquele cargo por esta portaria.
Chefe da secção técnica, o major do serviço do administração militar, da La Repartição da ~. a Direcção-Geral deste Ministério, João Telo Meneses Cabral,
na Yaga do major José Filipe 'I'aborda de Morais,
que, por portaria de 13 de Fevereiro de 1953, transitou para a situação de. reserva, pelo que ficou exonerado do referido cargo.
Químico, o tenente-coronel do serviço de administração
militar, no quadro do mesmo serviço, Hermínio Ribeiro Neves, nos termos do artigo 27.° do Decreto
D.O 11 60:>, de 23 do Abril de 192ü, e base III da Lei
n." 2020, de 19 de l\Iarço de 1947, para preenchimento de vaga no quadro ainda não ocupada e por
ser diplomado em engenharia química.
(Visadas
pel o Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas om 18 de Março de 1953. São
toemos do Decroto n,? 29 257).

1109

Comando Militar do Arquipélago dos Açores

Capitão de engenharia, do batalhão de caminhos de ferro,
Ivan Serra e Costa.
Regimento de infantaria

n. o 4

Alferes, do regimento de infantaria n. o 3, João Domingos
dos Santos Inácio.
Batalhão independente de infantaria

n. q 17

Alferos, do regimento de infantaria n.? 11, Valentino Dinis
Tavares Galhardo e, do batalhão de caçadores n." 8,
Licínio Soares de Pinho.

Por portaria de 18 de Março de 19(;3:
Ministério

do Exército - 3.' Direcção-Geral

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, do Destacamento do Forte do Alto do Duque, Júlio Rodrigues.
Ministério do Exército-Direcção

dos Serviços do Ultramar

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, António de
Almeida Mendes.
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3.' região militar - Quartel.general
Ajudante de campo do comandante
da região, o tenente
de artilharia, da bateria independente
de defesa de costa
n.? 2, Fernando
de Melo Vieira Ponces de Carvallto.
4.' região militar - Quartel-general
Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do regimento
de cavalaria n.? 3, João
fino Júnior.
Escola Prática de Infantaria
Alferes, do regimento de infantaria n. ° 15,
Seixas.
Regimento de infantaria n.· 10
Tenente de infantaria,
da escola prática da
Alberto Simões Ramalheira.

do Exército,
António DeI-

Artur

arma,

de Sá

Carlos

Quadro do serviço de administràção militar
Tenente-coronel,
do serviço
de administração
militar,
Manuel Afonso do Paço, por ir prestar
serviço no
Secretariado
da Defesa Nacional,
nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei
n." 38114, de ~9 de Dezembro de 1950.
Tenente graduado,
do serviço de administração
militar,
da Repartição
de Fiscalização
deste Ministério,
José
Maria dos Santos, por ir prestar serviço no Secretariado da Defesa Nacional, nos termos do artigo 7.° do
Decreto-Lei
n.? 38114, de ~9 de Dezembro de 1950.
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército
Major, do serviço de administração
militar, no quadro do
mesmo serviço, Artur Pinto Bastos Júnior, por ter
sido nomeado
professor
do 8.° grupo do disciplinas
do referido Instituto,
por portaria
de 30 de Janeiro
de 1953.

Ministério

do Exército - Repartição

Geral

Por' portaria de 30 de Janeiro de 1953:
Nomeado professor
efectivo do 8.° grupo de disciplinas
do Instituto
Profis sional dos Pupilos
do Exército,
nos termos
dos artigos
8.° e 9.° do Decreto-Lei
n." 37 136, de 5 de Novembro de 1948, o capitão do
serviço de admini tração militar Artur Pinto Bastos
Júnior.
(Visada pelo Tribunal
do Coutas em IS do Março de 1953. Silo
duvldos emolumentos,

DO.

termos do Decreto

D.·

222M).
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Por contrato de 12 de Fecereiro de 1953:
P. o Rui Melo de Azevedo de Lemos Correia Leal,
nomeado professor do 11.° grupo de disciplinas do
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, nos
termos dos artigos 8.° e 9.0 do Decreto-Lei n." 37 136,
de 5 de Novembro de 1948.
(Visadas polo Tribunal
devidos emolumontos,

de Contas em 9 de Março do 1955. Silo
nos tormos do Decreto n.? 22251).

Por' portaria de 27 de Fevereiro de 1953:
Nomeado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, durante o ano lectivo de
1952-1\:)53, nos termos do artigo 2.0 do Decreto
n." 26341, de 7 de Fevereiro 1936, e artigo 10.° do Decreto-Lei n." 37 136, de 5 de Novembro de 1948, o
major de artilharia, na situação de reserva, Elói Alberto VaI verde.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas em 9 de Março de 1953. Silo determos do Decreto n.· 22 267).

DOS

Por portaria de 13 de Março de 1953:
Nomeado, em conformidade com o disposto na alínea a)
do artigo 13.0 da Lei n." 1961, de 1 de Setembro de
1937, artigo único do Decreto-Lei n.? 31 276, de 19 de
Maio de 1941, e primeira parte do corpo do artigo 8.°
da Portaria n." 11 022, de 12 de Julho de 1945,
o sacerdote Gilberto .José Salvador Ribeiro para, com
a graduação de alferes, exercer as funções de capelão
militar nos serviços de assístência religiosa às forças
militares do Estado da India.
(NAo carece de visto ou uuo tação do Tribunal

VI- MELHORIAS
Ministério do Exército-I.a

do Contas).

DE PENSAo

Direcção-Geral-

2.a Repartição

Concedido o abono de melhoria do pensão que lhes
foi atribuida, 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
lhes vai indicado, ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei
n.? 28402, da data acima referida.
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Por portaria de 23 de Janeiro de 1953:
Capitão médico Pedro da Rocha Santos, 21.6001$, desde
15 de Dezembro de 1952 - 35 anos de serviço.

Porportariae

de 13 de Fevereiro de 1953:

Capitão de infantaria
António Maria Martins, 21.0000,
desde 24 de Dezembro de 1952 - 35 anos de serviço.
Capitão de artilharia
Luís Esteves
21.6000, desde 22
de Dezembro de 1952 - 36 anos de serviço.
Capitão do serviço de administração
militar Abel António N ogueira, 18.756t$, desde 31 de Dezembro
de
1952 - 30 anos de serviço.
Tenente
de cavalaria
Raul Lúcio da Silva, 16.329$60,
desde 26 de Dezembro de 1952 -l35 anos de serviço.
(Visadas pelo 'I'rlbunat
devi-tos emolumentos,

de Contas em 12 de Março de 1953. São
DOS termos do Decreto
D.· 22257).

Por portarias de 23 de Fevereiro de 1953:
Capitão de infantaria
Felizardo
Pacheco Sarmento
da
da Conceição, 21.6000, desde 20 de Janeiro de 195336 anos de serviço.
Capitão de infantaria
Bernardino
Artur de Magalhães,
21.000$, desde 20 de Janeiro de 1953 - 35 anos de
serviço.
Major do serviço de administraçãr,
militar Artur de Atouguia Machado Pimenta, 27.000$, desde 24 de Janeiro
de 1953 -- 36 anos de serviço.
'l'enente do quadro dos serviços auxiliares do Exército
Belarmino
Matos de Almeida, 15.6000, desde 29 de
Janeiro de 1953 - 35 anos de serviço.
(Visada pelo TribuDai
vidos emol umou ma,

de Contai em 4 de Março de 1953. Slo determos do Decreto n.· 22 257).

DOS

VII- CONDECORAÇOES
Presidência

do Conselho - Gabinete

E LOUVORES

do Ministro

da Defesa Nacional

Louvado o brigadeiro
de artilharia,
com o curso do estado.maior,
José Viana Correia
Guedes, porque no
exercício do cargo de chefe do Gabinete do Ministro,
que desempenha
desde a criação do mesmo departamento do Estado e que agora abandona por ter sido
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designado para outra importante comissão de serviço
no Ministério do Exército, manifestou, uma vez mais,
as suas conhecidas qualidades de excelente camarada
e de incansável e prestante colaborador que não admite
reticências nem conhece limitações à sua capacidade
de servir pela melhor forma 'os altos interesses da
defesa nacional. Oficial do estado-maior de invulgares
méritos, com qualidades de zelo, de dedicação e lealdade, que são apanágio de todo o militar verdadeiramente digno e bem formado, prestou ao Pais e às instituições militares, nesta comissão, altos o relevantes
serviços.
(Publleàdo no Diá1'io do Governo n.? 53, 2." .órl., de 4 do Março
do 1953).

Ministério

do Exército -I. a DirecçAo-Geral-

J. a RepartiçAo

Por portarias de 18 de Fevereiro de 1953:
Condecorado com a medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alinea b)
do artigo 17.°, com referôncia ao'§ 2.° do artigo 51.0,
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, o tenente-coronel de artilharia, na situação
de reserva, Dimas Lopes de Aguiar.
Louvado o tenente-coronel de artilharia, na situação de
reserva, Dimas Lopes de Aguiar pela maneira altamente proficiente como exerceu durante doze' anos as
funções de professor catedrático da 5. ° cadeira da Escola do Exército, dando constantes provas de elevada
competência profissional, aliada a inexcedível zelo e
dedicação pelo ensino, procurando dar sempre o maior
realce e relevo à cultura de assuntos coloniais entre
os seus alunos, incutindo-lhes assim de maneira sólida,
inteligente e criteriosa grande interesse por tudo que
se relaciona Com o nosso Império ultramarino, publicando com muito brilho e excelente relevo literário
diversos trabalhos sobre a nossa expansão ultramarina, nos quais se afirma escritor militar muito estudioso e culto, e ainda pela forma leal e exemplar
como sempre colaborou com O comando da Escola
do Exército, muito especialmente na organização anual
da «Semana das Colónias» e na chefia da representação dos alunos da Escola do Exército na Peregrinação da Juventude Nacional a Roma em 1950, em
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tudo dando sempre público e notório exemplo de
grande aprumo militar, entusiasmo, distinção e inexcedível lealdade, serviços estes que muito oontrfbuíram
para elevar o bom nome da Escola do Exército e para
o prestigio do Exército, e que devem ser considerados
distintos e dignos de especial menção.
Louvado o capitão do serviço de administração militar,
João Maria Bento pela sua actuação na Direcção dos
Serviços do Ultramar, onde demonstrou invulO'ares
qualidades de trabalho e inteligente dedicação to> profissional, a par de vastos conhecimentos técnicos do
seu serviço, tendo cooperado de forma notória na
criação e organização dos serviços de administração.
quando da transferência dos serviços militares do
ultramar para a dependência do Ministério do Exército, desempenhando assim apreciáveis serviços que o
qualificam como um distinto oficial do seu quadro.

VIII Ministério

do .Exército

DECLARAÇOES

- La Direcção-Geral

- 2.a Repartição

1) Por ter saído com inexactidões, novamente se publica, devidamente rectificada, a declaração 27) da Ordem
do Exército n. o 14, 2. a série, de 1952:
Ficam inscritos e intercalados na escala dos capitães
do corpo do "estado-maior, pela ordem de antiguidade
que lhes vai indicada, nos termos do § único do artigo
81.° e artigo 49.° do Decreto-Lei n." 3630-:1:, de 24 de
Maio de 19-:1:7,os capitães adiante mencionados, que, por
portaria de 31 de Outubro de 1952, inserta na Ordem do
E.x:érclto n.? 13, 2.a série, do mesmo ano, deram ingresso
no referido corpo:
Abílio Augusto Brito e Melo, imediatamente à esquerda do capitão Raul Ribeiro Ramos.
José Manuel Bettencourt Oouceição Rodrigues, imediatamente it esquerda do capitão Eugénio Oarlos
de Castro Nascimento.
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Carlos Mariano Algéos Aires, imediatamente à esquerda do capitão Henrique Alberto de Sousa
'Guerra Júnior.
João de Azevedo Coutinho Simeão, imediatamente à
esquerda do capitão Júlio Viana Serzedelo Coelho.
J oão António Pio heiro , imediatamente à esquerda
do capitão João de Azevedo Coutinho Simeão.

2) Frequentou com aproveitamento o 49.° curso da
Escuela de Estado Mayor, em Espanha, com a duração
de 2 anos lectivos (1950-1951 e 1951-1952), o actual
major do corpo do estado-maior João Tiroa,
3) Continuaram na efectividade de serviço para os
efeitos do artigo 87.° do Decreto-Lei n.? 36304, de 24
de Maio de 1947, os coronéis de infantaria tirocinados
abaixo mencionados, desde as datas indicadas em que
atingiram os limites ele idade para passarem à situação
de reserva:
José Esquível, desde 23 ele Dezembro de 1952.
António Bernardo de Freitas Júnior, desde 13 de
Dezembro de 1952.
António Correia Duarte, desde 25 de Novembro
de 1952.
Alexandre de Morais, desde 20 de Setembro de 1952.
Plácido Baptista Bravo da Costa, desde 29 de Outubro de H)52.
4) O tenente-coronel de infantaria Eduardo Francisco
Ribeiro conta a antiguidade do seu actual posto desde
18 de Setembro de 1952, e não desde 18 de Dezembro
do mesmo ano, como consta da declaração 21) da Ordem do Exército n.? 14, 2.a série, de 31 de Dezembro
do ano :findo.
5) Frequentou com aproveitamento nos Estados Unidos da América o curso Infantry Officer Advanced, que
completou em 6 de Abril de 19D2, o major de infantaria
Emílio Moura dos Santos.
6) Passou a prestar serviço no centro de mobilização de infantaria n." 20, e não no batalhão de engenhos,
o major graduado de infantaria Jorge Abel Gaspar
Franco, a quem se refero a declaração (5) da Ordem
do Exército n.o 1, 2.1\ sério, do corrento ano.
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7) Desistiram de prestar serviço nas províncias ultramarinas de Moçambique e Angola os capitães de infantaria Luis Eugénio Beça Múrias e António Seara Bento,
constantes da declaração 111) da Ordem do Exército
n. o 1, 2. a série, do corrente ano.
8) Frequentou com aproveitamento nos Estados Unidos da América o curso Associate Infantry Company,
que completou em 6 de Maio de 1952, o tenente de infantaria José Lopes Alves.
9) Nasceu no mês de Maio, e não no mês de Março,
o tenente miliciano, do batalhão de metralhadoras n. o 3,
na situação de disponibilidade, António Pádua Fernandes
Azevedo, pelo que deve ser feita a rectificação nos seus
registos de matricula.

.
10) Conta a antiguidade do actual posto desde [) de
Dezembro de 1952, e não desde 1 do mesmo mês e ano,
o capitão de artilharia Manuel Lourenço Pires, a quem
se refere a declaração 21) da Ordem do Exército n.? 14,
2. a série, de 31 de Dezembro de 1052.
11) Chama-se Luis Joaquim de Sequeira Manso Couceiro Leitão, e não Luis Joaquim de Sequeira Manso
Conceição Leitão, o capitão de artilharia, a quem se refere
a declaração 40) da Ordem do Exército n." 1, 2.a série,
do corrente ano.
12) Por despacho de S. Ex. a O Subsecretário de Estado, de 30 de Novembro de 1951, foi deferido o requerimento em que o segundo-sargento, reformado, Henrique
Bernardino da Graça, reintegrado neste posto e nesta
Situação, nos termos do Decreto-Lei n.? 38267, pela
Ordem do Exército n." 12, 2. a série, de 1951, pede que
seja conservado na situação de tenente-miliciano de infantaria, na situação de reserva) situação esta que tinha
antos da reintegração.
13) Foi autorizado que nos registos de matricula do
tenente miliciano de artilharia, na situação de licenciado,
Luis Manuel seja rectificado o nome para Luís Manuel
Tavares e que nos mesmos documentos seja averbado
o nome de seu pai, José do Carmo Saraiva Tavares
Furtado.
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14) Nasceu em 15 de Dezembro de 1927, e não de
1928, o alferes miliciano de artilharia, do regimento de
artilharia ligeira n.? 3, Carlos Chaves Alves de Sousa,
pelo que deve ser feita a rectificação nos seus registos
de matricula.
15) Chama-se Carlos Jorge da Costa Barrai, e não
Carlos Jorge da Costa Banal, o alferes miliciano de artilharia, promovido ao actual posto pela Ordem do Exército n. o 15, 2. ~ série, de 30 de Dezembro de 1950, para
o grupo de artilharia contra aeronaves n. o 2.
16) Nasceu a 28 de Junho de 1924, e não a 23 do
mesmo mês e anoç :o alferes miliciano, do regimento
de artilharia n.? 6, na situação de disponibilidade, Sebastião Pedro de Lemos Manuel Atalaia, pelo que deve
ser feita a rectificação nos seus registos de matricula.
17) Foi autorizado que nos registos de matricula do
alferes miliciano, do regimento de artilharia pesada n. 02,
Humberto Jorge Magalhães Moreira seja feita a rectificação da sua naturalidade do concelho do Porto,
2.° bairro, freguesia da Vitória, para concelho de Murça,
freguesia de Candedo, bem como o nome do sua mãe,
Ermelinda Ilda Teixoira Magalhães, para Ermelinda Alda
Teixeira Magalhães.
18) Nasceu a 28 de Novembro de 1923, e não a 28 do
Novembro do 192-1, o alferes miliciano, do regimento do
artilharia n. o 6, na situação de disponibilidade, Romeu
Fortes Pina, pelo que deve ser feita a rectificação nos
seus registos de matricula.
19) Pertencem ao regimento de artilharia antiaérea
fixa, e não ao regimento de artilharía contra ueronaves
n. o 1, os alferes milicianos J oão Angelo da Graça Ribeiro, José de Matos Coutinho de Lucens e Júlio Gonçalves Ricardo da Silva, promovidos ao uctual posto por
portaria de 1 de Novembro de 1952, publicada na Ordem
do Exercito n." 14, 2.a série, de 31 de Dezembro do
mesmo ano ..
20) Presta serviço no regimento de cavalaria n. o 7,
para os efeitos da alínea a) do § único do artigo 71.0 do
Decreto-Lei n.? 36304, de 24 de Maio de 1947, alterado
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pelo Decreto-Lei n." 38 91G, de 18 de Setembro de 1952,
desde 11 de Março do corrente ano, o major de cavalaria, adido, no Instituto de Altos Estudos Militares, Luis
Valentim Deslandes.
21) Chama-se António Bernardo Rodrigues Machado
e Moura, e não António Rodrigues Machado e Moura, o
alferes miliciano de engenharia, promovido a este posto
para o regimento de engenharia n. o 1, actualmente regimento de engenharia n.? 2, pela Ordem do Exército
n.? 9, 2.a série, de 1947.
22) Foi autorizada a rectificação do nome do tenente
miliciano médico João Morais, da brigada n. o 5 de
caminhos de ferro, para J oâo Baptista Morais, e de sua
mãe, Maria Ana de Morais, para Ana Maria Morais, pelo.
que devem ser inscritos estes nomes nos seus respectivos
registos de matricula.
23) Os oficiais médicos nomeados para a frequência
do estágio de radiologia, que teve início em 2 de Janeiro
do corrente ano, são alferes médicos do quadro permanente, e não alferes milicianos médicos, como foi publicado na declaração 50) da Ordem do Exército n. o 1,
2. a série, de 2 de Março do corrente ano.
24) Chama-se João António Delfino Júnior, e não João
António Delfim Júnior, o alferes do quadro dos serviços
auxiliare' do Exército que, pela Ordem do Exército n. o 1,
2. a série, do corrente ano, foi promovido para o regimento de cavalaria n. o 3.
25) Continua a prestar serviço na. Legião Portuguesa,
como comandante distrital de Beja, desde 17 de Dezembro de 1952, o coronel de infantaria, na situação
de reserva, Pedro Berquó Bastos de Carvalho.

26) São desligados do serviço desde as datas que lhes
vão indicada , nos termo da última parte do artigo 15.0
do Decreto-Lei n. o 28404, de 31 de Dezembro de 1937,
os oficiais na situação de re 'erva em seguida mencionados e que nas datas referidas atingem o limite de idade
para transitarem para a situação de reforma:
Coronel de infantaria Luis Augu to de Sousa Rodrigu s, d do 11 de Fevereiro de 195:3.
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Coronel de infantaria José Augusto de Melo Vieira,
desde 28 de Fevereiro de 1953.
Coronel de infantaria Manuel Frutuoso de Carvalho, desde 9 de Fevereiro de 1953.
Coronel de cavalaria Benjamim Luazes Monteiro
Leite e Santos, desde 25 de Fevereiro de Hl53.
Coronel de engenharia Vasco Lopes de Mendonça,
desde 24 de Fevereiro de 1953.
Tenente-coronel de infantaria Henriq ue Gomes da
Silva Júnior, desde 20 de Fevereiro de 1953.
Capitão veterinário Carlos de Assunção
Ramos,
desde 26 de Fevereiro de 1953.
Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de
saúde José Martins Loureiro, desde 24 de Fevereiro de 1953.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia
Adriano Teixeira Correia, desde 21 de Fevereiro
de 1953.
27) Desempenha as funções de adjunto para a D. C. T.
junto do comando da LU região militar, desde 7 de
Março de 1953, o coronel de artilharia, na situação de
reserva, Bernardo Gabriel Cardoso Júnior.
28) Deixou de prestar serviço no 1.0 grupo de companhias de saúde, desde 10 de Março de 1953, o tenente
de cavalaria, na situação de reserva, Fernando Infante
da Câmara Almeida e Sousa.
29) Está desligado do serviço, nos termos da última
parte do artigo 15.0 do Decreto-Lei n." 28404, de 31
de Dezembro do 1937, desde 27 de Agosto de 1952, o
tenente de cavalaria, na situação do reserva, Lourenço
António do Casal Ribeiro de Carvalho.
30) Desligado do serviço, nos termos da última parte
do artigo 15.0 do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, desde D de Dozomhro de Hló2, o major miliciano módico, na situação do reserva, António
José Gonçalves Rapazote.
31) Presta serviço desde -1 do Março do corrente ano
na L." HepartiçitO da 3.a Direcção- Iernl deste Ministério
o major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar José Vitorino dos Santos, que, pela presente
Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
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32) Presta serviço desde 15 de Fevereiro do corrente
ano na Manutenção
Militar o capitão do quadro dos
serviços auxiliares do Exército João Luis de Sousa) que,
pela presento Ordem do Exército, transita para a situação
de reserva.
33) Presta serviço desde 8 de Março do corrente ano
no quartel-general
da 3. a região militar o capitão do
quadro dos serviços auxiliares do exército António da
Graça, que, pela presente Ordem do Exército, transita
para a situação de reserva.
34,) Presta serviço no Depósito Geral de Material de
Guerra, desde 1 de :i\farço de 1953, o tenente do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Aristides Alves Martins.
35) Presta serviço desde 10 de Fevereiro do corrente
ano no distrito de recrutamento e mobilização n.? 3 o
tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército
Manuel Francisco Raposo Júnior, que, pela presente
Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
36) O nome do tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército que, pela Ordem do Exército n. o 5,
2.a série, de 1951, foi considerado na situação de reserva,
e a quem pela mesma Ordem do Exército foi atribuida a
pensão de reserva do 15.600B, é João Vicente Farinha.
Ficam portanto sem efeito a declaração 51) da Ordem
do Exército n.? G, 2. a série, de 1951, e a rectificação do
final da mesma Ordem. que sobre o mesmo oficial foram
publicadas.
37) Presta s rviço no Hospital Militar Principal desde

5 de Março de 1953 o tenente do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, na situação de reserva, António
Pereira, deixando do o prestar no Depósito Geral de
Material do Guerra desde a mesma data.

38) Cursos e estágios a realizar na Escola Prática de
Infantaria de 9 de 'Março a 25 de Abril do corrente ano:
Cursos

Do refercncinção :
Início - 9 do Março.
Fim -1 de Abril,
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Frequência - 5 sargentos ou furriéis do quadro
permanente, 15 cabos milicianos de entro os
quo tenham frequentado as especialidades
de atiradores ou armas pesadas no último
curso de sargentos milicianos.
De tiro:
Para oficiais:
Inicio - 16de Março.
Fim -1 de Abril.
Frequência - [) capitães e 12 subalternos
do quadro permanente.
Para sargentos:
Inicio - 9 do Março.
Fim - 1 de Abril.
Frequência - 31 sargentos
quadro permanente.

ou furriéis

do

De informações e operações:
Para oficiais:
Início -lG de Março.
Fim -1 do Abril.
Frequência
8 majores e 24 capitães do
quadro permanente especializados em
iuformacões.
De informações,

operações o reconhecimento:

Para sargentos:
lníeio1G do Março.
Fim
1 de Ahril.
Frequência - 30 sargentos ou furriéis do
quadro permanente, se possível especializados em transmissões.
De informaçõ

s, operações

e reconhecimento:

Inicio -16 de Março.
Fim - 1 de Abril.
FrequOncia - 40 cabos milicianos de entre os
que tenham frequentado as especialidade
de atiradores ou armas pesadas no último
curso do sargentos milic iauos.

~.I
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De transmis

iões :

Para oficiais:
Inicio - 9 de Março.
Fim - 1 de Abril.
Frequência - 5 capitães e 5 subalternos
do q uadro permanente já especializados
em transmissões.
Para sargentos:
Início - 9 de Março.
Fim - 1 de Abril.
FI' iquôncia - 35 sargentos ou furriéis do
quudro pormanonts já especializados em
transmis oes.

Do sapadores:
Para oficiais;
Inicio - 13 de Abril.
Fim -- 25 ti Abril.
Froqu ência - 20 aspirantes a oficiais milicianos que frequentaram a especialidade
<lo sapadores no último curso de oficiais
milicianos.

,

Para sargentos:
Início - 13 (le Abril.
Fim-2f> d Abril.
Frequência - 16 sarg ntos ou furriéis do
quadro permanente jú especializados om
sapadores o 50 cabos milicianos quo frequontarum a especialidade do sapadores
no último curso do sargentos milicianos.
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Escola do Exército
39) Publica-se a tabela da classificação das provas de
aptidão fisica para admissão à Escola do Exército:
Classlllcações
atribuídas

às
provas

-

Valoros

Corrida
de
100m

-

.Segundos

11.

12 _
13 .
14 .
15 .
16
17 .
18 .
19 .
20.

comprímonto
com
corrida

145/10
141/5
14
134/5
133/5
132/5
131/5
13
124/5
123/5
12.2/5

Lançamonto
de
peso
(5 kg)

- Metros
Metros
--- ---

-

Metros

--lO .

Salto
em

Salto
em
altura
com
corrida

--1
1,10.
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
J,45
1,50
1,55
1,GO

3,80
4,10
4,40
4,60
4,80
5
5,20
5,40
5,60
5,80
6

Corrida
de
100 m
com
obstáculos

Subida

à
corda
lisa

-

-

(a)

---

6
7
8

e

Segundos
(b)

.

7
8
o
850
9'
10
10,50 0,50
10
11
11,50 10(35'~
12
10~30'
12,50 1025')
13
10(20'

25
24
23
22
21
20

lO
18
17
16
15

Corrida
de
1000m

-

Minutos

4
3,50
3,40
3,35
3,30
3,25
3,20
3,15
3,10
3,05
3

(a) Atê 10 metros, Inclusive; desde 10 m (M'), metros-segundos.
(b) Com transposíçãc
obrigatória de:
Paliçada de 1,60 m de altura,
Muro de 0,75 m (sem apoio).
Vala de 2,60 m de largura.
Vllo do II m sobre viga prlsmálica

do 0,15 m de largura.

Adolfo do Amaral Abranchee Pinto.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

t:SltiL..IV

I E:.'-'f'\

L.lV

... ,,_

... -

••

--

(Ant(~a IiUlllioteca do E. III. L)

'3. ~4;;1
'.- MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do
2.&

N.O 3

Exército

Série

1 de Abril de 1953

o...Ministro

do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército, o seguinte:

l-DECRETOS
Ministério

E PORTARIAS

do Exército - Repartiçao

Geral

Manda o Governo
da República
Portuguosa,
pelo
Ministro do Exército,
de harmonia
com o disposto no
artigo 7:3.° do HOgulalIl nto da "Jfctlalha Militar, nprovado
polo Decreto
n." ;~[) U<i7, do ~) de Muío do lO-!(), com a
rodu('<:ão dada pelo artigo único do Decreto n." :37 9:30,
de 17 de Agosto dê H):)O, conceder ao major reformado
.J osé dos Santos o Cunha, condecorado
com o grau do
oíidal da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor,
Lenldad
C Mérito, a pensão mensal
do 300,>, com vencinwllto desde 2 d .Iuneiro último, como compensação
da diferença
entr
o v neimento no activo, líquido do
iUlposiçõos legais, de um major o a pensão líquida de
reforma <lUO lho foi atribuída.
~rillistlrio (lo Exército,
() de J!arço do H):):L - O Subsceretúrio
do Estado do gx.ér("ito, Horácio José de Sá

Vialla ltcbelo,
(\'harla
rlo\'Jdol

pul o 'l'rthUltllJ
UIUOIUm8utOI)

d~ Conta
UUI terUlOI

em 20 do ~J:tr<:{) dI} H)53.
du Deeroro 0.° x2 267).

~n.()

12(;
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Ministério

DE

j

smnçte

do Exército - I. a Direcção-Geral

- 2.

a

Repartição

dr' :!:! de J rezembro de 1,9;~:!:

Pur portaria

Oficia~ milicianos de reserva

'l'Ollunto~:
110 iufuníuriu,
.lo centro tle !Uubiliztl<:i'to du infantaria
11." (;, ':\(alluol Viceuto Gicstcira
C do centro
do tuobilizuçã«
do infant.n-ia n." J-!, Abel Lourenço
Hocba 1'~scalJel'he, do engeuhuri»,
do centro do mobilizução
do ellgollharia
11.° ;>, Gabriel Co nstancio
:-50brul Dias e Frum-isco 1\ 1I10l'to dt- ~ull"a Benetó c 11H\dicos, da brigada
11.° ;) do c.uuinhus
d(, ferro, .Iuii o
':\fallll(',l de ~OI1,,:l Ba1!tu:-; (' Mu nucl .l ouquirn Bruno da
C\I:-ita, .do centro
do lJlo)liliz:I<:;lO do scrvico
tI(I ~aúll()
n." 1, Alvaro
do ClllllpOS COU(o Vi:ll\;! II do centru d<'
mohilizucã»
do ~(,l'\'ir:() do saúd« n ,' :!, Luciano Pinto
de Campos, António
.I mil" J"oJ'lItlntl('S, Frnucisco
Oliveira
Coutinho,
Mnnuol
dns
'P\'l'S llulcirus,
.:\l:írio
Cardoso
<lo Andrade, Autón io Fcrruiru Pinto o Eliseu
Dias :\lirall<ln,
(I ulfercs
: do i nfanta ria, do centro do
niobilizução
de infuntnria
n." (i, Fl'rll:lll<lo
Harbcdo
Galhuno, do centro de mob ilizuçiio do infantaria li.o 12,
.TortO do Freita~ Lopos ~lonteil'o o do ('ontro do mobiliza<;ão do infantaria II.U :!(), ~llllltlol da Cillllara Lemo
'rolos do V:lsco!lcnlos,
dI' artillwl'ia,
do coutro do molliliza<;ão do al'tilli:ll'ia !l." ;i, (IOlIl'i<[lIo Tllixoira (luoirós
do Barros o .\.ntúlli()
1Ia:-;,,0:,; do NOlIsa Can:l\'UrrO, <1\'
engenharia,
Jo centro
rio JlloiJiJiztl.<:ão do ongcnlial'i:l
11,° 1, Oarl08
tia üo~ta e LIlIs l·'oJ'lIltnuo :-<ürzcdülo
do .AJmoilla (' \'etol'illúl'io,
,la Ho('~ão do dopúsito
do
pessoal <.lo Hel'\'i<:ü \'oterin<lrio
Illilitar, n[nllllel
.\.IJlaro
l\lartinf\,
todo:; lIIilicianoi:i
(I licl'llciados,
nos termo'
dos artigos
:!i)," (' :!(i," do Donoto-Loi
11,° ;~() :30.l"
j

uo :H do :\Llio

<lo Hl4'i, por

terem

atingido

o

linlitc

SOl' ('ollsilkradoH
Ilof;ta situu<;ão
dosdo, reHpecti\'tlmcuto,
li, I:) o l!i do Uutubro, \) do
1-\0tol':b1'o, -! <lo N o\'cmbro.
1í do Outubro, 12 e 2 do
Deze!llbro,
:!2, :!2 e (i <lo XowllllHO,
1 t5 do ()ll(ubl'o,
\), 10 o Ü (lo I-\OlülllbJ'o, :!2 de Dezomhro,
1 de .\gosto,
7 de Outubro,
!l do J\p;osto, 11 (lo oycml)l'o o:!()
e -!
Setemuro do I K>:!,
do

idado,

dO\'PIHlo

_T

ue

(Auotu,dn

pulu TrJbulJd.1

d.,

CÔllL~h

UIU

:!~)du

lht1.tlUlhl'o

do

lU')~).

OIWEM
PU/'

porturius de

DO EXERCITO
.)1

de

])('_I'IIIIII'u

J~7

N.°:J

de 1952:

Sejam l'.xJpuho:; do Exércitu
J!'sde,
respuctivmuente,
lO de Dezembro
e 11 dl' Outubro
de lD5.2, por ~e
uchurem incursos 110 ~ único do urtigo 81.° do 'Código
<le .Tu:-;tic,:a~1i]itar, os ofii-iu is llliJi.('ian08 cm seguida
mcnciou udos:
'1\'111'11(1', do l'<'gillll'n(o .dl' i II f.ant.u-i a, n ." 7, Daniel
.\.1\'<\1'0
Fernundo
Costa l! Silvu Bustox.
A l Ieres de artilharia,
(10 l'egiUH'Ilto de artilharia
un tiuércn fixa, .T osé Alvo» 'I'a vares :Magro.

Abu tido ..to eft-ctivo

do Rxén'iLo por ter sido ul istado
L'onuru do das l{es(']'vas (la Mmilllta, nos termos (lo
artjl-!:o ,~.O do Decreto-Lei
11.° ;t~445,
de 21 de No\0111Ul'O de UJ..j..:.?"
o aIfel'l" n-il ir-iauo de infantariu,
{lo
n'gilllpllio dI' iII Iuuttuiu II." rI, Anll:lJlllo
A rtur Som'ps
~LH'bado,develltlo
ser l:ol1:-li(lel'.ulo nostu situu\'ão
110

d(""I" ~~ ~ll' • 'OVPlllhl'o

de UJ-):!.

Abatido ao efl,(,tivo do Exército
por ter sido ulistudo
no Coma nr]o das U('servas da Mruinhu, IWS termos do
artigo]."
do Decreto n." ;31 02'>, de 24 rle Agosto de
lÇ}48, o alferes m iliciauo de artilharia,
regimento
dI' urí.illuu-iu pl'StH1a n ." ~, Carlos Alberto
Resende
(la Costa, devendo ser con siderado nesta situação desde
;3() (lp Ago:..to (le 1!).'í2.
Consitl er.ulos l'l\g'l'l'sstHlos
ao serviço <1('~te 1finistél'io,
']lO!' ipJ'.Plll(ll'ixado
de 'prestar SPl'viç'o, (I primeiro,
na
'pl'ovÍII('ia rl(' ~fa('au 0, m; l'e:dalltl'S, na pmvÍncia
ele
1foc.::llllbiqul·, os il'llPldl'S
llIili(·i:llloS <1e infantaria,
adidos, Duniel j\haro
Fe1'nando Costa c Silva Bastos,
.Tosé Vaz Dias da Silva, Alvaro Augusto das Neves
Pl'Il'l'im <le Carvalho
e Allt()Jlio PpJ'('il'u 1fpn<les, d<,vendo spr consiclpraclos nesta situação <1esde, respectivampllte,
2!) c:'W e 5 e 5 de Julho <10 1952, :fica!Hlo
na sitll:lç'tlO clp rlispollibilidarle,
l','(,l'pto () ültilllo, que
fi·ca lIa de lic('nciado.

ao

Adidos

'1\'1l(,1I1l'~,
do n'gillll'ldo

<1l' int'antal'i,t
n.O 1, )fanuel .Tose:
'1'1'1(' <1(' Ahl'l'lI, (10 l'Pgilll(\llto (II infantaria
11. ].I,
.\rl('lillo (1(· ,AIl(!rnrlt• BrÍzitlH (' f'ol'lo'l ]<;ugpnio dI' Oli\ ('il'a (':ln Ilho, do (~l'llil'O (ll' lIlohili7.nçilo (h· infantaria H," IH, Allt6nio Bant>irn
(10\~iha (J()1lJ(',' (> "l1f.c0

rt's, (lo hahlh:l1i
d\' (';lç':Hlo]( ~ 11.°~ •• fosé QlIeÍ']'6s 80aI'(\s (', elo hatalhão d\' (':\(,:l(lon'~ 11.°4, AlltólIioAugHsio
'1'l'L·l·ira Fi.dho dI' ~Imll'.l, f<H1o lllili('Ü1JlO~ d! inf:tn-

1:!8

2.' ~':'rie

taria, por terem sido nomeados para desempenhar
comissões de serviço militar na províucia de Moc;ambique, ao abrigo da alínea b) do artigo 00 do Decreto
u.? 36019, de 7 do Dezembro de 1946, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente,
1 de Outubro, 23 de Setembro, 30 de Outubro, 2!) de
Setembro, 25 de Outubro e 30 de Outubro de 19;)Zo
'I'cnentes, do batalhão de <laçadores n." 6, Fernando
Martins de Jesus, do centro de mobilização de infuntaria n." 14, Joaquim Simão e aspirante a oficial do
regimento de infantaria. n." 7, António Francisco do
Vale, lOflos iui lioian os d(· infantaria, por iorciu ~ido
nomeados para desempenhar comis ões ele serviço militar dependentes das províncias de, respectivamente,
Angola, Macau e Cabo Vcrde, ao abrigo da alínea b)
do artigo 30 do Decreto n ," 36019, de 7 de Dezembro
(11'Ul4G, devendo ser cousirlerados nesta s it unção desde
:.W de, etemhro, 24 de Outubro c 18 de Sd mbro de
1 [);)Zo
0

0

Baixa do serviço

Capitães: do engenharia, J 0::5(; Strcet de Arriagu e Cunha
e Joaquim Hodrigues Gonçalvos ; médicos, JOHé Alberto de Bustos, J oaq tlim Luí . Pereira 'I'rindude, .J os ~
Sabino Pereira, Alexandre Cuncolu do Abr iu. Joaquim
Homem Serrão Rosado, Miguel Pinto Valada, Eugénio
Muc-Brido Fernundos,
João José Alvos Mineiro, L11ís
do HOllsa Adão, Luís IIenriqu '1:\ da ~ih a Pacheco,
I<~rllesto Gal(lão Iiomn, Armando dos ~alltos Pinto I'oreiru, Adolino da Costu P:ido~ra e ~fao'illlillo (lo :\rat()~;
fnrruacoutieo,
José 1roll(h-~ da Costa .Iúnior, e v terinúrios, .J ouquiru Dias do V:tSCOII('e!OS o Jfanucl F 'rnuudos :\fanlllOs; tcneutos : de artilharia, .l oâo Cados
Adrião do ~oqlH'ira, Bornardino .JosÓ Barbo °a .JÚnior,
.João 1oülho de Vas('ollcc!014 Faria C Loullel dI' (',nina
Hiboiroj <!{' (,ll~cllharia, .JOSl\ do L('llc:tstro () 'l'ú\"ora,
António Adriauo Pires da Sil\":t
CaduR )1 'lIdl)ll~à
Hiboiro; lll('d i('os, Egídio Costa .\ir08 do .Az(,\Ocdo,
.João llaptist:t C:tlllho-urna(', Manuol Corr ,ia do C:I1'·
valho, AfonHo JT('nriqllo da 'ih'a O , O\l~:I :\fa!l:tl:a"
.João António ('arroiras,
Anlbal da Gam:l Hodriglll'H,
Talor .Joaquim ltodrigul's, Fl':Il1c·is('() .\ntúnio OOIl(,'a!\,('s, António Frallcis('() .Jo~(\ Aloio'o do •'antana Hodrigucs. ~\ 10l1so VaS(plC:;, A heI da Ascells:io ti ~ous:t
Donas Uoto, Edmundo Vasques Pore ira, .\ bel do SOU~1l
(I
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Pacheco, Jacobu
Artur Bota Forreira de Paiva, Mauricio :\faria Hamos, -\cúcio da 'ilnt Rih0iro, João José

ua Conceição

Camoesa:

.Ioaquim Fruncisco

dos ~alltos

Gra('a, cirurgião dentista Bernar(lino Iierre ira Nunes
e ll1l'diC'o nuxilinr do I':xt~r('ito, José António de Oli"eira Vinagro ; nlfcre: : de infantaria, Alexuudre Vieira
de . relo du Cunha Osóri», Décio I reitor Pestana Lopes,
e Josc" Joaquim (Joelho; de artilhnri». Joaquim Pedro
Hehelo Arnuud, '" ulmirn Simene: C:t1llacho, António
yaz Monteiro
nomes,
.To~/ :;'Ilaria Falc'ão e Cunha,
.'\1\ aro Loho dOR 8:111tos e Silvn, João Farinha Pereira,
Bernardo
\ ntunes (la ~ih a, .\ Ionso _\ ugusto do nodes
,ér~io,
.J OH(' .\bnual
da Ponto 1[etol0, ~\ lberto Poreirn CU!'l' 'ia, lIenriqu
du Roc'lra I'iuto, .Ios« Correia
Botelho Cast ilo Branco. L'uÍs Filipe Oonzagn Pinto
Hodl'iglles, Jucinto ():('a1' ~\UgllHto do Freitas, Xlutíns
IiosárIo Fernandr-s e .losé Alhin» elo . 'ou:<a; de cavaInrin , I·'ran('i '('O Augusto .\Ildl·ado J_Ye\"('s•. \flJ'iallo
~Iatos Fr:lgoso o 4\IJ'r!'do Hran.lão GUl'dl's Pinto; do
en~ellll:lria. _\ 1'I11ando Correia Duarte dt' ."('10, ...\lberto
\'ila~a, .\ugusto Ho!>('rto Vítor, :lbo, ,Honso de Cu,,tilho o Hodrigo ;-';c\'l'riano du \"alo ~Ionteiro e. do
sen-iço de :lei mini 'trac;ão lIlilit~ 1' • .T 0,(' :?Ila1'tins de :'Ifira
U:II\'ão, todo
lIlilici,\llo~ de l' serY:L, nos termos do
~ [)." do artigo li1.° do Decreto
n.O 12017.
de 2 u('
\gosto de' 1!t2(~, por t rem atingido o lilllite do idado)
dc,'cllflo ser ('onsidC'l'arlos 11(.,,,t:1 situa(:'lo dC'sr!p, 1'00Spedi, Hill ntp, :l:: de ~etclllhro.
1(; do ,:o\'C'lllbl'o,
:H,
:,!,' e :lI; d( Dez IIlhl'o, H;, l() ( ;) d0 .:O\·('1ll1Il'O, 28 00
Outuhro,
l' dr •'ptellllJro, 21 p 1;) eh, .Julho, 1 de
.Junho,

I;)

11 \Iaio,:!:.!

f'

14 d .\hril,

I;), :!-t.)::!-t.

('

de

(i

• -n\'C'llIhl'fl, :!:!.. 1 (' 1 dI' ()lItubru, !!I d(\ Junho, II elo
Fp\'crrim,
7 cip \r:tr~o, I~I dr> I) ze'lIlbro, 1 dI' .. o\ ('Itlhro, 1 de Olltuhro, :!2 c 10 do ~ 'tf'rnhro, ]() (}
dI' .\gosto,
2~ " 4- d .Julho. \1 de .Junho, 28, 2:~,
10 (' :,! d :\Iaio. 11 (' () c1(' .\hril, 1:: do :\fal'ço, :?-t.
d .JaIl0iro, 2:\ dn \go, to, !I dl\ 'o\'e:uhro,
18 do
j) 'zf'llIhro
12 II lO de ~C't('1I11,1'(), l-t. dI J)(\z0IllhI'0,
!! dI' '0\ 1'111],1'0, 1 i d(' ()uluhro, 2 ....
1, :!....
I, :ln, !I o 2 dI'
.\;'osto,
!!i dr .llIlIho, :!j d ~Iai(), :\(1 0 ~ cll' ,\ hl'il,
:!II (, .] dI' :\Iarc:o Hi (' 1;) (1" .bueiro. 10 d }\fal'!,'!),
~() I' lH do .Jallliro,
!!;I ( i d(' _\go.'to, :!i de ::\Ian:o,
!!;J d!' l'c \pl'oiro :! U(I .Ttneil'o (I ~j d :\Iaio de 1\1.")2,
ao llbrigo do. 1.° do drtigo 0 .0 elo Decroto 11.° 17 :118,
dc 27 de ~'C'tllIlbl'o <ln I!I:.?!J.
Y

J.
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Alferes,
do regimento
do artilharia ligeira n.? 6, Sebastião Rodrigues
dos Santos li entes e aspirante a oficial,
do regimento
de artilharia ligeira n.? -4-, .J oão Fernandes de Pinho Campinos, ambos milicianos de artilharia,
nos termos da última. parte do artigo H.o do Decreto-Lei
n.? 2840J,
do iH do Dezembro
de 1$')37, por terem
sido julgados
incapazes
de todo o serviço pela junta
hospitalar
do inspeccão , devendo
SOl'
considerados
nesta situacüo desde, respectivamente,
8 de Novembro
e 20 de Agosto do 1%2, ao abrigo do § 1.0 do artigo 00.° do Decreto
n.? 17378, de :?7 de Setembro
do 10:?Ü.
Ofloiais milicianos de reserva

Tenenies milicianos
médicos, do centro de mobilisnção
dosl'l"YiQo de H',lÚ(h,n ." 1, :Migul'l A ntón io Brochado
1 J{','l, 1(ln Y'E'iga, r, do {'("Iii rod e muhi] ir.nç:lo (10 ,~prvi,o
nos Iermos
{lp saút1l' n ." ,2, LuíH Pin10 !la FOl\~l'('a,
,(1()~ :\rtigo~
;2,1." P '.W.O ,clo Decreto n ." ,:Hl:30 ~,!l,l' :.!..J
(II' Maio(l:e
19..J.7, por t.ercm atingi(lo
() Iim ite xlo
idade, ,d('V'('lndo S'(',I· ('onsrÍ,(l('l':Hlos nesta situuçâo <1psdl',
]'esp('divmlle~ltp,
~R r ,27 ,de Dezembro ,d'e 1D?~.
[Auo tadus

pojo Tribunal

de Contas

em 13 do Jnnotro

u. tU53).

Por portarias de 9 de Janeiro de 1.968:
Quadro dos serviços auxiliares do Exercito

Alferes do quadro dos RPrviç'os aux il iarr-s do K'61'ciio,
supranumerát-io
do rpgiJll(,ldo
de cavnlurin n ," :~, onde
continua
colocado, ,TORP António de Almeida .Iúnior,
para pronnr-hirnento
de Yagn no quadro, devendo aer
considerado
n('R1 a sit unção
dosde a data do presente
portnria.
l do COIILIlf; mil :)1 dI' ~Jfi1'I:() do 10:,3. Nfio são
umolnme nto s . nos tnrmos do llo('l'otu n," 22 2~7).

(VI""111u V1\10 'I'r-ihu nu

dovlrlos

Reserva

dos !-lpl'vir.;os H\vilinl'PR do B_-prciio.
do E. ~reito, Mauupl
Rodrigul's,
nos tprmos da alínea a) <lo artigo l~.o elo
Decl"l'to-fJci
n.O 3n 004, altl'ra(lo
pp10 Dcc'Tdo-Lpi
)).0 :189]ü,
(le 18 (lp SPiclllhro (1(' !D52, d('Vl'lHl0 RPr
considerado nesta Rituac;ITo upsde ]2 dp Dezemhro de'

'I'enento

elo quadro

(h Assis1t'ncia nos 'l'uhcl"euloRos

1\)f)~.

(\~l"lulft polo 'rrlhllTlnl
riA Contns
('m 21 do 'fnrc:o dn 1{\~):l ~lio
ano dl1\'ido8 OmOltlmE\llto~, nu"i trl'Jlto!i do l)cl'rt tu fI,o ~ 22:17).
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de 76 de Lo ncir« dr: 7.9/j,'J:

Considerado,
l'('gl'e~saaOs
ao serviço cll'.;;te Mini tério
por terem d e ix ilflo (1e pres,! ar serviço nus provínr-ias
(Ir, rr,'!ppdiyamen!r,
Angola (' Guiné, ondo :;e cncontruvum
P!lI ('omi"~i'i() m il itur,
0-; tl'Jll'llte,;;
milicianos
de' iu ln n tm-ia, adi(lo~, ('on,stúll('io
Aurél io Calado ele
Oli\'('ira
l' ~Yullo }1.11'ia da
Riha
Poss.mhn dr Alhu(lll'('nplP }'('],l'piJ'a,
(lpV('llClo '('I' ('ow,j(l('l',lClo!'i nesta sitnll,i'io (le,(lp 21 dr i'ir!Plllhl'(J (' ~,-) (h, -Ian piro (le lD,j2,
fie'an(lo na "iillac.:i'io cI(, ,li 'pollihili(la(lp,
(i\Jlot:Hta

pvlo

't'a+Lunn t cIp

('Ullt:II:;

(\Tl1 ~1 do JUIH'iro

(10

1951).

Adidos

C.npitão Aruuldo

}I:ll'C]uPs da Costa e alferes Cástulo
~fnllurl
)[aria Carreirn , ai:nho.; m ilicianos farmacêutico" (lo Laboratório
}lilital'
ele Produtos
Químicos
c Farmacêutico,
por terem sido nomeados por porto rin desta data, respecf.ivnmen ta, chefe (la Delegn(,'iro n ." 4: !' adjunto (lo chrfe (lo Ln bora tório Grral dr
All:íli,;ps
I' Esi udos. do J'(',f'C'!'ic1(1 LnholJ'ntúl'io, dpvl'nc1o
,rr('oll"ielC'l'{Hlo,
Iw'ta "ituaçiio (lf'selr ~4 dr Setembro
p lRclp
• TOYPHlhro ele 1952,
(.\notlldn

po!o 'I'rlbunal

d o ('"ntas

em 2K do .Janeiro

de 19.53).

Tenente,
elo l'€'gime.nto de infantaTia
n,O W, António
)I::llluel Duarte
~IrJlrle'i c alteres,
do Tegimento
de
inf.nnbria
n.":}, 3Ll!lupl .T.I('info Fl'l'nal1de~ Palma,
(lo b.ltalhiio
cle ('ilçadorr~
!l." 8, ~\!li6nio
Augu, to
('()],tC',
J>a!uh'ia,
cio haialh:lo
ele 111rtralhn(lol':ls
!l." J,
Hl'Ill'iqlle Bf'l'narclo
Halllos .Túnio!' e <lo hatalhão
dI'
C'ng'pnhus, jUv:lfo AUg'u~tn (1a~ Tp\'C" p('J'C'ira dr {;arntlho, to(Io mili{·iu!los dr infaninriil,
por terem sielo
ll()IIl("lIlo~ lHt I a cJ("l'lIlJ)('11
h:1J' ('0111 i SÕC'~ elp sl'l'vic;o mi,lHar, os Cjll.ll'to I' <[uinio
!lO )Jillis!0!'io
(lo IldC'l'ioJ',
lia (JualJ'd.t
• T:I!'iOIl.l'l
HqHI'hiuf'.lltll,
() prilllriJ'o
na
jlJ'O\'Íll('in d(, rimo!' (' o,' 'C'g'IlIl(lo I' ipJ'{'piJ'o !lO Bsi.a(lo
ela fncJia.
I' tps
t]'0 all al)Jigo
elanlillP:\
h) (lo a1'iig'o :l," elo J)(,{lPjo !l,":1G 01!), elp 'i elp ])(·;l.{'lIIhl'o <1e
l!ll(j, c!p\'C'lido :('1' t'(l1I icIC'l:lC]O' !l( ,ta ,ihw\':io
<11',;(1e,
1'( ]lp('li\,llllC'I)IC',
~. R, I' [) d(· J)P)l'llIhl'o
l' ;j cIc' Sei 'Illh!'{) (1, I!).j'2 C' 11 ~ll' .T.llIpilO!le
l!l:):L
\nola,ln

p lo Tribunal

,lo ConlR

1111

21 de ,TnnolrQ rto 19M).

Baixa do serviço

.\spir:lll(,
a ofi('i.ll milici,llIo,
<10 regilllento
de cngeIIh'I1'Ül n." J, ... Tpl lJl ,h, \T1\('oll(,l'lo
:.\lolltes, no,> ter-

ORDEM DO EXERCITO

13:l

2.· Série

N.o;)

mos da última parte do urtigo 3.° do Decreto-Lei
n ," 284014, de .31 ,1c 'Dezembro de J937, por ter sido
julgado incapaz (' todo o s('l'viço pela junta ho, pitalar <1(, iUSPC('<';;lO ,elo Hospital Militn,l' Pt-i ncipnl ,
devendo ser consirlerndo
nostn Riiu:1çi'ío desde 14 de
.Ja,nriro de ]'953.
(\ not.ada

pOJ' portaria

pulo

'I'r-tbu

nnl

de

Contas

de 23 dr Janeiro

etu

21

d

o

.lnue

lru

tto 101:1).

de trJrJ/J:

Considerado rogrcesado ao servico (lesto 1I1inistt'rio: por
ter de ixarlo de prestar serviço 110 Ministério das Finanças, no Instituto Geográfico
o Cadastral, o capitão
do engenharia, adido, na. situação do reserva. Auillcar
César UOIDOS de Molo, devendo ser considorado nesta
sitnaçiio desde -i do Dezembro do 1!);)~.
po!o 'lribunn
l (Iii Cont as 11111 21 (ln Mal'çu (I" 10:1:J. NilO
dpvitlo:-õ omo lumontru-,
IIOS tnl'IIIUS do Dvcrot
o 11.° 2~ 2;,7).

(Vir-.:ltla
AnO

Por portaria

de .30 de Janeiro

de 1iNj/J:

Reserva
do infantaria,
adido, cm COJllISSlIO do
serviço militar na provinciu do Mocambiquo, António
Maria Ponc.la, nos termos dn alínea li) do nrtiao l~.o
do Decreto- Loi n. () :~GnO.I, nIterado pelo Decreto- Lei
n." H8 UW, do lH do NelO1llbro r]P 1m):}, devendo S<W
considerado nesta situ<I<:1"1O
desde ~;3 do Dezembro do

'I'cnontocoronel

lU52.

(Vlliac11l
s!lo

pcl o Trlh\lnul
cio Cont as 'ITU :!t do M:1II;O cio 1!);):J. Nii.o
l'lH'lJunH'Jlto~, JlOS termos uo r>tWrt1to ~\.o 2:! .1:,7).

tlo\·idlls

Por portaria

de 2:J de /i'('l'pI'elro

de /.'):)3:

Considerado
regressado
ao s01'vi(:o rlpst :\lillistério. por
ter deixado de prestar sOl'\'ir:o na ])J'o\'íneia do .\n~ola,
o 10ncnte (lo quadl'o dos sl'l'Yir;()s anxiliarl's da Exérdto, adi(lo, 11a sitlla(:ão de rCS<'l'\'H, .An'Óniu ~larque8
Caramujo,
rll'\l'ndu seI' ('ollsirlerado
Ilesta situaç:ão
desde 2fi do N ovomb)'o rio 1ú;)~.
(VI'ado
"no

1'010 Tl'lhunnl
dO\'Hlo~

,lo r.:ont:t"

l\lIlululIlf'ntua,

00\ 21 do 1I1nrço 110 I%~. NIlII
elo Uncr"to n.u:!:! ~t.j).

110'" t('lrlllOM

2.' Série
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de 19/)3:

Ouadro da arma de infantaria

Coronéis,

comandante
do regimento do infantaria D.O 1,
Joaquim da Cunha ~lenesos Pinto Cardoso e,
diroctor da carroirn de tiro ele Espinho, Manuel Abrunhosa do ~Iatos o tencnte-coronel,
:2.0 comandante
do
regimento
do infalltaria
n." ti, Manuol Oonç'alvos
da
Rih'a, todos do infantaria
e sllpraIlUm<'l"ilrios,
continuando colocados
ond
actunlmC!1te se cncoutrum,
para preenchimento
do \"agus !lO quadro, devendo ser
considorudos
nesta situaC;11O dc:-;de a data da presento
portaria. (Vi.arln polo Tribunal ~" CUlIl,,"
27 d" ~la,'<:O do l!1;':I. Xllo
Perlro

Ali'

z.oão dl'ddoli

emoIUlOorlto",

nos

tOI'lUf)N

do DOt'roto

u ." 2~ 2.')7).

Ouadro da arma de artilharia

Üapitão d artilharia.
adido, ~\llgusto Bagorra, que, por
ter dei xado de prestar serviço na província de Angola,
onde servia em c'()llliss~() militar, se apresentou
cm 8
elo Fevereiro
ele 10.):3, pura preenchimento
do vaga
110 quadro,
devendo
ser cOIlsiclcmdo
nesta situação
desde a data da sua aprcsentacüo.
(Vhada
d9Tfdo~

poto Tr-Ibunnl

do Cont as em :lI de ~1an:o do lU~:J. ~:io são
lermos tio lJl'crflto n.o 22 2:;7).

amol umantns , nos

Quadro de chefes de banda de música

Tenento ('hofe do hnndn de música, suprunumcrárío,
do
regimento elo infuntaria n." li">, onde continua colocado,
.J aiino U onçalvos Corr ia, para prccnchilllpnto
elo vaga
no quadro,
dev endo s r considerado
nesta sitllHC:ão
desde 1Ij de ~·o\"clllhrn cio )' ferido ano elo Hl ....
l2.
(\ I!\uda pnln 'l"rlhunat
(lo CUJltllS ('ln 1!J 111\ ::'\1:11'-:0do Hl;):!. 1\ 10
ao du\ idos 4"1Il0Iumt'lItos,
BUS tt1rmos do 1>0t'l'uto u.o ~~ 2;'7).

Reserva

'oronc"is cl infuntari<l, tiroc'inados, da dirocçi'io ela tll'lua,
ntónio Correia I )uart(' ( ..\1 _':llldr do .:\!Ol'aiH, ('hofe
do distrito d r 'crutalll0.nto
lIlohilizac;ão 11.° Hj, Plú('ido Bapti.ta
Bravo ela 'osta (" do 1." 'l'rilltIlHll l\filitar Tl'l"l'itorial, ÂlIgll,·tO n mareio II( Freitas .TíIJlior,
!los tenllos da. ali!!!'a (/) elo arti"o 1:?" do J)('('roto-L i
11.
:3(; :301-, :tlt nulo ]lclo De ']"(\to- Lei n. o ;~) {) !li, de
18 d
et()lUbro ti 1!);)2, d vC'lldo SCI' considl'rac!os
llesta sitll:J(:i'iO descl , res]1l'ctinullcnte,
~....
) <1(' No\"emfl

I..
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bro, 20 de Sotouihro,
bro de 1%:?,
di\\'idul'o

PU?'

Extinto

dp Cont:1S

cmotumomus

portaria

la

de

o 1:3 do

:!U do Outubro

{Yl snd n pulo 'I'r-l hunul

,

1I0!'. lnl'lllOS

I{(' J1[(fJ'~'O

quadro especial do

servlçe

2,& Série

N,O 3

J)

-zein-

om 27 do :'\Inrc:o de H),~I;~.São
do Ducret o 11.° :!2 :!57).

de 1.')1];].'

de administração

militar

Major miliciano do serviço tIl' admiuistrnção
extinto quadro especial , adido, .Ionquim

militar. do
do • ousa
do prestar ser-

Duarte Borrogo , que. por ter deixudo
vico no Subsccrotariudo
de Estado dI' Aeronáutica.
se' apresentou
OJ1J 1:3 do Mar<,:o do 1D~):\, p:lr:t ]11'('011:'
chimonto (1(\ vagn no qun d ru. devendo ser cousider.ulo

nesta

situação

dosdc a data da presente

(Visadn
vídus

T'r-ihu nn

)1(\10

"1Il0!\IIHPUtU:-',

portaria,

l 11(' CClutas orn :\0 do :\tar\'l) (,,, 1!1:):L :--;no flr
110., torllH)~
tln 1)tlt'rfl li II.C! '! 2:-,7).

lo

Por portaria de 18 de

11[u/'I:0

dr

tor».

Reserva

Brigadeiro

do infantaria,
infautm-in, Ag-ostinho
termos ela nlínon II)
n.? n() ;~O4-. nltornrlo
18 do :-)ctolllh!'o do
nesta !4itnH(:iio desde

insjlccto!' dn ;>.~ inspecção do
110 Nnsr-imo nto Crlsóstomo. no!'
do lll'tign 1 :?,O do Dor-reto-Lei
1'010 [)I'I'I'( to-I. i TI.o :~~ ~)lIi. de
l\l;)~, dP\f'lHlo
sr-r rOllsidpr;ldo
:3 do :\lal'~o Ik UI:):\'

(Yi<.\nd \ 1'1\10 '1'~'lhllnal till
",ao ftuvldus

Por

jJortllri((.~

dI'

\'llIvIHllhtIlW",

2()

('lIl1tn
IfII"i

.... 1'111
tllrlllO~

q ch\ 'fartu
do

I)l'al,!"

••

IIn tft~. ~"o
t)~:! 2·1-:').

di' 11/((J'~o lie !fJ:i:;.'

OOllHidt'l'aclo
]'(\gr('R~ado ao S('I'\ ic:o de!'t ~Iinistl\l'io,
por tOI' d('ixado do PI'I'.'tlll' S('I'\ ic.:o IIH jll'()\'íllt:Ía
rl .\11~oln, onde fiO C'IH'Ol1tr:l\ II 1'111 ('olllissiio lllilital', o alfl'r< s
lllilieillllo do !i('l'\,i(:o dI' :tdll\il\i~tl';\(:?io lIIilitar, adido.
A rltÍl'ito Luis Pona, dl'\ (\11(10 SOl' eOllllid!'l':t(lo
IH':ta sitna,ão
II( soo :?H (lo FI'\ 'I'pil'() di 1\1-):1, ficalldo na :-;itU!lI:flO do di~p(Jnibilidad(',

2.1 érie
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Adiáos

Coronel

de engenharia,
2,° comandante
da Escola do
Exército,
Eruirt-io Leão ~raria Magno 'I'eixeira Pinto,
por ter sido nomeado para o citado cargo daq uola
Escola, p.ir portaria
desta data, devendo ser considerado nesta situação de_de a data da presente portaria,
(.\notactn pelo Tt'Ib uuu l do COlltas cm ~x dl\ ;,larl;O do 1053).

Capitão

(h:l infuutarin,
do regimento do infantaria n." 1;),
\Taz Dias da ~ih'a
terieutns : do infan ta ria, do
centre de Illohilizac:i'io de infuntaria n.? 10, João Maria elo Oliveira Soares' Sécia o (lo nrtilhurin, do rogimento ao artilharia
do costa, .TOS!\ dos Santos de
.\lmeida
e. do destacamento
do Furte do Alto do
Duque, .Ioão l\ntulles
Bat':tllia, todos milicianos, por
torem sido nomeados
para desempenhar
comissões
de xerviço , o prillloiro
na província
do :\Iaeau, os
segundo n o quarto na provínciu de ,\ngoln e o terceiro
nn pr ovtnein do ~IO,Hlllbiqli(', HO ~lhrigo da alínea b)
do :tI'ligo H,O do Decreto 11,° :H> OI!I, de 7 do Dozomhro do l!J-W, devendo ser COIl idcrudos nesta situnção
desde, respectivamente,
7 e 11 do Fevereiro, j do
~far,o e :W <1(' F<'\'ereiro de H);>:3,
Tenentes milicianos:
do infantaria.
do centro de mohiliz:ll.'iio de infantaria n.? ,,>. Luís :\fauucl Pinto de AlhllC[llCI'CjIIe
o, do euvulnrin , do I'Pgilllcnto de' Ianeoirns
n." 2. Luís :\fanul'l Bilstein de :\l<,ncf'Cs Luís do Se(jlleir:l, ]lor terem sido roquisit,"los
para c!(',ompclIhar
('oTlli~SII'S d Sf'l'I i,o dep(,IHIonte'
do ilfillisü;rio do
lnt,\rior.
na (Tu<ll'dn • Ta('ioJl:l1 HI'llIlhlic<llllI. dC\'()Jldo
SOl' ('onsiderados
nesta :-itua(~ão dl'sd . ro~pe{'ti\'aIllcn te. 1() c 1.-) do FI \ !'(\il'o de Hl,-):L
A 11\_\I'P:: di infllntnl'ia, do rogilllPnto do infanturia n,o 1H,
Pedro .Tosó Uph'as Pena ( , d<, artilhari.l, do rcgilll(lnto
do al'tilhllria li<!'('ira 11,° l. ('arlos .I\ntónio .\h·rs, do
l' gilllcnto
(lo m-tilharia
lig(·ir:l 11,° :1, Lu!s 1o'1'al1('i:co dos :-;11 11tos ToulsOll, do regilllento dI artilhllria
ligC'il':I !l,o -l, ,JO;]quilll ,\!l('C'n, o (' ('ar!os do Sousa
(;odinho.
do J'('gim 'nto dI' :lrtilhari:
l)(.sada !l,o 1,
l't'dro .r(),,(~ d(' t'nl'\'alho '"idal e ",dIJ:lrdo .Jaime RalOpaio Frll11('o, do r<'gillll'llto d ar'tilharia pesada n,O 2,
1
('ar ns
.\1101 til H<.',-Olldl da ('()~ta 1', do grupo de
:lI,tilhari:t ('OIlÍl':t :I(:~rona\'o l1,o:! • .ros6 ;\llIllu '1 f-;oal' ,
(l a!-ipil':lntf\
a oli 'ial: ti \ il1fall!:1J'i:t. do rO~illleJlt() <.10
infantaria
11,0 2,
\polillitr'io Por( il'a 'acho, do 1'( gl_

.r OS!'

13(j
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monto do infantaria
n." G, David Narciso Monteiro
Soeiro e Silva, do regimento
do infantaria
n.? 10,
Manuel das Novos e, do batulhão do motrulhudorus
11.° ~, Miguel António de Ahuoida Gabriel, e do ('11.valaria, do regimento do cuvalaria n." 8, JOSl' António
Cordeiro Neto do Almeida, todos milicianoa, por terum
sido nomoados
para doscmpeuhur
comissões 110 1:\01'viço dependentes
elo Subsccrotruiudo
do Estado
da
Aeronáutica,
devendo ser considerados nesta eituacão
desde, respectivamente,
4 o .~ do .Iunoiro, :?~. ~~,
~~, :;2 o ~2 do Fevereiro,
4 do Janciro , ~~ do FC\Q·
roiro e 4, 4, 4, -1- o -1- do Jnnciro do l\);):L
(.\not·ula

polo

Tj-ihu un l

dI)

Contas

0111

~:)

de ~rarl;o dt' HlC,:l).

Oficial miliciano de reserva

Tenente
miliciano módico,
do centro de mobilizacão
do
serviço de saúdo n." ~, António Ribeiro dos Ralltos
Júnior, no," termos dos artigos :?).o e :?(i.o do Decreto
n.? :3G 304. de ~-! do Uaio do 1947, por ter atingido
o limito do idade, devendo S('I' considerado
Il sta situacão desde ~9 de Julho til' 10.-)~.
I

Reserva

do cngouharin,
da diroceão da arma, Virgflio
Antunes do Lemos, nos termos ela alínea (f) do
artigo 12.0 (lo De('rC'tn-Loi 11.° 3G :30~, alterado pelo
I h'('reto- f,0i li.o :~H!11li, do ] H do ~('t(,Jll hro do 1!)~)~,
devendo
ser considerado
nostn sitlla<:i'io desde ~ do

Coronel

C('fHl1'

J\hr<;o

do 1m:L
Supranumerário

Coronel

do artilharia,
adido, TU!lO Álnll'o Hrnudào Antunes, quo, pOJ' ter (h-ixado do prestar Sl'l'vic:o n:l I':scola do K{'I'C'ito, olldp desempenhava
o cargo de
:!.o comandante,
l'argo do que tica cxonemdo
por csta
j

portari n, S(' :'111'('S( ntOll (Illl 20 do :\ r ar<:o do 1U;-)H,
(IPsdc <[n:mdo do\'n SOl' l'onsiclpr:ldo !l('sta ~itu:\(:ão,
(VJRlUJIIS
tinO

Por

(11'\

]!01'f(t)'iu8

IH lo TrllHl1I1l1 dI' ('ontn
iclos OIlIOII1I1H~nhlh, tlUti

de ::7 di)

J/a}'/'o

... um
l,III1IOS

:H

ltll

M.llt:o ,fu l!l53. :\!iu
n."~:! ~~7).

«ln f)"crnto

ri!' !!)fj:/:

D ixa do scr ('onsidpl'ado
na situa(:i'io <lo adido 110 )rini~tório do IntNior,
na Guarda
Nncional HepubliC'ana,
continuando,
porém, na mesma sitnuçi'io do adi(lo, mas
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em serviço no Sub iecretariado de E tudo da Aeronáutica, o tenente miliciano do cavalaria, adido, Francisco Hipólito do Garc0s Saldanha e Fonseca, devendo
ser considerado nesta situação desde 22 de Fevereiro
de H),)3.
N ula e do nenhum efeito a portaria de 13 de :\Iar~o do
corrente ano, anotada pelo Tribunal de Contas em 16
do mesmo 111(\S e ano, publicada na Ordem do Exército
11. o 2, :Z. a série, de 1953, que colocava na situução de
adido o major do artllhnr ia, na situução de reserva,
Antero Simões Pericão, por se ter verificado que só
cm 23 do corrente mês
quo aqucl oficial poderia
transitar para a referida situação.
Ahatidos <10 efectivo do Exé~ito por terem passagem ao
Comundo das Reservas da marinha, nos termos do ar0
tigo 2. do Decreto-Lo! n ," 32 -14f>, d 2-1 de Nevembro do 1D-12, o tenente de artilharia, do regimento de
artilharia ligeira n. o 1, Albino Pedrosa Curado e o alferes do infan!aria, do regimento de infantaria D.O 3,
Rodrigo do ~\.vila Pereira Maohado, ambos milicianos,
devendo ser con siderados ne 'ta situação desde, respectivam nte, 27 de Fevereiro o 17 de .J aneiro de
1933.
é

Abatidos ao efectivo do Exército, por terem passagem ao
Subsecretariado de E tudo da Aeronáutica, o' tonout s : do infantaria, Armindo do' Anjos Macha<lo, Mariano Alberto Acciuioli 'I'amagnini Barbosa, Orlando
Marque. Ferreira UatLls Oliveira, .Iuão :\1iranua do
Figueiredo e :\Ianu 1 orouha Botelho; do artilharia,
.TOi:H\ Atlgusto da Silva Ho.u, Luís Aires Câmara Sá
lTOgU
ira, Antó nio ~imõ\s Duarto, Nicolau Vicente
:\fes~ia,' .Iúnior , ~fa,-illliano d
'analho, Josó :\Iaria
Barros Martins, Alvaro Dinis, Llenriquo Barata Sal~ueiro (Jaspar, Eduardo .Iosé da Fousoca Co:;ta, ,Josó
'arlos 'olTl'ia Ferreira <luaresllla o :\Ianuol Hui Uonl:a1\'Os Velo.'o da \' ei~a e, do e:l\ :llaria, Luciano José
Vipira :\larque' da
unha ,Jo,'é :\fanuol Gomos da
SilY:l ('oel1tro e Francisco IIipólito de Garc(>s ,'aldaIlha da FOllsl'<,a o alf ros: de infantaria, Hau} Lour(>I1I'OTomús, Fernando do :\fagallwcs e ~\.ntóllio Aurélio Hib iro; cle artilharia, .\dolfo F('rreinl, Fernando
~ratos F 'rlHll1des do Oti\'()ira. ~\l\'aro Pereira MontE."iro
\'icent , Allllll'olino Pacheco Valontim F \rlHlllUeS,Anl'

1:\8

OlWI~l\f

DO

1'~XrmCI~'O N,o;:

tónio Mota Martins, \' usco Borges Duart. Branco,
Manuel Martins Chorão Vinhas, II erlander Filipe lUarques Galhano, Jorge Mourão Sauchet, J osé :Miguel
Moreira Muc-Bride Fernandes,
JOtlO Munucl Oliveiru
Valença, José Clemente de Oliveira Baptista, Herluuder Dinis 'Morais,
Guilherme
Luis da Costa Pinto
J;jnos, Joaquim Ascenso,
Carlos do Sousa Godinho,
Alvaro Amândio Heis dos Santos, Carlos Manuel Lopes Leal, Domingos Gonçalves Braga, António Manuel
Pinto Sotero, Abílio elos Santos Sá, Emídio Henriques
da Silva, Raul Jorge Pedroso Guerra, 'I'omás Macuulay
Morbey .Iúnio r, Manuel Dias J'oreiru Huptista, Rui
Manuel Mendes de Sousa Curruscu, l\fál'io (la Luz y
Cumpeuns de Oliveira, Evaristo Pontes dos Santos,
Eurico Vaz dos Sautos, .José Luís de Carvalho 0:1r.daru, Asdrúbal
Albino Orfjio de J\btOH, Antúnio Alberto Calou de Sousa Carneiru, .lonquim Marques da
Cruz Marcelino, \Villlelw "NLl1luelIlan!S Jürcen \\'alter,
António Fruncisco SOtll'lIS Pinto do Fernandes Figueira
e Luis Videira de Freitas Baptista; de cavaluria, Carlos Alberto Guerreiro Vicente o, do serviço do administraçâo militar. Manuel Pereira de Meuescs, todos
milicianos e adidos, devendo SOl' cousiderudos
nesta
situação desdo "* de 1\1arço do 10f);).
Adidos

Major do artilharia,
chefe da secção técnica da Escola
do Exército, Antero Cavalheiro, por ter sido nomeado
para o referido cargo por portaria
de 13 do Marco
de 1003, desde quando devo ser considerado
nesta
situação.
Major do artilhariu, nu situacâo de reserva, Antoro Simões Pericão, por ter sido requisitado pnra desempenhar uma comissão de set'yiço dependente
do :\fini ,tório do Interior,
lHt Policia
de :Segurança Púhlica,
do\'endo ser eonsiderudo nesta situl\<:iío desde 2n de
1\Ian,:o do 19B;).
Capiti'to, do regilllPnto de iufantaria 1},0 14, 'ésar Gomos
Saráiva o alferos, (lo regimento de infantaria 11,° n,
Luis Artur Cal'\'illho Toixeira do 1\forais, amhos do
infantaria, por torom sido lloIlloados para des(,lllpenhar
comissõcs de serviço militar na provincia de :\!oç'mnhique, no abrigo da alíllea li) do IIrtigo :1.°
D croto
n." ;3GOH), do 7 de Dezemhro do lU4ti, dovendo ser

un

ORDE1\! DO EXERCl'l'O

considerados

nesta

situar;uo

tlesdc

N.o

a

2 de Mar<:o do

corrente uno.
Tenente,
do regirnent» de infantaria n." ;), Uanuel Anglls tu {'eixeira Teles (J rilo o alferes, do rcai monto de
infuutariu n." 11. .JOSl' Ruetl' <le :\IagaLbães ~Fantl'eS, do
regimento
do infantaria
11.° 1.\ António
de Figueiredo
Costa Gomes, do b-uullião de cacadores n.? 0, Orlando
Couto Leite (' .\nt{lf)io .Tos,', Atnurim Torres Pinto de
(~lleirós e. do batalhão do ruetrulhnrlor.u,
n.? ~, .Alcides
.J os(, :-lacnUllcnto :\f al'q ues, por torem sido nomeados

para dcsempouhar
sOl'\'ic:o militar na província <lo Angola, ao abrigo da alílll'a li) do artigo :3." do Decreto
n ." ;~li01~), de 7 do Dezembro de HHü, devendo HeI'
cOllsiderados nesta situa<;iío.desde ~G do F'evcreiro de
ln;);).
Tenentes:
de infantaria,
du SO('l'otaria<Lo-Uor:11 da 1)0fosa l"I('ioIlUI. Mariano Alberto
Acciaioli Tumuguini
B(ll'lJo~a, d,) j'l'gilllcnto do illfalltaria n." 11, Armindo
,\ njos :\Iendes,
do I'ogi 11l0.nto do infantaria
n. ° 14,
.Joitu :\Iiranda de Figueiredo c Orlando :\lm'ques Forreira :\latos Ohvoirn. <lo batalhão de ea(,'adul'es TI.o 7,
Luciano .J<nH~ Vieira Marques da Cunhu o ,J08(\ :\lanuel
Gomes Coentro o, da base' aérea n.? 4, Manuel de
N 01'(1) ha Hotel ho ; de artilharia,
do quurtol-general
do Governo Militar de Lisboa, Luis Aires da Câmara
Sá Nogueira, do regimento rio artilharia ligeira n.? 2,
António Simõ 'S Duarte, do regimento
de artilhari~L
pesada !l.O :3, Maximiano de Can'alho,
do regimento
de a!'tilh:lI:ia antiaérea fixa, Ilenrique Barata Halgueiro
01,spur,
.\1\·uro Dinis, Jo:;ó :\laollel Se(lUflira 1\10ntoiro O J o~é :\Iaria de Burros l\lartbs, da base aérea
n.O 4, .José .\lIgu 'to <.la Si" ti H(J~a (l, da El:lcola Militar de blectromc('únieu,
:\f anueI I~ui GOllçal ves Ve10so da Veiga; <lIfc!' s: do infantaria,
do rl'gimento de
infantaria Il.° 1, Haul Luurell<:o Tomás, do regimento do
infantaria Il. o 7, lo' rllando OOT1<:ah'es Pedro :\fosquita,
do regi llleu to do in fan taria n, o 10, ]<'Pl'llall<lo M:lg'alhFies, do hatalhão dI' c(I<:a(Iol'fls !l." 1, António Aurélio
Hibeil'o; (lo artilharia,
do reg-imento de artilharia ligeira n.o:? ~\dolfo FOl'l'(\irn, Fernando ':\rl1tos Frll!lcisco
ue Olivoiru, Nicolau Viecllte :\fes.:iil.ls Júnior, AIllIlJ'olino
Pach ('o I"Cl'nUll<lo., António ~rota ::\fartins, Vasco Dol'ges Duarte Bra.n('o (' :\Ialluel ::\[m·tills Chnri'io Vinhas,
do rcgimento <1(1 ~\l'tilliarill ligeira n.o :~, .Jorge ~rouruo
\lUchot, Ir 'r!andel' '·'jlipc :\[aJ'fjllCs
~lalhall() o .Jos6
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Miguel Moreira Mac-Bríde Fernandes, do regimento
de artilharia ligeira n. o 4, Ilerlander Dinis Morais,
José Clemente de Oliveira Baptista e J oão Manuel
de Oliveira Valença, do regimento de artilharia pesada n.? 2, Álvaro Amündio Reis dos Santos, Carlos
Manuel Lopes Leal e Domingos Gcnçal ves Braga,
do regimento de artilharia pesada n." 3, António Manuel Pinto Sotero, Abílio dos Santos Sá e Emídio
Henriques da Silva, do regimento de artilharia antiaérea fixa, ]\fúrio da Luz y Campeans de Oliveira,
Rui Manuel de Sousa Carrusca, Tomás Macaulay Morbey Júnior e Raul Jorge Pedroso Guerra, do grupo
de artilharia contra aeronaves n. o 1. Manuel Dias
Pereira Baptista, do grupo de artilharia contra aeronaves n. o 3, Asdrúbal Albino Orfão de Matos, Eduardo
José da Fonseca e Costa e António Fernandes Figueira, da base aérea 11.0 4, Guilherme Luís da Costa
Pinto Enes e, da Escola Militar de Electromecânica,
José Carlos Correia Quaresma; de cavalaria, do regimento de lanceiros n, o 2, Carlos Alberto Guerreiro
Vicente e, do serviço rle administração militar, do
1.o grupo de com pauhias de subsistências, Manuel
Pereira de Meneses e aspirantes a oficial de, artilharia,
do regimento de artilharia ligeira n.? 2, Alvaro Pereira Monteiro Vicente, do regimento de artilharia
antiaérea fixa, Evaristo Pontes dos Santos, do grupo
de artilharia contra aeronaves n. o 2, J osé Luis de
Carvalho Gândara e Eurico Vaz dos Santos e, do
grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3, António
Alberto Carneiro, Joaquim Marques da CrUJ!:Marcelino, Wílholm Manuel Llans-Jürgen Walter e Luis Videira de Freitas Baptista, todos milicianos, por terem
sido requisitados pura desempenhar comissões de serviço no Subsecrotariado de Estado da Aeronáutica,
devendo ser considerados nesta situaçâo desde, respectivamente, 22 de Fevereiro, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
e 1 de Janeiro, 22 de Fevereiro, 1, 1, 1 e 1 de Janeiro, 22 do Fevereiro, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 o 1 de
Janeiro, 22, 22 e 22 de Fevereiro, 1 e 1 de Janeiro,
22 de Fevereiro, 1, 1, 1. 1 e 1 do Janeiro, ~2 <lo
Fevereiro, 1 e 1 do Juneiro, 22 e 22 de Fevereiro,
1, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1 e 1 de Janeiro, 22 do Fevereiro,
1, 1 e 1 de .luneiro , 22 e 22 de Fevereiro, 1, 1 o 1
de Janeiro e 22 de Fevereiro de 1953.
(AnotudllS

pelo 'I'rlbunnl

do Coutas

om 30

(\0

Marçu tlu 1U(3).
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Reserva

Coronel,
inspector
das inspecções
do serviço de administração
militar, José Rola Pereira
do Nascimento,
tenente-coronel
miliciano do extinto quadro especial,
da Repartição
de Fiscalização
deste Ministério,
José
Rebelo de Magalhães,
ambos do serviço de administração militar, e capitão de infantaria,
do regimento
de infantaria n. o 10, Luis Paula dos Santos, o primeiro
nos termos da alínea b) e os restantes
nos termos da
alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n. o 36 304,
alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerados
nesta situação
desde, respectivamente,
:35, 22 e 15 de Mar<;o de 1953.
Capitães do quadro dos servi~os auxiliares do Exército,
da Direcção do Serviços do Ultramar,
Adão dos Santos Barata e, do distrito de recrutamento
e mobiliza<:ão n. o 17, Horário Teixeira de Medeiros, nos termos
da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n.? 36 304,
alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38 916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerados
nesta situação
desde, respectivamente,
1-1 e 24: de Março de 1953.
(Visadas pelo Tribunal do Contas em 31 de Março de 1953. Nllo
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 257).

oc..
c-_--

111- PROMOÇOES

Ministério do Exército-I.a
Por portaria
Contando

Direcção-Geral-

2." Repartição

de 1 de _Yol'embl'o de 1952:

a antiguidade

de de

1 de X overubro de 1952:

Regimento de Infantaria

n.O 6

A1f(>r('s miliciano J(' infantaria,
o aspirauto
a oficial miliciano de infantaria J 0'6 Henrique
de Abreu.
Batalhão de metralhadoras

Alf ros miliciano de infantaria,
liciano de infantaria
Américo
raiva Mcnd

n.O I

o aspirante
Rodrigues

a oficial mida Silva Sa-
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Batalhão

de metralhadoras

N.o 3

2.'

érie

n. o 3

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria José Femundo Brandão Lago
o Fernando -Moreira de Carvalho.
(Visadas polo Tribunal
dovtdos emolumentos,

da Contas em 1 de Abril do 19;;3. 8110
nos termos do Decreto n.? 22 257).

de J de ])e:elllbl'()

Por portnri«

de Jr)·;2:

Contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de lK):!:
Regimento de infantaria

'I'eueu tcs milicianos

(1e infnntm-ia,

n.O I
~l1l

d ispon ihil itlnds ,

os nlft'l'r~ mi l icin nos (1r iuf.mt-u-ia , em d ispon ihili ,
dude , Ani<Ínio Beu o Frn u co , Alber-to Hnrrr-iros Snruivu ,(la ('ostn, Jnsé )1';1A';d,h:le, ,(la Cruz )lotn,
.To:lo
í

Luís

'Peixoto

Ferreira
Pinto Busto,
Euri('o Anselmo
,('nrJo" g(IlHPS Br:11ltlão Krus, Yi('pntl'
(la
.Costa Ribeiro
llo(lrigues,
Ju ime Ruul
(lp Aquino
Ferrão
Fl'rreira,
Am ílr-n r M,1ATO Sarni"",
-Ioâo Henri que da ,Uorhn ,11(>10, ,Towti'lIo (1()~ Snlltos Fpl'l1an(1p,.
Antrm io .Tof;é da Si1n1 Pinho,
"Euri('o Brandão
de
Atn ído }I",lnfaia.
Al"nro(h'
1l;,ios, Touquim ôbJltw1
Hüieiro .. } onq ui m 1L1nupl Pinto,
Armanrln
]?PI'lH1l1(1e."•. Tuime Antônio
c1l' Briio Alve s Hnrutu , António
(le :Figul'irec1o
Dt-lfiuo,
C~11'lo~ Alberto GOl1,nln.;,
1Ial1lH'1 P('J'pira ])ia~, Manul'l
.\nf(ínio
Pmziio Pari.l
P Aniônio
DU3rtl'
Yitorillo.

(la Paixão,

Regimento de infantaria

n. o 2

T('nentp~
miliC';anos
<1(' ill1t11lt;\ri~" (~m cli:ponihili(bdl',
O~ nlfp)'l's
milit'inll<l"
<lP il1f.1Il1;lJ'in,
plll (1ispouihili(bclp, .Jo.;P (1(' SonS;1 Este\'('~,
.\\'pliuo
)lP1Hlol1ç:l
Braga.
JO;lo B~1piisin Sl'g'ur;H1o elo" Santos, .To.1<1Uilll
)L11llH'1 Oo(1inl!o lh"A'n Ban"cln-;
(1p ('an"lho,
Yi('Pl!le('''I'(los(\
(\11" Cai!', YítOl' l)f:llltlPl
(!t' Bn,to.: e
Sih'a, IMÚ1'io ~Inr!-.w.lricl(l (' SilYn ,!<'alr:lo, .)orgp IIulll1wI'hl ,(':nnõp.; ('o~tn, F1'l1nris('o
.\]yps U.pi, .H.uno,.
,To;lt.l ,clp )Ldos.
Alwl (1l' )Iafoo; )[;\1'([\Il'S (ll' ~ou"a t'
Augusto
Car]o.; ela Sih·" ~a\';1l11O.
Regimento de infantaria

n•• 3

rrl'nt'llte~
mili('inllOS clp inf;1ntnri:l.
t'll! .Ji:-'Jlollihilida
1 .
Ih alfpl'l'"
lllilit'i;1nos
11l' infallt(1ria.
P!l1 11ispOllihili-
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dude , Fernando

G,nri,l, Luís Duarte -Iuneiro, J'u ime
Pereira
du Sih'a 8ra(;<1, ,l{orhi(yo de ~\..viln Pegud«
Pereira ,}la('hn,elo, Yas('o Dia., ele Puivu, J'úl io Albatw
e Andrurle
}.Ia'Íos Rainho,
Arnulrlo dp Figueirer10
Guimarães,
.José Francisco
Romano Colaço, Américo
Ribeiro Estêvão e António Joaquim
Yargas Palma.
Regimento de infantaria

Tellputps

mi liciauo-

n.· 4
d ispnnibil idade,

ele illÍtllltar,ia,em

o~ alferes

mil ie iuuos
rle infunto riu , em dispon
ihil i(la(lp, Tito Lívio }lal'(lue~ Senão, 01«:>11 Couceiro Cha\'es Lente de Pn ivu, António
Cândido
Gastou
(lp
S{)U';,I, .Iouquim Bernardo
Aboim de Barros,
Ilídio
rle Aln)pi(ln Din~ «:> Ferrurndo Benedito
Borges Caseno.
Regimento de infantaria

n. o 5

'l'enell(ps m il ir-iauns (lp iufu ntu riu , em d ispon ib il idnde,
os nlfercs mil iciuuos de infu.ntuiin,
em d isponibi li(hde, Uogério ~Ie;o Heitor, René .T esus Prendi Nunes, Tomás Simão,
Henrique
Bonifácio
da Si lvu ,
António Rodrigues Vir im ele Sousu, Alberto dos Heis
AJ',1ÚjO, Carlos Alberto (le Ol iveira Guimarúes
Henrique
Alberto
~Ll1'tin5 Coimbra,
Armando
Artur
Soare ::\bchado,.J o-é ~bria N ewton Purreirn , Oetá"io Du,nte
elo' 'nutos,
Luí' Roclrigues
Pinhol
da
Enearna,'llo,
Lu Igero (:toJlJes (la ~ilnl, Amnl'illc1o HiIll'iro Pinto,
.João Ruiyo
llrcloso Ferrei1'a,
('arl()~
Elias ('nsta QuillTall" e ~\.('á(·i() Fel'llantle"
c1a Sih·a.
Regimento de infantaria n.· 6

'l'eJll'lltpo> lllili(':allos (lp iufantaJ'i,l,
Plll clisponibili(l,ulp,
o" alfp]'('s mili('iallo~
(Ie illfantm'ia,
em (Iispollibilidadt', ~rál'i() António Abrante __ela Fon"eca,
Carlo,~
\~ligupl Soto ~Iaior de A.lmeilb
Coutillho
Loho (Ip
.\xib,
Hop:étio HUl'i(lulltCastl'o
~LtrtiJ1S, I~Itírio Fpl'na,tl(lo (la Sih-',l Teixpirll, ('<Irl~h da Si1.-,\ )I(nda, ",\.ntrítLÍo A(lnllll'rto (Ip ~lellc1oll\a ('"mãe.; Solbl'i }..h'g'l'o,
.J o,é úl io clp ~Iato,; '['orte ,Rea 1, .\.1)(>1 Louro,;a e Silva,
~rnrnlpl ·To..;; EJagall~'n Tendpl',
E<lmunclo Fpl'J'eim
Lope'" Alyes Pt'l'pil'lI e ~\.up:u..;to Yelo"o )loreir,\
.Túl1ior.

.r

Regimento de infantaria

n.· 7

Telll'tltl''' mili('iano
(le infantnriu
plll (li"ponihili(lnr1p
o nlfere~ miliciano"
de inbllt~1 ria, l'll1 (lispon ihili~
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N.o;1

2.' érie

(1,1<11', :Uanupl (h, NOl1~a 'I'uvures,
Hcm-ique
Alvares
Pereira de Sampaio Forjuz Rieuld es Trig'ueil'o$, Fernando

de

Assunção
Sousa,
Fraucisco
Raul .Jo~é Ain'N clp Mira
Icle Cai'llt·() t' .\1va1'o Baptista

Silva Lobnto,
Pereira
ranjo.

Regimento de infantaria

'I'eneu

.Sumpa io du
11

du , ].!'rt\llc·ii'lt'o
1Ial(luPs

La-

n. o 8

ele iuf'uutu iin , em d ispon ihil idntle ,
miliciano!'. (1l' infamto riu, «m d ispon ihil i(1:1(1e, Eh'iro Augusto (la Rochu GOllll'~, Alexund rino
Arniéuio
cle Fl'l'ita~ UOJl<..'tdns, I1hnul'\l
Roclrig-l1P
)fol'eira,
.) ul ião 1Io(1e.·;1o Usório Fl'I']'pim
do Vuh-,
António
Fl"]'J'pj]'a
da L'osín , .J()SP ('ostn
ela Cruz
Gomes, Frederico
)l~Inul'l N.lval'l'o Sampaio,
Hog(~rio Guilherme
Ehl'ha]'(H
'Sumpu i», )lnnul'l
'I'eixeiru
)Iol'ei.ra dl' Pinho e ,Júlio.
orbcrto Auxiâes Moul eiro
(la Cunha.
O~

í

es m il ir-iuuos

alferes

Regimento de infantaria

Tencutes
O~

n. o 9

milicianos (ll' infaut.u-iu., em d isponihil idade,
mil iciu no- dl' infumt« riu. om d ispou ihiliAn.tóuio (h Costa .hrqup.,
1hnul'1
Augusto

tllfl'J'l's

dade,

Ganiu Pl'illWI'P';,
Lu í» (\)ITl'i.a
Pinto,
')fanup]
Cost cula, Ail'!'~ ~l"IIIIPl An tóu io HOI'gl'~"Joilo
Rodrigues
.\lpi_·o, Hipólito
di\.; ~('n''i .\ I\t 111\1''; GOIII ''; (' ])aniel
)Lu'l!,ulo
Hilwil'o ('l1a\('.; e Sousa Sampaio.
Regimento de infantaria

'fC'nell(ps

lllili(·iallo,,;

cll' illfantnria,

n. o 10
l',1II

dipollibilid,u1{',

l1Iili('i:lIlO~ c1l' infnnh\l'iil,
('m di<;pOllihilidilcll', .\llwr(o
.Tos!' 1':I\':lI'(,'; d(, PI',,,1o !' ('lI.;tro, ,ll1illll'
()~

nlfl'l'l'~

.\i(lO' Pl'IPil':l
L('1l10S, 1fall\ll'1 )1ari~I \'i('in\
da 1<'011';('('a, ,José Pill1!pil'o
Paixão,
])mllillg'os
da ,siha
.1\'
)!a!lh,
ltni .) Ol'g'<' 11(' .I! I'('ita.; Prot;bio S,II\ti,IA'O, )1:\lio ]';(lu:lJ'(lo d.1 ('o·da GOllll''; )1a rt ilh, '(';\110" H.iha~,
....
\('(cio
GOIIIl'" d(' ,()liQ'il'a,
.Jo:l0 1111Maia Barho.;a .
•\l':Í(·io Hodl'igups
.\x!' \'l'do, .rO'l~ ~1a1l1l!'1 dil Silwira
POl't(W:II'I'(,I'() ('.Illl1\,IITO ('lis]lilli.llIO,
.1.111\1\'1 Pl'l'l'iJ':1
(la Sil""l t' .JosP ('ol'l'C'in.
Regimento de Infantaria

n. o II

T!'ll('lIt('S llIiliciallos
c11' illl'allial'ia,
('111 di"J)()llibilidad(',
os a]fl'J'es llIi1i(·in~\()s dI' ill_f:llltmia,
('1\1 disJlollihili(laclC', Pedro ))n\'lll
)lontl'll'o
d(' Bano,
F('l'llllllll(l
Porto .s.HI1'('S .l!'rill\(·o, )f:ll'io B.lpti,ta
Ih:h, .JO(; )Ia-

2," Série
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1',0 3

ria Paiva
Hupo-o, ,J ouquim
Simplício
ÂlbeI'.tillo~anuel
Devllot Sa rtori-r, Artur
queira e João .Jo~f )Lll'celino
_~U1H",
Regimento de infantaria

14.5

c10~ Santus,
Lopes ,I.IP-

n.· 12

'I'eneutes m ilicinuo-, dp infantaria,
em dispouibil idude,
os alfl'l'l:'s nril ieianos de infuutariu,
em d ispon ihil idade, António :Martill Ribeiro, José do ~nsciJl1(:'nto
Costa, «arlo~ Alberto Curtuxuna
Xuvier do Amurul,
:Ma uuel )lornlps
(Ip Sou~a :\lartins, .T osé A ugusto
Agante,
-Iouquim Rodrigues
<lu Sih.\,
)Ianuel
'I'arujo dl' Almeidu , ,)0, é Lueiauo d e I Iondonça Cumõe«
Solari Alegro,
Henrique
Jorg
Pedreira
da Silva,
Antón i« de " lÍ]>olp,.; Fvrraz d Aluieitlu
Sousa, Jnnquim Duarte XeV('~, Joaquim
_I(>ndes rle (\\1'\"alhl1
(hlviio
Ill' Figuein'cl(l,
)!anu(')
Cu'lde ira de ,'()u~a,
Aug-u ·10 Cn nuu-ho Vieira. An hin io cll:' J'esus Pereira
(' ,José du Paz Olíllllpio,
Regimento de infantaria

n,· 13

'I'eueu

tes m il iciauos
de infantaria,
ern di -ponib il idude,
o" alfel'l''; mil it-iuno-, oe iufu nto riu. em di spon ibil idade, Luí" Sprpa cIo" Santo.;, Yítor K'Mlho dt, iMa(,f'llo
Pinto, Aug-u to c11' Fm'ia )follteiro
P:\el!p('o, António
:\Inr.tilh {la :-;ilvn Uuprra, C:arlo~ Pinto Lrite, \)Ianuf'l
.To(\(luim c1(' Jl'SU, Yieira (Ia. 'ilvll, :\Innuel Lop ';,
IL\Jl)iro Yieira Pinto P ,Jaime ('oll'itanti,no do' allt"
RegImento de infantaria

n.· 14

'l'l'IIl'ntt's lllili(·inllo,
<I!' inf.llIt.ll'ia,
em <lisponihili<hHlp,
0' .dft·rl·s
llIili('iallo
d!' illfallhni.l,
'm (Iisponihili(Lul!', ,Tos(o Fl'l'l'l'im
cl Carvalho,
.\ntcínio Dua!'t!',
H011o]fo dI' ('atro
l' Am.n,
I, .To'i' .faria do 111 (\1'al,
.\ntôuio
:\larqu('
Fl,Hh, Anllal1(lo Hih iTO . Ímõe,;;,
,\lfl'l'c1o \"tl!'utl' {la .ih'n 'l'l'lT,l, ,To·' cla Paz HOllr:g'1ll'.
PI ri' ira , Allloll io (·orn·ia de BlIl'ro'i, Al'fll1' )[ a!lul,1 l!'t· (~uilla nOllliug'Ut"
Fel'rt'irn,
António H!'larll
:\1alll('1'0 111' _ rI ))110)1(;,1 AI
.\h'_·:lIulrp ,JO'i(o Al\'('o;
HOllrig-lI(' . ('arlo_. A lllC'!'to J>avi(1 <1" Cruz ]ll'n.jl;!,
'a1'l(h ~LII lurs .hllll
Hih(·iro,
Fau,to
~LIJ'(J11P'i
('OlTl'iil, Augll,to (la Slh.1 Lo!,!' Jk\l·:tlhnn, Eflnl\nlo
. 1111('· :\bJ'í]IIP
• ,Jo ,; C'illllilo <Ia Trin(l.ull'
Alfr do
Pillto ('(1<'1110, ,híljo Ho{'h.1 c1. ('o 1.1 :\fol1iz, '.1o'; 00lllps F(·!Tl'il'.1 <I· .\ll1l('jl1.l,
Jo,' 111' l'or{ug'nl
Ido

"I''' ,
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N.O 3

ela Fonsecu Ferreira }Ial'tins, .Iosé Rebelo
varo ~r(Jl'eiJ'a Rodrigues
Soeiro Baptista.
Regimento de infantaria

2.' Série
rota

e .i.l-

n.O 15

'I'euentes mil.icianos ne infantaria, em disponibil idade,
os
alferes milicianos de infantaria, em disponihilidade, Luís José (1(' Sousa, Alfredo ela Pieehelp A,gost.in ho Correia de Azevedo, Américo }Ioreil1'll Cuetuno
Nunes,
Armn
nrlo Augusto
dos
Santos
Ferreira,
An.
tón io Carlos da Cosia ,}IarquPil, .\.lvuJ'o elo" Santo:;
Hernurdo,
J'oâo Augusto Pereira ele Ahuei dn , Sphastiilo Pires Correia 1foul'ão P F'J'ane'ise'o ele Oli\l'ira
~Fnia .
Regimento de infantaria

n. ° 16

'I'enentes milicianos
e1,einfu nta riu , em d ispon ibil idade,
os alferes milicianos ele infantaria,
em dispouibilidade, Afonso .JIiguel elo Canto e rastro
_ obre da
Yeip;a, Â11tónÍo
Leandro Sequeira Alves, Inácio Bru!,!';\llç'a, }Ianuel
.José Ventura
e10R Santo.'; Reis, Jcaquim Carmelo Lobo, Alcides Cabral Ferreira,
Antó-

n io Xohre A']lolôllio, Aujrusto Cabrita
dn
Silva,
e·i~('o Elias Ual'('inp Gabriel SPlTU Cupuchu.

Fra

n-

n.O 17

Batalhão independente de infantaria

'I'eueutes m il ic-iauos (ll' infuntarin,
em rl isponibi lidndo,
os alferes mi liciu nos de infumto rin , ('111 dispon ibilidude , António 1Ipc1('il'o~ X,lyiH eh, }Ip'quii~l (' Honu-ro 31n1'lin" Figo.
Batalhão Independente de infantaria

n. o 18

'I'enen tv au ilit-iuuo
ele:' infun to tia , Plll cli~ponihilieL\(ll',
() ~l]f('r('~ lllili(·inllo (h, ill,fnnilll'in, l'1ll cliponihilie]a(1l',
Fernando .\.nt<Íllio (le Lima }Iol'pll"l.
Batalhão de metralhadoras

n.O I

'I'('ll('nt('~ lllilie·inn()~ ,1l' i'nfunbl'i,\,
(\lll ,1i~'ponihiliclac1l',
(H alft>l'e:'~ milje'iullos
de' infn,l\hll'ia, l'lll dis]lOllihiliclaele, Luí, }1ig'upl (ln FO'l\sl'('n )1('(lpi1'o~, Rui 1';(lu:l1'Clo
~[()ura Bnís !}IilllOSO, Yítol' Pinto Pinl1ei1'o, .\follso
'I'pi.·pil\l Minha",l,
LiC'Ílliü ,}f:lnupl Fl'ot:! Pinto e1(1
Souto, Fr;ll\('i.-;('() .Tost-. pio J,(·iião, Ft-'I'll:lll,]O ])('1Jim }[;Il'ia J,o]lt"s Yj(·irn, S('l';IlnlH JIen riqtH' <ln Sil \'~l
Snntos, .Tos{>.J (),l(luilll ltúhio }Ias~Hn() (' ,1osp (h" Oli'pi!'n ,LI Silva.

2,- Série
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n.o 2

'l'!:'nelltp~ llliIi('i<\llO~ de infn nturin , em (li~pollibiIlÍaa!le,
os ,\lf!:'re::; III iI ir-ia 110-; !le i ufa II turia,
em disponi hil idado, )Ianurl
Elí~i() Dia" Vieira,
Octãvio Dias Gurcia , Antõuio
Homem
:l!'erreira
(Ie Figueire!lo,
.J osé
og'ueira Yieg-aK, .To'ié Luí~ AI huqlH:'l'([Ue (lo Aruara]
de Sousu
l~ei,; e )Iuia
Sel'o, ~\.llt611io l~driA'ue
Cu ia nn, Armando
!la Sih'a GOll,ah'es,
.Jo-;é António
Br'lg'a c1a Cruz e {'arlos ~\h'e-; Gouveia.
•

y

Batalhão de metralhadoras

n. o 3

'I'euen t e III iIi «inuo d(, inf.: nturin , eui dispoui bil idads,
o alfeJ'l'~ miliciuno
dp inf,~lltal'ia,
em di~ponibilidade,
Feruaudo
.\Ins
Figueil'pdo
da )Iota.
Batalhão de engenhos

'r~ncll t('~ mi liciuuo-, de iufa nturin,
«m d isponi hili(ladp,
O~ alferes
in il ir-ia nn, dp infantaria,
cm rlispouibil idadr,
ltui )Ianup!
<T()n~'a!\'es Yaz, Aurélio
Sél'volo
)Ie(lilla
Ll','a )LlI·tills,
('arlo,; )Iatias
(la Silva, CH.rlos Art m- CHmilo 11artinbo
Simões,
.Jorge Francis('o
Quilhó
Gruul
Uiht'il'o
Gon,alws,
Fl'auvis('o
('oplho
cl(, )1ou1'a l' Luís .A ugu~t() (II' Sou~a.
Batalhão de caçadores n. o I

'J'l'Ill'lltt'~ IlJili('iallo-; til' infantaria,
1'1Il cli~ponihili(ladl',
o~ alfpl'l's lllili(·iallo-;
(ll' infantaria,
l'lll dispollihili~
dadt',
EUl'i(·o .\ug'usto
da Sih'a
Guanlaclo,
~LulUel
('alllalipr
_Tl'uparth
Yipir,l,
Alfrl'do
cip AhllPi(la
Lopp~ '['<I\'<1I't's, .\lIt<Ínio
.1o-;(~ l{odrigup"
Prat;l,
.J()~(;
.\ntríllio
Bapti '!.l ('alil de' .\lljo,
Arlllando
[Ulwiro
.1t·,~ja~. Eclual'clo t!o-; ,',11110-; Ual'l·i;1 de' Lt'JllOS, EliaK
BplLm]
da FOlht'('a
Hocll'i~·up-;, '"ítOI' Dalliel
Gra~'u
(' Siha
da CosIa ))ia-;, .\h;ll·O
p('l'(·il';l • unp'l Ro~a,
'LlIltll'1 l{o'l'hl Fi!lo l' rUl'lo
Braur'O dI' Olin'ÍI':l.
Batalhão de caçadores n.O 2

'rt'lIt'llh'"
Illilir'Í:llIo,,; dt' i IlLlIIt <1l'i<1, ('I!1 di~pollihilidad(.,
lh ,dfl'I'('~
1I1ilipi:lllo
ti!' inf'autari'a,
('II! di'po!lihili<I:ldl', ('a rio ' U()J1(:al\'I'~, .\I'I11all lo Sal'ai,.l
dI' '[-Plo,
.l\lll(~l'i(·(I J>l'l'l'il.l (':IITalho
do.; ,'aldo"
.JÜlio Hugo
Pill.l (' Bi('IlH, ,To.;!, l':lIto .\r<lgilo, .1(h': ITplIl'iqup,,\ ('
'ih',l, .1()r~'I' 'LlIlU!'1 ,'oal'!'
U li t'l'l'l' i 1'0, L:1Ul'l'JIt illo da
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Silva Araújo,
Domingos
A1n~, Hogoério Antunes
Monteiro,
.José Luís Rmuos, António Augu,;jo Craverro dos Reis e f 'ésu r Aug·u,.;to Pin to Sl'IT;1.
Batalhão de caçadores no ° 3

Tenentes m il iciunos ele imfn.ntn rin , ('111 d.ispnni bil itlude,
os aHere~ ru ilir-inuos dl' infuntn r in , em d ispoui lril.idade, Fernando
José lln Si}yn, Orln ndo Saraiyn
Pinto (la Costa, Ac:í,cio Fram-isco Freire Pimental,
Pnulo Mingot Maul'íl"'io, oTosé )Jigupl (la Costa. .Toiio
.Tosé Pessoa rrrigo 'e:' Carlos Augusto Borges.
Batalhão de caçadores noO 4

'I'eueutes m il ic innos de infnntarin , PJ11 d ispnnihil idnde,
os alferes m il ioin nos lle in fn n tnr iu , PJl) dispouibil idade, Alberto (la Costu Rato, Auguslo António )1011talvão
Coelho, Yirgí1io
Martins
Sorn-es, Antônio
1Jeal TeIo, Guilhernte Yfl,.;sa1o Correia da MOt;l, C. rIos Alberto MeiJ'elp..; ('<unoj Romüo, Raul Pnlóuio
Monteiro
Fevereiro,
Ferma mlo I' erreiru
lh' Sousa,
Edual'llo Alberto FplTO dos Santos Rollrigups p Carlos
António ,de Sousa Botelho ,Cherrip Pinto Mourão.
Batalhão de caçadores no· 5
'I'enentes

mi lirirmos

(le infnnturia

,

P111

disponibilidnd

e,

os alferes mil iciunos <lI' infunlnriu,
em d ispouibil ida de, Mn uuel Luís Rebelo Gomes, António Manuel
dos Santos Davíid, MigllPl lntl(Oio Fprrpira Barho';:l
Gon,alvc',
('nr.1o:,; Frl'tlE'!'ico ]><,]'('i1'n Yilnret,
1..Juí
(Jarlo,; (le Olivpirn :Moila (1l' ])eu", Luís Brtl" dos
Reis Trinebdp,
.To~P AlyC'c; Pnchp('o, Arman<1o .Torg'p
(le Pina DiaR, Armindo
C'i\Jl(lillo Oliypir~l Carvalho
Fprrei1'n da Nilyn, .T()~6 (':11lP"1(la:-; ('oclho, Hui À1herto d(' Mplo (II' {'nmpos Yipira NpYl'S, J>('(lro ~ln1'ja
da Pip(bdl'
Lell('a~irl'
LahorpÍoro FilÍ7.n, .\1'lu1' Manuel F,ynl'islo (hu:; 1)01'('S H('111p~, OT'1nllllo Andrfldp
Martins T,piiiio, Ayplino LOPl'" Hnl1l0s, António ..\.ug'usto Vnrpjõo Caslplo Brnn('o l' Sousa, Lpollel Rotlrigups Lobo, Yílor Coulinho
(1(' S:í Vieira,
.To"é
António BrnlH"O Gl'lllil 1>i111Pll1('1, .To,,(- Antônio Lnu1'ia110 Dinis, .To,,{>('oul in1lO Uplw1o, Pc'(lro MnlH1l'l de
1p10 <la 8ilyei1':I G('rn1l1ps ('nr(lo"o,
[:111u('1 Antônio
Sa 1vflll0 'I'ravil\,o",
Frptlt'ri ('o A ugusjo (1(' A7.Pypdo
Morai. R:lrlll('!11o,
Aniônio P;ll1'Í('in
HOl1rig'ul'~ _ 1'\"P'
(' .\nlôllio .\1"(',, lll' TJl'll1o)':Yi:ll1;1.
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Tenente," mi1i('inllos dE' infuntnrin , em disponibilidade,
os alferes mi1irlü11l(),~ de infantaria,
em disponibilidade, Yiri,lto Dia;; )Iarque~ dos Rnntos, Raul ROllrigues Gomes, Hui Crespo da Sih'a Pinto, Jaime
7;usnrte Cortpsão Cn.:;imiro, .Tüão de Deus. Cabrita
Seixas,
.ro~é LopP'i da ('osta, Améri(·o Díns Bento
e Virgílio ~og-upira Laluudn.
Batalhão de caçadores 0.° 7

Trnelltp~ m.il ir-in uos rle infuutrnin , l'111tlisponibi1illnlle,
os alferes llJ il icia uos dp inf.mturin,
em di-ponibili.
elude, .Tai1t1p Tobre Augu~to Pere ira , Augusto Adolfo
Correin Hl'holho,
Aristide'i Dias (lp Almpicla, Fausto
Bruno Lop,« Fl'lTl'il'il, Odáyio )Iatias HillPil'o, Gilberto .TlHé Correin .. To,é P;l('hpr'O Duur+o (' Ahrl .la
'1'rinrlaelr> Pereira.
Batalhão de caçadores

0.0

8

'I'eueutss mi licinnos ele infa.ntaria,
em di'iponibilidnde,
os alferes milic'iauos ae infantaria,
ern disponi bil idade, Edgar Augusto ela Costa Novai» Lopes, ,Tosé
('a1'(1080 Yi1benu.
António Sequeira Lopes, Mnnuel
elo Yalp Costn, Carlos Fprnnll<les
António, :Manuel
l('ar<1oso Gon\;11Ye~, .T or~l' ele .T esus AUl'r1iano, .Tol'lé
B~teYe. GOll\'nln'., Gel'alel(l~ Freire (' .João Asceusão
Nunes Sallto~ Palrão.
Batalhão de caçadores n.· 9

clt' infant:lJ'ia.
('111 disponibilidade,
alfel'(,~ lllili(·iallo,; dI' infantaria,
Plll
disponibilidadl', Antcínio .T:lr'Olll(' e1:l Silva Hnmos, )fanuf'l Fl'rrr1r;\ O,círio, .\.lvaro Duarte SO,ll'(lS, Alhe-rio Vilnq
Bons ('prqueirn,
)Iário .Torw, Frnnr'o P!'lla, Duarte
(lr Faria ~l()llt\'ir'o P:whe('o l' Ant<Ínio Franris('o
de
A hrt'u ('n I'nl'il'o J>:\(·hp(.o,

T('J1pnlt'" mi1i('iallo,;;
(H

Batalhão de caçadores o.· 10

1'e11pnle lllilj('inno"
,ll infanlnrin.
rlll elisponihiliclade,
os nlfeT'{'s llli1i(·i:\llO'; ,ll' infnntnri:l,
PJll clisponihili_
cladr, .To:\llUilll .1o,p H()(lriglll'. 001l\'n ln's, Ar~' 4\.1meidn Eli,h (la osl:1, .\r11·in11o ela ('ol1('pi,ii'o Dias
elos Ht'is .• \lfl'l'do .\gt'nol' e1(' Mnelurpir:l Bl'c,';l, Arlur
.Torg·(' (1l' (;;htl'O Pen'ira l' Fnl'o. O\1~lnY(l lll' .\zl'\'l'elo,

150

ORDEM DO EXERCITO

N.o 3

2.' Série

Abel Pinto eh Silva )Iadureira,
Hil.deberto Pereira
de Sousa e Silva, Carlos Alberto Pacheco Moreira
e Hélder Sucena Correia Chaves.
Centro de mobilização de infantaria

n.O I

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, os alferes
milicianos de infantaria, licenciados, Raul de Matos
Tapadas, Francisco Salgueiro Alves, Lino António
Roberto Magalhães Quintela, Aires Queimado, Rubens
Luís de Carvalho e Silva, Sebastião José Baptista,
Fernando Tomás Domingos da Silva, Carlos Eugénio
dos Anjos Dias Bana, Manuel Marques Canas, João
Cândido Gomes Bastos, Fernando de Abreu Araújo,
Leonel Coelho de Magalhães, Júlio Castelo Branco,
Alexandre José Duarte, Fernando Raposo, Edgar
Ivens Lobo da Costa, Paulo José Vidal de Abreu,
Manuel José da Cruz Júnior, César Augusto Rebelo
Júnior, Carlos Costa, José Luís de Magalhães de
Almeida Fernandes, Jaime Soeiro Nunes, Luís António Correia Farinhote, J uvenal José Caldeira Machado
Felicíssimo, António Raimundo Cardigos, José Eduardo
Neto de Almeida Mendes Santos, Manuel Joaquim
Mendes, José Vitoriano Areias, Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Rodrigo Guerreiro Boto, António
Candeias dos Santos, Manuel Dias Belchior, Luís Alberto Gomes de Albuquerque e Castro, Isidro Pena
Chandelier Duarte, Manuel Oscar de Freitas Bettencourt e Galvão, José dos Santos Pereira, Hermes da
Fonseca Nobre, José Prazeres, Luís Pereira Cardoso
Torres, Casimiro Antunes Salvado, Arnaldo Mota
Rebelo, Rui Correia Arez, José Ribeiro de Albuquerque, Arlindo Vilar Rosa da Costa, Ricardo Ferreira
Martins, Augusto da Veiga Cardoso Pinto Queirós,
Joaquim Pena da Costa, José Teixeira Pessoa, Alberto
Augusto de Brites Seixas, Júlio César da Silva Gonçalves, E1iseu Mário Daniel Favita, Francisco dos
Santos Martins Romão, Rui Gomes do Oliveira, Francisco Xavier Maria Salema de Avilês Lobo de Almeida Melo e Castro, Álvaro Cohen Pope, José Marques de Almeida, Fernando Simões de Almeida, Carlos
Rodrigues Lane, Germano V endrell Santos, Eduardo
José da Luz Santos, Francisco Alvaro da Veiga Tro<:010,Virgílio de Matos Rebordão, António Burnay
Moralos de los Rios da Silva Leitão e Guilherme
Salemn Nunes de Andrade.
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Centro de mobilização de infantaria n.· 2

milicianos de infantaria, licenciados, os alferes milicianos de infantaria, Iicenciados, Adelino de
)Iatos Rosa, António Lopes Farinha, José Salema
Nunes de Andrade, Francisco Ferreira da Mota,
Artur Herrneuegildo,
António Alves Murti.nheira e
)hrtinho
de Carvalho Serra.

'I'enentes

Centro de mobilização de infantaria

n.· 3

'I'eueutes milicianos de infantaria, licenciados, os alferes milicianos de infantaria, licenciados, QuiriulO dos
Santos Mealha, António J oaquim de Ol iveira, ~\Jyaro
Dinis Campos Amores, .José Gomes de Brito Barbosa,
Lino Líder Furtado tle Lonet Delgado, Armando
Celorico Drago, Virgílio de Vilhena Peres Santos,
Rogério Pires Peres, Cândido de Oliveira Pombeiro,
Yalcl emar Rodrigues do Amaral e AI berto ele Carvalho Ferreira.
Centro de mobilização de infantaria n.· 4

'I'eue ntes milicianos

de infantaria, licenciados, os alferes milicianos de infantaria,
licenciados, Armando
.J acques Fane Castel Branco, João Maria Cabral,
Luís Cunha, Norberto Cardigos elos Reis, Vasco
Castel Branco Harjoua de Freitas, Orlando Serradas
Duarte, )Iiguel de .T esus Fiàalgo, António .T oaquim
c1e Almeida e -Iosé Pedrosa Alves ,!le rastro.
Centro de mobilização de infantaria n.O 5

'I'eueutes milicianos (le infantaria, licenciados, 08 alferes ntil iciauos de infantaria,
Iicenciados,
Henrique
Augusto Esteves.
.J osé Ifenriques
Ferreira Neto,
Gabriel Augusto Carvalho
Salazar, António Maria
110 Amaral
Pyrrait, Hernâni de Cana lho Rodrigues
Falcão, Luís Pinlo c1a Cunha Melo, Frn nciscr, Fal('ão Madureira, Raul Francisco Martins Páscoa, Liherto Tuvures Banheiro e José António Cardoso Vilhena.
Centro de mobilização de infantaria

n.· 6

m il ir-iu no-, (le infantaria,
l ir-enr-iudos, os alferes DI ilit-ianns d e infn Jl t aria, Iiceucin r1 os, 01' lanelo
Loureiro )Inl'tills Flores, Eruur-isr-o Veiga Ramalho
Ortigão, )hllUpl Yaz Pur-heco
~Iira.n(la, Femando
Hurberlo Galhano, ~I[Íl'i() .louqu im H?c1rigues Porto,

'I'eneutes

152

ORDEM

DO EXERCITO

N.o

2.' Série
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Pedro Henrique 'I'emudo, Frunciseo Alfredo Pires,
.João de Sousa Campos, António José ele Oliveiru,
Armindo Augusto Pires, Sebastião José Ramos ele
Almeida Rainha, Manuel José da Conceição Costa,
Luciano Vieira, José Owen Pinto de Barros da Costa
Pessoa, Bruno Alves Reis, António Gonçalves, Bernardino Machado d e Sousa Vaz, J o,;é de Campos
Cordeiro, Olautlano Angelo Loureiro da Fonseca,
Álvaro Gonçalves de Azevedo, João Gonçalves, JJU1~
Ferreira de Almeida e Costa, Rogério Â:ng'elo dos
Santos Falcão, ,José ela Rocha Peixoto de Magalhu.es,
António Lima da Costa Bacelar, António Ferreira,
José Cabral Resende, António da Silva Bártolc, Dommgos do. Silva Fontes ·e N eftali Augusto da Silva.
Centro de mobilização de infantaria n.· 7

'I'ensntes milicianos de infantaria, Iicenciados, os alteres milicianos de infantaria, licenciados, Afonso de
Sousa, Afonso Brusco Ferreira (h Silva, J onquim
Guerra, Joaquim Moreira Padrão, Adelino Rodrigues Costa, José Sárr ea Sanches de Baena, Albino
Rodrigues Pinto Fernandes, Armindo da Silva Ferm.andes, Luís Dias, Manuel Viegas Guerreiro, J oaquim Maria Carreira Botelho de Sousa, Alexandre
Lauriano dos Santos, José Lopes Ferreira, António
Gouveia Dias Rocha, João Joaquim )1artins Ruas
Gomes Ferreira e Augusto Veloso Cortesão.
Centro de mobilização de infantaria

n.· 8

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, os alteres milicianos de infantaria,
Iicencia elos, Joaquim
Rodrigues, Carlos Pires Felgueiras, António de Barros, António Serra Simões, José Avelino Alves de
Castro, António Manus! Cameiro, Luís Aurélio Henriques, Julião Gouveia Pinto Leite, Fernando Afonso
de Oliveira Vaz, Luís Filipe Miranda Avis Pereira
de Brito, Eliseu Alberto Gonçalves Azevedo, Clemente Amaral Pinto Malh eiro, Alvaro Rodrisrues
Neiva Magalhãe,' Pinheiro, Delfim Luís ela Silva
Pereira, J oão Belarmino de Deus Soares da Mota
e António Augusto Ruge.
Centro de mobilização de infantaria n.O

9

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, os alferes mi licia nos de infantaria,
licenciado', José Mn-
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nuel de ~ ovais Sautos Soto ~faiOT, Renato Mansinho
da Graça, José Lopes, Horácio
Augusto
Pimentel
Bernardes
Pereira', Luís Ferna ndo Rocha Barreiros,
Jaime Azevedo Redondo,
José Maria Pereira Laje,
.Jú1io Soares Leite, Domingos da Costa Gomes, Artur
~<\_-isunçâo
do Carmo,
José Bn eta Cardoso do Vale,
:x elson da Silva Ferreira, Carlos Ferreira Pimental,
António
Pinto Simões, Francisco António
Martins,
.José Caturino
Duarte e António de Oliveira Santos.
Centro de mobilização

de infantaria

n. o 10

Tenentes milicianos
ele iufanturia,
licenciados,
os alferes milicianos
ele i ufan taria, licenciados,
Joaquim
Oarlo" de Sousa Júnior, Bento )Iorais e Silva, Franr-isco ele Abreu Carvalho
Araújo, Filipe Martins dos
Santos, .J osé Guilherme
r)iieiro de Campos, Arlindo
Ferreira
de Azevedo, Gustavo Loff, Augusto de Almeida
Oliveira,
:Manuel
Joaquim
Alves Araújo,
.Tosé ela Cruz )Iartins
e :Mário Henrique
Seabra Duque.
Centro de mobilização de infantaria

n. o II

'I'euentes mil iciauos

de infantar-ia, licenciados,
os alferes milicianos
(le infuutania,
Iicenciados,
Domingos
Coelho de Andrade,
Joaquim Franco Esguelha,
Carlos dos Reis Arruda,
Joaquim
dos Santos Mimoso,
.Torge Nunes Torreira (le Sousa, Germano da Fonseca
R<l('<lrrão, )Iário Borges de ~I::tcedo, João Manuel de
Abreu e Sih-a, )IamlPl Nepornuceno
Leits da Cruz
e )I:lUuel Vieira.
Centro de mobilização

de infantaria

n. o 12

Tenentes
mi licianos de infantaria,
licenciados,
os alferes mil ieianos de infantaria,
Iicenciudos,
Manuel
Vieira de 'Canalho,
.Ioâo de Freitas Lopes Monteiro,
Adriano Acá('io de Almeida Silvano. Alfredo da Silva
Marmelo, .J orge Libertador
Ferraz da Cruz Amante,
Augusto Duarte Henriques
Simões, -Iosé Gomes Moreirn , Emiliano
António da ('ost» f'ampoll,
Manuel
Vicente
Faria
José
AlYeR Faria,
César
Nunes
Pereira
ele )1l:10, Armando
,)Iarques,
António
de
,Rom;a, ] ernnudo
Peres
da Costa
Cnhrnl , Cân(1ic1o Aln>il Ferrl'ira,
António
ela Cruz Ventura,
Antônio
Barha"
~IontpiI'o
'l'orrcH, António
Leão
Ft'l'l'pil'a
(lp AllllPi(1a,
.Jonquim
Ferreira
('abral
Bnl'hosa Pni~ (lo Amnrnl,
Henrique
Fr::mcis('o dos
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Santos, IManuel Alberto ltodrigues
de "Faria, Carlos
de Figueiredo
:N" unes, Vasco Cardoso
ele Barros
Taveira,
João
Soares
ele Nousa Machado,
.Tosé
Joaquim
ela Encarnação
e Sousa, João das ~ eves ,
Mário Baptista
ela Silva Alegria, João Augusto Marques de Almeida,
Manuel
Raposo
Serraventoso,
Fausto
ela Graça Barata,
Eduardo
Alberto
Corte
Real, Henrique .Pessoa Lobato ,Cortesão, António Yitorino Namorado,
V ítor Manuel
Rosário
da Ni.lya,
Carlos
Eugénio
Marques
l")erdigão,
João Ferreira
Henriques
de Miranda,
Peelro Apnrfr-io, Manuel Rufino da Graça Drumonel
Borges,
.J osé Vitorino
de
Seiça e Santos, Gonçalo Fernandes
Tomás Lopes da
Cruz Araújo,
-Ioaquim .Monteiro Grilo, J oão Duarte
de Cnrvalho, Luís Nuno Ferreira
elos Santos de 1\1agalllãeH Correia c Arnaldo Ereitns de Cafliro.
Centro de mobilização de infantaria

n.O

13

Tenentes
milicianos
de infantaria,
Iicenciados.
os alferes milicianos ele infantaria,
licenciados,
Carlos Augusto Sanches,
Manuel Alves Passos Coelho, Albertino .F'erreira Ribeiro,
J oão elos Santos Rodrigues,
Eurico de Ca stro Ohaves, Jorge Artur Carneiro )la1't inez, António
Belo ele Almeida,
Augusto
Saraiya
Peixoto,
Alfredo
'I'avares Lena,
José Mario Pais
Machado,
António Henriques
ITayares de Almeida,
João Hodrigues
ICasaleiro, Dnciano André da Rilnl
Quintela,
António /Mnnuel Seixas, José Deodato do
Rego Lima, l' rancisco Barrigas
de Carvalho,
Leopoldo :Gualter Gomes, António Fausto Costa, Orlando
Ferreira
Gonçalves, iManuel.Tosé.Rodrigues
:Marque~,
Henrique
António Pereira,
Manuel Moreira Pais Xir-olau de Almeida 1 Bento José de IMoraiR Sarmento.
Centro de mobilização de infantaria n.O 14

Tenentes
mi licianos ele infantaria,
Iicenciados,
os alferes milicianos
de infantaria,
licenciados,
osé Pire"
de Campos, Luciano Gomes Lameirns,
JORé Amado
Morgado,
António
Lopes Quadrado,
António
Barbosa Abrunchcs de Sovcral , .Silvino da Costa Martins,
Arnaldo Sobreira
ele Sousa Pais, Jo. é 'Caldeira Soares de Albergaria
de Bandeira
Pessnuha , Alberto ('nsimiro de Almeida
Dias, ICaetano Yi(;'ira CnmpoH,
Alexandre
Gomes Ferreirn
IPoRRolo, Manuel Rodrigues Riheiro, José Roquc l!""'rag-a.~Innnel "Estrela.

.r
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n. o 15

Tenentes
milicianos
de iufnutnria , licenciados,
os alferes mi licianos de infuntarin , licenciados,
António
Alberto Pinto de ,:Matos, Luís Augusto Diaa Hivar,
Júlio da Si lva ~ ogueira Pereira de ,Matos, Fernando
Alfredo de Barros Almeida, ,Ioão Luís Augusto Pinto
Rocha, Joaquim
Baptista
Sn bino e Oosta , António
José Cnsr-allieira , António Cartaxo da .Fonseca, iMau uel Feruunrlo Brás 'I'eixeirn , AlexalHlre ('ar10R Pires
de ,Mascarenhas,
Eduardo
da Cunha Scixas N [1 "a 1'1'0
de Castro, Firmino
doi' Santos Gomes, Alberio Dias
Póvoas, -Ioaquim Üliveira (H Silvn ,I nnsen, Joaquim
da Silva Galn'ins
J'iiuior , Antônio
Graça ela 1-;11"a
Hoda, Er('ílio (le Ol iveiru Curdoso , JosP Au(hp Amaro
Lopes, Luís Raimundo
Mesquita
1.'101' de Almeida,
Rui Nuno Duarte Eerrugem,
António Hapiista Mar(lues Lnrnnjo,
Jorge Heuriques.
Antônio de .Oliveira
Ribeiro, ISamuel .Correiu da Sih'a e .Iosp Farinha
da
Conceição.
Centro de mobilização de infantaria

n.· 16

'I'enení es milicianos
ele infantaria,
licenciados,
qs alferes m ilicianos de infnntnria,
Iicenciados,
J'osé Raimundo Varela Fradinho,
Aires de Almeida,
José
Carreiro, António da Cosia Figueira,
João Crisóstomo
Monteiro Antunes,
J'oiío Aníbal Guimnrúes
Ro muda
L'urto , .Joi:io Antonio Infante,
.\h·nro Fmncisc-o 'I'raYa~'Os VaIdps OKôrio Del X egro I' erreirn e Artur Feredny T'rbano ele Castro.
Centro de mobilização de infantaria

n,· 17

'I'enente m ilir-iuno ele infnutnrin , Iicenrin do, o alferes
miliciano
de infantaria,
Iiceuciado,
.Tosé dos Snutos
Fernandes
Agudo.
Centro de mobilização de infantaria n,· 18

Tenpnie milic-inllo de infantaria,
licenciado,
o alferes
mili('iano
de infantaria,
lil'enl'indo,
Eugénio
NeYes
.Túnior.
Centro de mobilização de infantaria n,O 19

'j'euelltes miliciallos
de infantaria,
lic(,lwiados,
os alferes nlÍli(·iano_' de infaniaria,
licenciados,
António
('am[1cllo 'Peixeira dp I-;ousa, .lo"f XUlIl'i'\ Pal'l'o, .Toi:io
d .. :Menpse~ {'aiado {'ahral, )Januel
Lenl, ,Toão Miliiilo Rodl'ig-ue:-; l' .TúIio Yítor Pl'I'eirn.
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ligeira n.O I

Tenentes mi licinnos de artilharia, em disponibilidade,
os alferes mi liciuuos de artilharia,
em disponibilidade, Venceslau José Castro de Figueiredo, Eduardo
Teófilo Braga, Rodrigo António Ramalho Gusmão,
Lis Serafim Bossa Monteiro, António Lino Marques,
Luis Custódio dos Santos, Fruncisco .J osé Costa Fnl('11,0, Fernaudo
Macedo de Medeiros, Orlando Mendes
Martins .Mauso, Vasco Jorge dos Heis Couto e João
Fernando Morgado Henriques de Azevedo.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 2

Tenentes nriliciunoe de artilharia, em disponibilidade,
os alferes mi licia nos de artil huriu, em disponibi lidade, António Frias dos Santos Costa, Edgar Maria
da ,silva Antunes de Oliveira, Ernesto Gentil do:'!
Santos Cordeiro, J'osé Maria Lopes de Cana lho, José
Manuel da Costu Leme, Silvério ,.José Ga lvão Fernandes, Fernando J osé Garcia, ~Uvaro .T osé Gomes N egreiros Vaz, Manuel ,José Cascais, António Cél·;arFerreira, Adriano Seabra da Si lvu Veig'a, Héber dos
S~ntos, J esuvino Marques N ecn, Artur Simões da
Silva Rosas, António Carvalho Roque Vaz, Manuel
de Oliveira Fernandes
da Si lva, J'aime Salvado
Nobre, Mário Vuscoucclos 'I'repu, Luí» Maria Malheiro ele 'I'ávora de '('ai'lho Feijó, António Luís de
Seabra ,Mennno, Fernando Manuel Mateus de Oliveira, João Paulo da Costa, Mário IMaria, .João Simões N obre Lobato, .J osé Júlio Ferreira Leitão, António Caetano Machado e ,Silva ele Sá Couto da Cunha
Sampaio Maiu , António Matias F'ilipe, Luís Augusto de 1}1atos Fernnudes de Vasconcelos e Sá, Ricurdo António Curtaxnuu
Xavier do Amaral, Francisco Alexandre ela Gama Ochoa Leite Pinheiro,
Manuel Marques elos Snntos N eto, Manuel da Gra~a
Pinheiro, .Jouquim Cordeiro Pereira Muchudo, António (Mota Martins, Ismur da Cunhu Ferreira, Carlos
Jordão Pedro Fcrreirn , Vasco Borgetl Duarte Branoo
(' Ahel <la Silva OliyeirH.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 3

'renentetl milicianoi'l de iufa ntal'ia, cm dispoui bilidade,
os alferes milieianos de infantaria,
em disponibilidade, Délio oSc(lucira Santol:l Tadeu, J OSÓ Manuel da
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Silva e Sousa, Artur Ribeiro Tavares, António Alves
Pereira, Fernando Rodrigues Ferreira Bugalho, AlclericD dos Santos Machado, .J osé Júlio César Pereira
Maciel Ch;1ves, Joaquim J evita Correia da Silva,
Alberto Henrique de Matos Rodrigues, António Pinto
de Freitas, Fernando José Oristóvão de Freitas,
Carlos Alberto Borges Oliveirinho, Manuel Pedro
Ferreira Lampião, António Joaquim Fonseca, José
Estêvão de Brito Mariano, Hernâni José Canto Lopes
da Costa, Fernando dos Santos Cordeiro Subtil e
Vusr-o Miguel de Melo da Silveira Geraldes Cardoso.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 4

Tenentes milieianos de artilharia, em disponibilidade,
08 alferes milicianos de artilharia,
em disponibilidade, Raul Duro Contreiras, Manuel Oardoso Matias Figueiredo Oliveira Santos, Abílio Garcia, António Pais Lopes de Melo, João António Brioso Pina
de Jesus, João Macara Gomes, José Malcata Antunes,
Vítor Manuel de Almeida, Raul Duarte Moniz Melo,
Fernando Correia Teixeira] Artur Ribeiro Lopes,
João Pedro da Silva Marques, Joaquim Gonçalves
Soares, Manuel Gonçalves Peixoto, Herlander Dinis
~forais, Jorge Von Bonhorst Silva, Miguel António
Alcobaça de Araújo, Jorge António Aça de Matos,
Adelino Pedro Gonçalves Monteiro, Júlio Eduardo
Barreiro dos Reis, Fernando Laurentino Cordeiro e
Cunha, Júlio Hibeiro Garcia, João Howard Davis
Nunes ~Iarqup~ Oanl{lso, Raul dos Santos Coito, João
Oohen de Bettencourt de Vasconcelos Correia '8 Ávila,
José Fernandes Simões, Dominpos de Castro Gentil
Soares BrLUlCO,José Eduardo Meireles da Costa Monteiro e Samuel de Jesus Ferreira de Carvalho.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 5

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
os alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, Alfredo Eduardo Lourenço Pinto, Fernando
,José Pinto da Silvu Norton, Adriano de Oastro
Monteiro, Allão Albpr!o Moreira Alvoes da Rocha,
Eduardo Torrt'sPinto,
Luís António Guedes de Figueiredo, .João Eduardo Finto Gonçalves Correin,
'Mário José e Azev do Lopes, Abel Araújo Pires de
Lima, J oão (~Iaria da Costa Pereira de Magalhães
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]!'aria Araújo,
,.J osó de Amújo Pires ue Lima, Abel
J osé Pereira do J<;ç'a, J osé Manuul Alves Fernandes,
Abel Alvee de Lacerda,
.J osé Perei ru Pinto e Pedro
Mari« .10 Curva l hu is e Ahueido,
Regimento de artilharia n." 6
'I'oncntes miliciauos
de arti lharia,
orn dispouihilidade,
os alferes m ilicianos
de arti llrariu, em disponibilidade, J 086 A ugui:!lo Uuuha dos I~alltos Pato, Júlio
Hn.uduiru

Bustos,

lblllil'lJ

L''l'l'l'cil':1 Líbn no Monteiro,

Humberto
Henrique
UuillLas Ribeiro ,Noares, Ii'ernando du Conceição Lourenço, José ])ias Patrício
Mota, J osé ~Iadail de Sousa Cabral Cal heiros, Rui de
Carvalho
Leg-ratlt,
João de Nousa MoLa, Amadeu
Luís de l~ouAa Borgctl, Raul .Antúuio David Gomes
e Luís Itoquo Vuscuncelos Dius.
Regimento de artilharia

pesada 11." I

'I'euontos mi liciauoa de artilharia,
em disponibilidade,
os alferes mi liciunos de artilharia,
em disponibilidade,
J ovito ,Mendol-J Tainha,
Ldoinéuio
Carriho
Ramos, João .Manuel da Costa, .Raul 'l\Ioreira Pedrosa, José Duarte Amaral, ,Al'luaudo de Matos llebordão, Hélder do Bom Sucesso Santos, Tiago José
Aires da Silva, .Moisés Amílcar de Oliveira e Carmo
Pereira
Coutinho,
Luís de Castro (Meireles Freitas,
Jorge de Almeida
.Puis, Armando
Pereira
de Carvalho, António Gomes da Gama Amaral,
Luís João
da Mata Caldeira Pirua, .(JuilheJ'me Alheuo de Morais
Ferreira .'3epúlveda Uoelrigues, José Alberto Pina llebolo .de :à'In.galhiIes, Júlio J osá Saúdo dos Santos,
Aristides
Maria Feijóo e Alberto Duarte Morais.
Regimento de artilharia

pesada

11. o

2

'l'enoutes milieiunos
Ue artilharia,
em dis.ponibilidade,
os alferes milici,1Jlos de artilharia,
om disponibilidade, Manuel
:Maria de Sousa Guedes Guimal'ães
P,estana, Domingos Gonçalves Braga, Oscar :M:anucl
da Mota Serra, Carlos Manuel ele 1"igueiredo Pimentel Aroher,
José Joaquim
Varela
Gomes, António
Lot)cs Vieira, Augusto de Serra Figueiredo,
António
Martins
Moutinho,
Ag()~tinho
Cândido
dos S[\lJÜ08
CO:ila e ~r:lllu('l Vicente Moreno :!!',erreira.
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pesada n. o 3

'I'enentes milicianos
da artilharia,
em d.ispouibil idade,
os alferes milicianos
de artilharia,
em d iepon.ihilidade, Norberto
Cardoso de Uene,;es, José Martinho
Pedroso, Vítor ~Ltlmel Caldeira
Pinheiro,
Eduardo
Vítor Roque Gameiro de Faria Ferreira,
Orlando de
Almeida Vieira, Manuel Raimundo
Ferreira
de Oliveira, João de Almeida Leitão, Marcelo de Carvalho
Péricles da Cruz, Arlindo da Cunha Figueiral,
Luís
Augusto ela Nogueira
Vinha, Mário Madeira Crespo
Matos dos Santos e Manuel Bota Filipe Viegas.
Regimento de artilharia

antiaérea

flxa

'I'eueutes milicianos
da artilharia,
eru d ispouihilidude,
os alteres rnil.iciunos de artilharia,
em clisponibilidude, A utóuio André Guimarães
Cabrita
Franco,
-Iosé Esoovão Miranda tlp Ol iveira (l Nilva, Antônio
Augusto
da Rocha Cunha e Sena,
José de Sousa
Brasão Antuues,
\Títor Miguel dos Santos Heis, João
(la Costa Mencloll<;a, Antóuio
Costa Carvalho,
José
de Aiaíde de Ná e Mêlo Amaral,
Leopoldo VaSCOllcelos Moniz, A'lltóuio Coelho 'Peixeira,
Mário A ug'u:'!to Silveiru da Costa, José Henrique
lh Fonseca
Peixoto,
Amadeu
Augusto
Domingues
Calejo, Augusto José Simpl ício Duarte,
António Basílio Barâo
Esteves, Carlos EUgéal:O Hogemnoser
Lourenço,
João
Auacleto
'I'elo, Jorge Sousa e Santos, Manuel Guilherme Paiva Ribeiro Marques, :Mário da Luz y Campeans de Ol.iveiru, Mário Leitão Pereira,
Sebastião
Marques
Pinto,
Rogério
Gonçalves
Pinto,
J orga
:Falcão Caldeira Risques Pereira,
Luís José doe Barros Faria e Castro Antunes,
Rogério Vítor de Oliveira,
Henrique
Luis da Silva Martins,
Damião
Martins Peres, Carlos Henrique
'I'enreiro Gonçalves,
.J úlio Coelho da SilY:1 Gil, Rui Passos Feio de Lemos
Viana e Rogério Eugé!lio Uuitric
de Almeida Tavare.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n. o I

'l'enPlltl" milicianos
de artilharia,
em di~lpollihilic1ade,
os alferes mil ieianos de artilharia,
em dispouihil itlarle, Luís dos Santos }farques Cnta rino, Júlio Fal'l'ajota Lucia 110, ~Iário Martins Eleutério,
Frnnci~ro
:Mnnuel (la FOTI~('('ll ll'erl'eirn .J(' Almeida,
Antônio
H('llz,Hluen de Vn~('ol1('('lo:-;, Aldónio F( rnan(les Mal'-
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tins, Fernando

Alberto Gutierres Caeiro, Fernando
Cardoso da Silva Brilhante Pessoa, 'Carlos. Fernando
Pereira Gonçalves, Luís José Alves Ferreira Banha,
J osé Augusto dos. San,tos Varela ,e José Alberto Cobra
Quita Quita.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n.· 2

'I'enentes milicianos de artilharia,em
díspouibil idade,
os alferes milicianos de artilharia,
'em disponibilidade, José Luís Poças Leitão Conceição Silva, José
Afonso Ramos Pedreira Vilela, Jaime Boaventura de
Azevedo, Tomás -Iosé Emídio Mateus, Parcídio
de
Campos Rodrigues da Costa, António da Veiga MU:rqu,es, Américo de Jesus Almeida Santos, Carlos Pinheiro Saramago, Artur Framcisco Braga Tones
Caldinhas, Hernâni de Carvalho Morais Castro , Elias
Rodrigues da Silva, -Iosé Eugénio N eves de Lima,
Francisco Quaresma de Almeida e J oaquim Alves
Pereira.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n. o 3

'I'enentes milicianos de artilharia, 'em d.ieponibil idade,
os alferes rrrilicianos de artilharia,
'em disponibilidade, Manuel Francisco d.e Miranda Castro Antunes
Guimarães, Justino Carlos Luís Gonzaga, Manuel da
Costa Rodrigues, Avelino Teixeira de Sousa Braga,
Manuel de Oliveira Alves de Sá e Va8'CO Amadeu
Malgrand do Prfncipr, e Santos.
Grupo independente de artilharia

de costa

'I'enentes m il icianos de artilharia,em
disponibilidade.
os alferes milicianos de artilharia,em
disponibilidade, Armando Figueira Curado e Carlos José Sanches Soares,
GI'UPO de artilharia

de guarnição

'I'enentes milicianos de artilharia, 'em disponibilidade,
os alferes milicianos de artilharia,
'em disponibilidade, Eduardo Morais Flores da Silva Pracana,
Weber Cabeceiras Baptista, Eduardo Aires de :Medeiros Garcia, Francisco elo Rego Pimentel e llinton
Bráulio Serpa Figueira.
Centro de mobilização

de artilharia

n. o 2

Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, os aHe:
res milicianos de artilharia, licenciados, Dâmaso J aSO
da Silva Gomes e José Luís Rodrigues Martins.
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n. o 4

Tenentes milicianos de artilharia, Iicenciados, os alferes milicianos de artilharia, licenciados, Ãngelo de
Almeida e João da Fonseca George.
Centro de mobilização de artilharia

n. o 5

Tenente miliciano de artilharia,
licenciado, o alferes
miliciano ele artilharia,
licenciado, Jorge Joaquim
de 'Castro Tavares.
Centro de mobilização de artilharia

n. o 6

Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, os alferes milicianos de artilharia,
licenciados, Manuel
Fernandes Pereira da Cruz, Álva.ro Alexandre e Filipe Martinho da Silva Pêra.
Centro de mobilização de artilharia

n. o 9

'l\enente miliciano de artilharia,
licen·ciado, o alferes
miliciano de artilharia,
licenciado, Pedro Manuel
Franco da Costa ele Barros.
Centro de mobilização de artilharia

n. o 12

Tenente miliciano de artilharia,
licenciado,
miliciano de arüilhacia, licenciado, Raul
Aires.

o alferes
de Lima

Escola Militar de Electromecânica

l'enentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
os alfer-es milicianos de artilharia,
em disponibilidade, Mário Simões Graça e Ilídio António Esteves.
Regimento de lanceiros n. o I

l'enente milicianos de cavalaria, em disponibilidade,
08 alferes
milicianos de cavalaria, em disponibili·elade, José Frritas Teixeira Spínola Casltel-Branco,
Henl'ique ele Cru-valho 'Costa, Plínio Casimiro Serrote,
Luís de Gonzag-a Fernandes Piçarra Cabral, Pedro
Manuel Cordeiro Moura Ramos, Francisco José Domingues Canhão, "Vítor Manuel Loureiro Camoesas,
Júlio António Jncobctv Santos Vieirae Justino Mend'es de Almeida.
•
Regimento de lanceiros n." 2

Tenentt's mil ir-iunos de cnvnlurin , cm disponibilidade,
os alferes milicianos de cavnln ria , em disponibili_
dado, .JoJ'ge Drnpor :Minciro, Hcrlander Miguel da
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Silva Fazenda,
Fernando
Manuel da Silva Cordeiro,
António Au~usto Martins Contreiras,
Bernardo Dinis
Vilar,
Cândido
Ferreira
Castelo
Grande,
AI bano
José Moreira Parra, Vasco da Silva Gonçalves, João
Pedro J o é Rita Folque de Mendonça Rolim Moura
Barreto e )figucl Tlrbano 'I'uvures Rodrigues.
Regimento de cavalaria n.· 3

'l'enentes milicianos
de cavalaria,
em disponibilidade,
os alferes milicianos
de cavalaria,em
dispouibi lidade, António René :Miguel Batigne da Gama Ochoa,
José Manuel da Cunha e Sá Abranches
de Oliveira
e Costa, Domingos
José }<'011 eca, José Augu to de
Vasconcelos e Sá, João Cardoso -Iustn , Luís }Ielo de
Ol iveiru e António Henriques
Cabaça Baptista.
Regimento de cavalaria n. 4
U

'I'encntes milicinnos
de cavalnrin , em disponibilidade,
os alferes milicianos
ele cuvularin , em disponihiliJade, Alexandre
)fário Carvalho
Caldas, .Toão Guil herrne Mateil'oe
Frederico
Eduardo
Rosa Santo.
Regimento de cavalaria n,· 5

Tenente
milicianos
de cavalnria, em disponibilidade,
os alferes milicianos
de cavalaria,
em disponibilidade, Jean .Iacques Jourdain,
Luís Rosa Lopo
de
Mira, Adolfo Correia Hito, Gustavo Eduardo
MOTa
ela Silva Oliveira
Campos,
João da Silva Rocha
Pinto, Amílcar Santos de Araújo Branco, Antônio
'I'omás Maria de .T esus de ~Ielo Costu da
âruara ,
.oarlo~ Manuel
Monteiro
de França
Dórin t' Luis
lIarques
Homem Cristo.

c

Regimento de cavalaria n.O 6

Tenentes milicianos
de cavalaria,
em di ponibilidade,
os alferes milicianos
de cavalaria,
em disponibilidade, Luís Amaro -Ioaquim de Oliveira, J OTg'e QueiTÓS Morais
de Sousa e Afonso Eduardo
de Melo Lopes Mateus.
Regimento de cavalaria n. o 7

Tenentes mil icianos de cnvnlnria,
em disponibilidade,
os alferes milicianos
ele cavalaria,
em disponibilidade, Vítor Ramalho
Soares rh Cunha, Carlos Alherto de Carvalho
Bragal1('a c .T{)sl> Guilherme
(h

Ro(·lIU TJP1\'o Mnrt ins Ah·~':-I.
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Tenentes milicianos de cavalaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, Joaquim António da Silva Carvalho, José
Maria Valente,. Alberto Femandea Geirinhas, António Madeira da Silva, J oaquirn António Delgado
Orespo de Carvalho, Américo Pala Beirão, António
de Brito Pelengana, Fram.cisco Ferreira Alves, -Ioão
Carlos Bispo da Silva Oaio, Henrique Fialho Tei-'
xeirr; de Morais e Mário Machado Rodrigues.
Centro de mobilização

de cavalaria

n.O I

Tenentes milicianos de cavalaria, licenciados, os alferes milicianos de cavala'riu, Iicenciados, Manuel
Gama Pereira Pimenta de Castro e ManuE'l de Matos
Carvalho.
Centro de mobilização

de cavalaria

n.O 2

Tenentes milicianos de cavalaria, licenciados, OB alferes milici~nos de cavalaria, licenciados, José Eduardo
de Macedo Moreira Sales e Augusto de Almeida de
Oliveira e Sousa.
Centro de mobilização

de cavalaria

n. ° 3

T'enentes milicianos de cavalaria, licenciados, os alferes milicianos de cavalaria, licenciados, Joaquim da
Oosta Carvalho Jünior, João Maria da Costa Cabral
Macedo, Carlos Restani Romão, Pedro Vítor da
Gama Salgueiro Costa, Antero Pedroso Herna:ndez,
António Pereira Amaral Cabral Lacerda, João Luís
Nogueira de Matos Coelho, Pedro Brito e Cuuhu,
.Ângelo Rodes Sérgio, ,T osé Santos Pinto Pereira
Oaldas. Lázaro
Conceição
Sales, 'Carlos Manuel
Amâncio da Silva, António :Máximo Rodrigues Vemtum, António Godinho ,Mónica, António Júdice de
Magalhãe.~ Barros Baião, Francisco. Correia Neves,
Eduardo José Belo Correia Pereira, António Pinto
(le ~fagalhães do Oliveira Soares, Alberto José Neto
Rf'helo Maia f' Antônio Rabaça de Cnrvalho.
Escola Prática

de Engenharia

Tenentes m il ir iunos de 'f'ngE'<uharia, em disponibilidade,
o.s alferes milicianos de engenharia,
em disponibilIdade, Manuel
ovaro de Figueiredo Cunha, .Torge
A ugu, to Martin. Carqueja Gonçalves, José Gaspar
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Gonçalves
Barreto,
Joaquim
Lopes Nicolau,
José
Tavares de Melo e Castro Ribeiro Lebre, Rui Pereira
Correia e Orlando Maldonudo
elos Reis.
Regimento de engenharia n. o I

'I'eneutes miliciano"
de cngcnhm-ia,
em disponibilidade,
os alferes m il ioianos de ,rnge.nharia,
em dispouibiIidad.e, Luís Mário Pacheco Moreira Lobo, Eugénio
Rocha de Oarvalho,
.Tosé Manuel
Campos de Sequeira,
Fernando
Carlos Ferreira
Lamas,
António
José Teixeira
de Vasconcelos
Cost« Santos,
José
Francisco
Quintei,ro Felmallc1eR da Si.lvn , Adolfo .Tosé
Queirós ,de Sousa, Jordão Vieira Dias, António Cláudio dos Reis, António de Ol iveirn Ruiva.1, José Manuel
dr Amorim
Ferrcira , .Tosé Pedro
Roquete
'Ricciardi,
Francisco
Manuel Vieira Rr'belo de Andrade,
Fernando
António d.e Almelcln, Alves, José
Augusto
Evangplisia
Marecos
'r Manuel
Al1gURto
Duarte.
Regimento de engenharia n.O 2

Tene ntos milicianos
c1 ('rm grn h ar ia, em o is poui bilidade,
M alferes
milicianos
or rngrnlw,ria,
em disponibilidade, Nuno Henrique
M:aririra Vasconcelos
Porto,
António
Deaquino
Barreiros
Ferreira
de Lemos,
HenriquE' Júlio Valente
oa Cru», Guilherme
Martins, David Alves de Castro,
Reinaldo
Gentil da
Costa, Fcmamdo
Malhoiro
ela Silva, António
Bernardo Roc1rigu!'s Machado e UOUl':l, Frnnr-isco José
Leul Limpo de Fm-in, .1o;tguim Fcrnn ndcs Patrício,
Alexandre
Forhos Costa Corte Roul , Alberto de FigUE'irrdo ur Oarvalhoe
Melo, Manurl EvangelilSta
Rodrigues,
Orlando
Fernando
Pinto
Pais,
Carlos
Alberto
Machado
de Andrade,
Adriano
Augusto
Caulino Matos, JORé Roàrigo
dos Santos Onrvalho,
José da Oosta Len.castre,
Adriano
Antero
Loprs
~ilhão, JIrnriquc
Bugénio da Silva., Delfim Alhano
Lemos de Magallü\l's,
]i'rrlla]J(lo .TosP Girii'(1 UarqucR,
..João ,Lroyigildo
{'auto Duarte de Castro Guimnrães
de Melo Figueiredo.
Carlos Alberto
Guimarrups de
Oliveira c Armanclo Ll1ís Marques Moreira.
Batalhão de telegraflstas

Tenentes milicianos
c1r eng'cuharia,
em oisponibilidadr,
os alferes milicianos
de cngE'nhal'ia,
,em {lisponibilidade,
Drlfi.m Pereira
da 'Costa da Silva Mem.des,
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António Joaquim Cruz Alves Braga, Mârio Jorge
Azevedo Vaz, José Martinho da Costa Guimarães,
Carlos Saraiva de Gouveia Pinto, Edmundo João
Purvin de Figueiredo, José Martins Rufino, Alberto
Antunes Martins Simões, Luís Gonzaga Quinhones
Godinho, Eduardo Augusto Caetano, João Hormigo
Vicente Marques, .José Nelson de Moura Ferreira
e ,José Inácio SarI1wnto de Vasconcelos e Castro.
Batalhão de caminhos de feno

Tenentes milicianos de eugenharin, em diRponibilidade,
os alferes milieianos de e,ngenharia, em disponibilidade, Francisco Clemente Saraiva Caldeira, Paulo
Fernandes Morais Jules, JoãtJ Gomes Nunes e Pedro
António Salema Garção.
Centro de mobilização de engenharia n.v I

Tenentes milicianos de engenharia, 'em disponibilidade,
os alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade, Rui Má,rio de Oliveira Pedr-eira de Almeida,
Jorge Cândido Osório, Manuel J..úcio Silvério da
Silva, Augusto Manuel Antas Barros e Fernando
Ferreira Cortês.
Centro de mobilização de engenharia n. o 2

Teneni es milicianos de engenharia, em disponibilidade,
os alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade, José Pereira Zagalo, J_..uí }fendonç'a Lamas
de Oliveira, Vasco Ventura Outeiro, Carlos Filipe
Pinto Pimental e António Marques da Paixão.
Centro de mobilização de engenharia n.O3

Tenente miliciano de engenharia, em disponibilidade,
o alferE's miliciano de engenharia, em disponibílí,
dad«, Rogério Augusto Leite Rodrigues.
Centro de mobilização de engenharia n.O4.

Tenentes milicianos de engenl1nrin, l icenciados, os aJferes milicianos de eno'pnhal'ia, Iir-onciados,
-Ioão do
Almrida ("arrloRo dr L>Jllo~, Carlos Yitor Ponce Al.
varez, Sehastiilo elo Canto Machudo <la Silva o Evaristo II rnriques )Iartins.
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I.o grupo de companhias de subsistências

Tenentes milicianos
do serviço de administração
militar, em disponibilidade,
os alferes
milicianos
do
mesmo serviço, em disponibilidade,
J oaquim de Amorim Ferreira
Carlinha,
Manuel J o é Martins
Lobo
Ferreira, José Moura de Melo Vilhegas,
Fernando
Gomes da Fonseca,
Amaro
Mendes
Faria,
Mário
Júlio Montalvão
Machado,
Manuel Augusto Garcia,
Afonso Fernando, J oão de Almeida,
Manuel Gastambide da Costa Amaral,
José Quinas
dos Santos
Guerra,
Pedro 'I'avares do Amaral,
Álvaro Henriques da Cosia Marques,
João Alcides de Almeida,
Alberto de Oliveira Luís, António Ferreira
Pinto de
Carvalho,
Manuel Grangeiu, Manuel Chaves Correia
Rolão, José António 'Coelho de Paula e -Iosé Martins
Rocha.
2. o grupo de companhias de subsistências

Tenentes miliciano
do 'serviço de administracão
militar, em disponibilidade,
os alferes
milicianos
do
mesmo serviço, 'em disponibilidade,
António José da
Silva, José Fernando
Trindade
Martinee, Fernando
Manuel Mendes dos Reis, Ernâni
Ramnzzotti
Lobo,
J'osé Subtil Teixeira,
Augusto
Roberto
dos Santos,
José -Iülio Violanto .de Moura e Sá, José Leite dos
Reis Silva, Alvaro Pereira de Miranda,
Francisco
Duro Contreirns,
Manuel Paulo Soares Afonso, José
Tiago dos Santos, .Ioão Maria Machado de Almeida
Lima, Alvaro Ribeiro Júdice, 'I'eodoro Serrano Gnrcia, Pedro Mário Oliva, Isaías Gomes Gautier, Pedro
da Ascen: ão Barbosa,
Sebastião
Avelino
Pias
de
Araújo,
António
Matias,
Fernando
Manuel
Rosa
Fernandes
Barata, tT oaquim Pereira Ruivo, .T o. é Marirmo Alves da Encarnação,
Ramiro dos Santos Antunes, Vítor Manuel Gameiro Pais, Fernamdo Baeta,
.T cão Pereirn da f-;ilva Lúcio, .T OS{> N unes 'I'omás
Cotriru, .T oSP Faria
Guerra,
Carlos Augusto
de Sá
Eiras,
tToão Anl ónio do Bnrho~a Azpyedo Brandão
Mendes Leal, J oão Ca l<1a,; Gonzaga
Ribeiro,
João
Manuel Nune- <1eAguilar,
Fernando
Augusto Borges
Bento, Eugénio
(1e .Te·"u~ Aires, Augmto Cruz Murques da Silvu , Manuel Gomes Alexandre,
Paulo do
Reg'o de Noronha
e Silveiru,
Alfredo Marcos Rita,
Pe(lro Zl':l Mn ntoro Rctml, HCllTi<]ue Alves ;1finciro,
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José Eepfrito Santo IRibeirü da Ounha e Alberto Serra
da Silva.
Centro de mobilização de administração militar n.O I

'I'enentes milicianos do serviço de administração mili. tar, licenciados, os alferes milicianos do mesmo servivo, licenciados, Carlos Teixeira da Costa Júnior,
Edmundo Rogério Branquinho dais Neves, Belchior
Cardoso da Costa, Henrique Luís Gomes Pereira,
António Maa:mel Mota, José Xavier Cardoso de Meneses, José Sarmento Osório Vasconcelos Matos,
Adr iano José Pires, Mário Cutelo Ermida, Guilherme
Bastos do Amaral, Luís Maria Ferreira Alv,es Montalvão, Vasco António Blanc Correia de Almeida, Engrário Andrade Lopes, Júlio Refvas, Diamantino Ferraz
dos Santos Marques, João Tavares Frad ique, Manuel
Castela, Luís de Moura Coutinho de Almeida Eça,
Armindo Pinto Alves, Bermardino Machado Fortes,
Alfredo Licínio ele Lima Fernandes Pereira, João
Augusto dos Santo Oliveira Pinto, Erancisco Galiza
ele Sousa Freitas. Dário Gomes, Manuel António de
Brito da Silva Passos, Alberto Marques, Luís Artur
da Silva Nunes, Minervino Mendes d,e Magalhães
'I'aborda, Albino Joaquim Rodrigues Valente, Mário
Se:xas de Sousa Neves, Mário de Anunciação Gomes,
Manuel de Barros Gil Mata, Yi,rgílio Ma'rtills de
SOUS[l,
Moreira, Manuel Erancisco dos Santos, A.Ifredo Manuel Lopes Pimenta, Dinato Ferrão, Fernando Rodrigues ela Silva Lnruuj eira, Jon quim Fernando da Rocha Ferreira Baptista, ~f.anuel da Rilva
Martins, António Alexandre Percirr, da Silva, António Sanch es de Amaral Cnstil ho e José Carneiro
da Rocllfl, 11eal.
Centro de mobilização de administração militar n.O2

Tenentes milicianos do serviço de administração militar, licenciados, os alferes milicianos do mesmo serviço, Iicenciados, José Marie Galhhrdo, J oaquim
Pedro da Assunção Rasteiro .Iúnior, Duarte dos Anjos Dinis, Joaquim do Sacramento Pap:arete, António
Francisco Teixeira, Manuel Carlos de Vasconcelos
'l'eixl'ira Pinto, ~Ianut'l António de Assunção Antunos, António Joaquim Pêra, Jorge Braga, Ed1!ardo
nocll'iO"ue~ Pinto, Manuel de Ataúle de Almelda e
Vn~r'll~('elo~ Pinto Masearouhns, Fru ncisco José rle
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Lurdes Duarte Pinheiro,
Luís :Uanuel Wrem da Silveira Viana, Jorge Duarte Naves, Acménio Fonseca
Lopes, António Venceslau
ele Barros Júnior,
Albertino Borges de Oliveira, Fcrmando Vasconcelos
e Sá,
António
Rodrigues
de Oliveira,
António
José Barreira da Costa, Fmncisro Caetano da Cunha Coelho
do Amaral,
António
Manuel
Carre, .Iosé Augusto,
Alberto J.cr6nimo
ela Silva, :M au rício Varela Pinto
c .T osé Alexandre
ele Campos Ribeiro JJOpE's.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. I •
O

Tenentes
rn ilicianos
médicos,
Iicenciados,
os alferes
milicianos
médicos, l iceuciados. Jaime Augusto Oroner Oelestino da Costa, Rui Van Zeller, Eduardo
Alberto :Monteiro Chilo, Eurico Abel Sena Lopes,
Armundo M:o.rgado de Moura, Manuel Alberto Ruela
de .Almeida Ramos, Mário Gomes li'igurira,
Augusto
'I'olcdano
Leão Esaguy,
IManuel José Fernandes,
Manuel Rodrigues,
Bernardo
de Sousa. e Faro, Gil
do Oéll Costa, Francisco
Ferreira
Quirino
Rosa,
Carlos elos Santos, Cândido Nunes ela Silvr», Pedro
Carlos Arnru-al Polónio,
Mário Menc1E','; Luz Chambel, Alfredo Vieira da Luz, João de ~rato:; Ferreirn
Romãoainho,
João Gonçalves Leitão, Daniel Augusto
Leite Bacelar,
Luís J'osé Mendes,
Anísio Ferreira
de Andrade,
Alr'ide:'! Raimundo
(la Cunha,
J08é
Monteiro
Lopes Guerreiro,
Dionf'sio AUA'u~to Vidnl
(joelho, José M.:11'ia Ca n-ilho Madeira, Al berto ~Ia.t()S
dos Snntns, A.ntrínio Fernundos de Almeida Fcrrrira,
Ernesto
.J osé Furtado
de Oliveira,
.Toão Pacheco
Caramelo,
-Iosé Aires da Veiga <le Mira Mendes e
Manuel Bhmco rlr Morais.
'I'enentes milicianos
Iarmacêuticos,
Iicenciados,
os nlf'eres mi licianos
fnrmru-ôuticos,
licenr indos, Américo
elo Carmo Sant« Marta, Guilherme
Rocha ~Iacec1o,
.José de AYl'lar ,d'e Almei(1a Hil>eiro, Samurl DuartE'
Ferrrira,
I,uís Silv;, 8ar<10, Aloí~io (la Cruz Marqups 1;rn] , .José ]>.rd1'o Huerrciro,
Manuel Pedro e
Alberto Martins
Costa.
Secção de depósito do pessoal do serviço veterinário

militar

Trnentes
mi1iC'ÍalHl'\ YE'!l'rin:írios, pm flis]1onihilidade,
os alfpres miliei:mo:-\ Yf'trl'i_nári~s,
cm di~ponibili:
daelp, Annrle!o
rle Rousa Pl'l1gumlw,
António
Jose
de Azevpr!o 'Marcl ue~ (tue-rr('iro, J!'ern[\,nc1o norgl's de
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~Ielo, Luís N ewton Bragança Parreira, João Manso
Ribeiro, Guilherme Pereira, :Elísio Duarte Gomes,
.Alberto Manuel .Augusto de .Almeida Lança, Manuel
Martins Moreira, Joaquim Soares Lopes, Alberto
.Augu to de Barros, Joaquim Salvado Valente, Fernando Peixoto Vieira de Sá, José Pedro do Rosário,
João Maria Palmeiro, Armando Paredes Formosinho, Nuno da Cunha Dias, Luís Carlos Rebelo de
Freitas, José Luís Chamiço Heitor, José Custódio
Príncipe Rosado, Eduardo Augusto de Sou a Ramos
da Costa, Virgílio José Melo de Carvalho, João Anclré Senos, An tón io Sérgio Pessoa, Herculano Jorge
Freire Nunes Pimentel, Ivo Ferreira Soares, Luciano Augusto da Cruz Dias e José Barradas Correia.
Batalhão de caçadores n.· I (Angola)

'l'enentes milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
os alferes milicianos de imfnntaria, em disponibilidade, Arménio Marques da Cruz, Mário da Silva Anarade, Albedo Pereira da Silva e Alberto Carlos
Machado Relvas.
Batalhão de caçadores n.· 3 (Angola)

'I'eneutss milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os ·alferes llIilicianoR de infantaria,
em disponibilidade, César Paulo da Silva e licenciado Alberto dos
Santos Oliveira.
(Visada polo Tribunal
devidos emolumontos,

de Contas om 3 do Fevoroiro
de 1953. Silo
nos termos do Decroto n •• 22257).

2.· grupo de companhias de subsistências

Tenente miliciano do serviço de administraeão militar,
o alferes miliciano do mesmo serviço Vítor Manuel da
Silva Veiga.
(Visada
pulo Trihullal
davídos emolumentos,

do Contas
om 1 do Abril de 195n. São
nos tormos do Docroto D. o 22 257).

Por portaria de 18 de Dezembro de 1952:
Regimento de infantaria

n. o 12

Alf ros miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantnrin José Alfredo de Sousa Faria
Suraiva, contando a antiguidade desde 1 de Novemoro de 19.')2.
(Yisnltn poto Trlbunnl
<lo Cont ns um 1 do ,\iJril do 105:1. São
devi-lu euWIUmOI\lO:" uos termos do Ul croto D.o 22257).
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Por portarias de 19 de Dezembro de 19152:
Batalhão de caçadores n. o 2 (Angola)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, om disponibilidade, o primeiro-cabo n. o 12jD l/R. C., em disponibilidade, Carlos Esteves de Sousa Amgi'lO, contando
a antiguidade desde 30 de Junho de 1952.
(Não caroce de visto ou anotação

Batalhão

de caçadores

do Tribunal

de Coutas).

n. o 3

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, Tomeis Gabriel Baraona Couceiro, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1952.
(Visada pelo 'l'rihunal da Contas em 20 de Dezembro do 1952. São
devidos emolumentos,
nos termos de Decreto 11.0::!2257).

Contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 19W:
Regimento de infantaria

n. o I

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Vítor Afonso Pinto da Cruz, Alfreuo Manuel Portela dos Santos, Fernando Nunes, Anibal
Brotas da SIlva 'relo, António da Silva Correia, Orlando Rodrigues Bordalo, António Alfredo 'I'rincão de
Oliveira Rebordão, Jorge Narciso da Silva Martins,
Américo Antunes Martins, JOrlOManuel Gomes Pratos,
Álvaro Poppe Lopes Cardoso, Francisco Eduardo dé
Vries Lapido Loureiro, Carlos Manuel Gonculves do
Carmo, Fernando Rodrigues Silvestre, Fernando José
Martins da Costa Brito de Sá, José JO~LOdo Andrade
Castelo Branco, António de Pádua Santos, Vítor José
de Azevedo Névoa, José Pimenta de Sousa Sampaio,
Josó Caetano Cacheiro Pereira, Manuel Costa Portes,
Fernando José Pimenta Pires Simões, Alfredo Manuel
da Silva Santos, José Pedro Rosa da Silva Franco e
Abreu, Fernando Pedro Teixeira Viana, Rogers de
Mélisande Coelho da Silva Para cana e Manuel João
Bezelgas Filipe.
Regimento de infantaria

n.' 2

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em dis-
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ponibilidade,
Fernando
Corroia Pires, António Telo
Moreira de Almeida e Magalhães Oolaço, Manuel Gil
.Abranches ~ obre, José Francisco
de Carvalho Garcia
o Costa, António Pinto Cardoso, Rui Alberto Garção
Mourato, José Luís Afonso Azevedo Neto, Joi'to Francisco da Silva 'l'avures, Amílcar Nelson da. Costa Maia,
Manuel Monteiro Marques e Armando José Martins da
Costa Brito de Sú.
Regimento de infantaria

n.· 3

Alferes miliciauos de infuntaria,
cm disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos do infantaria,
em disponibilidude, Armando Costu Gomes Pinto, .108Ú Duarte
Brando Albino, Joaquim 1 Juurte dos Santos, Guilherme
Artur Nunes Bastos. Manuel Maria Godinho de Bastos
Lima, .Iosé Ângelo Peral Ribelr o. José Duarte de
Brito Santos Monteiro
Laranja,
Francisco
Almeida
Dias Jnneiro, Júlio José Ferreira
da Fonseca, Frederico da Conceição
Corte Real de Oliveira Borges e
Luis VaI'; Borges Dinis Rodrigues .
Regimento de infantaria

.

n.O 4

Alferes nriliciauos de infantaria,
em disponibilidade,
os
aspirun tea a oficial milicianos de infantaria,
em disponibilidade, Fernando
Luls Brusão Gonçalves,
Rogério
Correia de Sousa, Manuel José da Silva Pereira, João
Manuel Pires Brás, Francisco
Uva Sancho, Manuel
Oliveira da Palma, .António Ferraz Alçada, Manuel
Lourenço Teixeira Faísca, Josó Madeira da Silva Reis,
Munuel Honorato
Iria Revés a Manuel Abílio Ro drigues de Sousa.
Regimento de infantaria

n. o 5

Alferes milicianos de infanturia,
em disponibilidade,
os
aspirantes a oficial miliciano'
de infantaria,
em disponibilidade, Gabriel da Conceição Riheiro Correia, Júlio
Dias Pinheiro, Octávio Castelo Paulo, JOllO Luís Alves
da Cunha, Rui Vusco Lavrador
Ribeiro. J osó António
Valério Me quita de Oliveira, ~\lfredo' da Conceição
Ahueida, J osé Caetano Valê,
Luis Manuel da Oosta
Marquos Trindade,
Carlos Jorge Gomes da Câmara
Falcão, Alfredo RlI~ónio Poyssoneau
Rodrigu s Reis
e ousa, José
arvalho, Júlio Lopes Marques Pequito
e ~figuel Josó Brús.

I
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Regimento de infantaria n.· 6

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, José Carlos Teixeira Rego Maia Pinto,
Francisco José Gomes de Morais Carvalho, Miguel
Augusto Pereira ªe Figueiredo Abreu, António Pires
Diogo de Sousa, Angelo Milheiro Ferreira Leite, Artur José Martins Figueiredo, Rafael Forjaz de Sampaio Guerra e Sá Pessoa de Amorim Morão, Manuel
José Matos Neves da Veiga Gil Carneiro, António
José Aguiar Alves de Brito, Raimundo Pedrulho Lemos
Pereira, José Augusto Dias Alves, Carlos Manuel de
Albuquerque Reboredo e Castro, Leonel Igreja Pereira, Carlos Gonçalves Soares Montenegro, Gil Berrance Correia de Abreu, Fausto José dos Santos Baía,
José da Fonseca Rogo, Armando Carolino Lopes, Valdemar Adriano Martins Rangel e Raul Coelho.
Regimenta de infantaria n.· 7

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Alfredo Barata Carvalhão Tavares, Manuel Cerveira de Almeida Baptista, António Francisco
do Vale, Eduardo Albino Falcão, José da Rocha Barbosa Avelino da Silva, Francisco Rodrignes Pardal,
Manuel Correia de Barros Alves Pimenta, Vítor l\lanuel Goucha Jorge, Mário da Rocha e Vasconcelos
Lopes Moreira, Hui Edmundo de Araújo Vasconcelos
Pereira e Alvim, Francisco I vens de Sousa Meneses
e Pereira, Carlos Manuel de Vasconcelos e Fernando
Manuel Pereira Ventura Frade.
Regimento de infantaria

n.· 8

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Manuel Joaquim Rodrigues da Silva, José
Augusto Mallieiro Barbosa da Silva Domingues, António Mário Braga da Cruz Oliveira, Rosalvo Lopes
Mano, Manuel Ferreira de Araújo, Licinio José Almeida Cardoso, Artur Antunes de Oliveira Aguiar,
Manuel Rodrigues Carneiro, .Tosé de Oliveira, Francisco Álvaro Martins da Silva Campos, Fernando Dionísio Ornel as Nogueira e Clemente Augusto Correia
Machado Ribeiro Abreu.
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n.· 9

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Luis António Ferreira Baptista de Marques
Batoque, Mário Orlando Beirão Vieira, Durval Cacheira Pereira •\.lves. ::'IIanuel Alves, Celso Gaivão
Pinto de Almeida, .J OrLOVasco da Fonseca, António
Luís de Sousa Costa Belo Correia, Valdemiro Vasco
dos Santos Sodré, .J OS(' Luis de Roure de Seabra Ferreira Roquete, Vitor ::'I[anuelCordeiro Gonçalves, Alexandre .J osé Folgado Sanche ::'Iroreno e .J osé Luis
Francisco Pascoal Soares.
Regimento de infantaria n.· 10

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilídade, Dário Rainho Nolasco, José Fernando Domingues de Oliveira e Silva, Manuel de N azará Ribeiro, Jo é da Cruz Neto, .Joaquim Manuel Rendeiro
de Araújo e Sá, Sebastião Antunes Vieira, Carlos
.J oaquim Ferreira da Costa, Paulo de ::'Iliranda Catarino,
Manuel das Neves, Jorge Cardigo Pomares Godinho,
Manuel Luís, António Júlio Lourenço Simões e Abílio
Dias Fernandes Tomé.
Regimento de infantaria

n.· II

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, António Brás Monteiro, Nuno José Alves, José Afonso +otnes, César Rodriguos Coelho,
Rogério Frederico
Rodrigues Ribeiro, l\fário dos
Santos Ferreira, Joaquim Duarte de Almeida Nunes,
António Martins da Luz. .Joaquim Gama gomes
Covas, Cândido Carlos da Cruz Varanda, José Angelo
Marques Antunes, Sérgio Marques F mandos o Domingos Ramos l 'arrilho do Ro ârio.
Regimento de infantaria

n.· 12

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidadC', JOSl~Carlos da Silva Rodrigues Cardoso,
António Baptista (l uedes, J o é oriano dos Santos
Ribeiro Larisma, Manuel Frederico Lonet Delgado
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Carreira, Mário da. Costa Garcia Alves, Carlos Manuel Jardim da Costa Mota, Pedro Paulo Barreto de
Azevedo, João Domingos Cerqueira Afonso dos Santos,
Fernando Alves da Conceição,
\.ntónio de Campos
Melo Nogueira, }..urélio dos Santos do O Faustino,
José Gil Costa, António Vasco Dias Eliseu, António
Alves Pereira de Mesquita, António Jacinto Coelho
Nobre, José Eduardo Lopes Nunes, José. Beltrão
Poiares Baptista, Manuel Pedreira Gonçalves, Odilon
António Lopes Amado, Fausto Manteigas da Fonseca Ferraz, Carlos Henrique Pereira Amaral, Álvaro
Teixeira dos Santos, José Maria Ribeiro da Costa e
Silva e Francisco António
de Albuquer que Varela
Pimentel.
Regimento de infantaria n.· 13

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, José Antunes Ferreira, Elio Fernandes
Vieira, Artur de Melo Matias de Magalhães, João
Serafim Carvalho, Rui Pereira Cardoso Ribeiro Soares Gontão, Reinaldo Vieira Pinto, Francisco Alberto
Neto, Manuel dos Anjos da Silva Rebelo, Ernesto
José da fonseca Barreira, António ~\.lcidio Pitrez
Ferreira, ~\.\.ngeloPereira de Carvalho e Rodrigo Pereira de Araújo Soares.
Regimento de infantaria

n.· 14

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Manuel Rodrigues Coimbra, Mário de
Barros Sousa, Joaquim Mendes (+uimarães, Laurentino Bernardino, Carlos José Loureiro Magalhães Machado, Adriano Lopes de Figueiredo, António José
de Lemos Cabral, Anselmo Jorge Branco de Almeida
Carvalhas, Fernando Jaime de Jesus da Encarnação
Campos, Manuel Alberto Cameirão Jorge, Júlio César da Costa e Francisco José Fernandes de Assis.
Regimento de infantaria

n.O

15

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Henrique Lopes Dias, IIigino Duarte
Casquilho de Paiva Faria, José Máximo Moncada do

2." Série

ORDEM:

DO EXERCITO

N.o 3

175

Oliveira e Silva, José Baptista da Silva, José Carlos
da Silva Nunes Correia, Eduardo Alberto Arnaut de
Xlendonça, António de Sousa Vadre Castelino e Alvim e José Mendes Barreto.
Regimento de infantaria

n.O 16

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Armaudo José Perdigão, Luis Pereira Dias,
Mário de Miranda (1 arrido, Ananias João Borralho
Graça,
Hernâni Félix Cidade Mourão, J..ntónio do
Carmo Serrano, José Manuel Nobre Viegas Gonçalves Correia, António Telmo Carvalho Vitorino, Henrique de Azevedo Canelas Peres Galvão , António
Fernandes Flores Faia, 'I'omús Maria Pinto Leite de
1\1elo Breyner, José Grilo Pereira Rabino, Élio Peroira da Silveira e Cunha, José de Brum da Silva Júnior, Renato Silva de Mendonça Vasconcelos e Jorge
•\.ugusto de Aragão Ferreira.
Batalhão independente de infantaria

n.· 17

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, Tomás Garcia Duarte Júnior.
Batalhão independente de Infantaria n.· 18

Alferes miliciano de irtfantaria, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano üe infantaria, em disponibilidade, Veríssimo Vasconcelos de Freitas da Silva.
Batalhão independente de infantaria

n.· 19

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Humberto Müller, António Simeão Teixeira
de Aguiar Nóbrega, José Alberto da ilva Faria, Jorge
Teófilo Jardim Bühler, Fernando José Martin Ferreira, João Silvino Maria Ramos, João Diogo Junqueira de Freitas e José Evaristo de Sousa da Câmara e Morais, 'armento.
Batalhão de caçadores n.· I

Alferes milicianos de infantaria,
m disponibilidade, os
aspirantes a oficial miliciano do infantaria, em disponibilidade, David de Je us Mourão Ferreira, Eurico
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Augusto Mota Fonseca, Emili.o Dinis Caldeira Cebola,
João Manuel Pedra Soares e António Zófiro de Paiva
Carvalho.
Batalhão de caçadores n.O 2

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Eduardo dos Reis Pereira Leite, Manuel
Torrão, Manuel Moreira Henriques Serrano, Manuel
Duarte Magalhães Fernandes Pinto e Júlio Lopes
dos Santos Pinto.
Batalhão de caçadores n.O 3

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Amílcar Apolinário Cardigos Ramos Castanhinha, António Joaquim Almeida e Silva, Rómulo
Raul Ribeiro e Adérito António Cepeda.
Batalhão de caçadores n. ° 4

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, José Armando Simões, Alberto Carrasquinbo da Luz, Raul Fernandes e José Paulo do Nascimento Cardoso.
Batalhão de caçadores n.O 5

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Mário José de Almeida, Tomás Francisco
dos Santos Zagalo e Melo, Manuel da Sena IIenriques
Serrano, Amândio Augusto de Almeida Torres, José
da Silva Paz, António Duarte Domingues, Mário de
Fátima do Nascimento Mendes, Rui Afonso de Valloré
Olmo Filipe, Fernando Maria de Avilês Pinto Coelho,
Carlos Ramiro Piçarra de Oliveira, José Carlos Almeida Amaral, José Rodrigues Salgado, Carlos Pinto
dos Santos, João de Matos Silveira e Amorim Nicolau
<la Silva.
Batalhão de caçadores n.O 6

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Fernando Lopes Loureiro, Elias da Silva
'I'avaros Dias Cravo, Vítor Manuel Dias Barros e Jouquim Nunes Campos Azevedo.
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n.O 7
Alferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
os
a spiruntes a oficial milicianos de infuutaria, em disponibilidade,
Virgílio Pereira
Ramos, II rmínio do Almeida :-\imões, Zeferino David Faria
Manuel
'ordeiro Pereira Xlachado.
Batalhão

de caçadores

Batalhão de caçadores n.O 8
•\.Uer s milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
os
a spirantes
a oficial milicianos de infantaria,
em dispunibilidade,
Luis Pascoal Ro ado, Altamiro Dia e
Sousa, Raul Xlunuel do Carmo Perdigão
Cid e Fernando :\1anucl Tranco o Rodrigues
da Costa.
Batalhão de caçadores

n.· 9

Alferes milicianos de infantaria,
em di ipouibilidade,
os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em ai sponibilidadc, )llá,~io Duarte Trindade,
Herrnon gildo .J o t'1
oures Alvares
da Cunha, Júlio Alb rto da Costa
Evangelista, J oito Evangelista Fernandes
Acácio
Augusto )[atias.
•
Batalhão de caçadores n.O 10
Alfer "miliciano
de infantaria, cm disponibilidade,
o"
aspirantes
a oficial miliciano
de infantaria, em disponibilidude, Augusto Jo (' Faria de Barros, Mário Fernando Paulino Tei. "eira, :\Ianuel Rodrigues Cabugueira
(' Armando Joaquim Rodrigues
alvão.
,
Batalhão de metralhadoras

n.· I

Alferes miliciano!' de iufuntai ia, os aspirantes
a oficial
milicianos
de infantaria,
em disponibilidade,
António
Mai-ia de
ommer Pereira
Jardoso Salgado, Augusto
Matou: P rciru da 'unha
ardoso Peres, Armando
J leurique )Iarques,
Arménio
)[anuel
Paiva Fidalgo,
António Acácio ~Tunes da , ilva, Nuno Lobo da Costa
Azevedo,
Nuno Eduardo
Antunes Lopes da Silva,
Francisco
Barata Pereira
do'
untos, Jaime Alberto
)Ioura0 F rr ira, Lub .[anll 1 )1ar(' lo Ribeiro, AIItónio Marques Dunrt , Luis Dias Meg:t O António
Oskar Pereira da ~ih"a Mesquita Brehm.
Batalhão de metralhadoras n.O 2
.\lfore:
miliciano
de infantaria,
em disponibilidad
, 4)'uspirantes a oficial milicinno
de infuntHria, om di '}>o-
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nibilidade, António Gaspar da Graça Patrocinio, Jesus
J osé Maria Varela dos Reis, João Gabriel Dias da
Costa, José Pereira Vaz, Manuel Rocha Brito Guimarães, Manuel José Alves e Luis Rosado Féria 'Teotónio.
Batalhão

de metralhadoras

n.O 3

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Soter Albertino Aguiar Ramos, Asdrúbal
Correia Mendes, }3er'afim Soares Doutel, Francisco
Carneiro Pires, Alvaro Rebelo Vieira de Araújo,
Anibal Carlos da Cunha Lopes da Fonseca, Nuno
Gomes Ribeiro Guisado, Jorge Marques Guedes, Manuel Carlos de Almeida Bastos, Manuel Cabecínha
Pereira Guimarães, Jorge Gentil Pereira Fernandes
Costa, Alberto Henrique Vaz de Morais Pereira de
Oliveira e José Maria Pinto da Silva Mota.
Batalhão de engenhos

Alferes milicianos de infantaria, ~m disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, António José Duarte de Almeida, António
Vasco da Costa Monteiro Consiglieri Pedroso, José
Vaz Moura Martins, Marconi Mário Antunes Resende
da Costa e .José Vicente Hipólito.

•

Regimento de artilharia

ligeira

n. o I

Alferes milicianos de artilbaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, J OSÓ 1\1aria Mexia Nunes de Torres Vaz
Freire, António Mauricio Verdasca, João de Castro
Maia, José dos Santos 'I'aborda, Alcino Pestana, Luis
Carlos Charrie de Sousa Botelho Pinto Mourão, Francisco Fernando Guedes Soares.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 2

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Francisco Marques Ribeiro Diogo, •\ntónio
dos Santos Honório, Viriato Rodrigues Namora, António Fernandes dos Santos, António Baptista Martins,
Fernando Jorge de Salvatori dos Santos Leito e Augusto Manuel da Cunha Martins.
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Regimentode artilharia ligeira n.· 3

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, António José Belo Dias, António Feio Bravo,
Mário Martins Duarte Ferreira, Virgílio Antunes Matias, João Oarlos Telo Baptista de Abreu Pimenta,
Homero Martins Ferrinho e José Filipe da Cunha e
Sá Lopes da Silva.
Regimento de artilharia ligeira n.· 4

~\ lferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, o
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Alberto Ferreira de Pinho, Francisco Ramos Moura, Aníbal Santos Matos David, António Vila
de Freitas e Rui Belchior Fernandes.
Regimento de artilharia ligeira n.· 5

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
a pirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, •\uretónio Campos do Vale, Adriano dos
Santos Reis, Oarlos Aníbal de Andrade Santos e Carlos Mira da Silva.
Regimento de artilharia n.· 6

Alfere: milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Mário Monteiro .Oardoso, Agostinho dos
Santos Monteiro, Leonardo Eugénio Ramos Ribeiro
de •\lmeida e Fernando Ferreira Torres.
Regimentode artilharia pesada n." I

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, os
a pirantes a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidad , Duarte Pedro d
ousa Simões Silva, Luis
António da Fonseca Oardoso, Mário Loureiro Marques da Cunha Ferraz, João Brites Mimoso, Fernando
da ilva Neves Evaristo e Bartolomeu Capelo da Fonseca Franco Frazão.
Regimento de artilharia pesada n.· 2

Alferes milicianos de artilharia, em di ponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Paulo Diniz Viega de Abreu Proença, Fernando Seisdedos Vela co Conde SO, Joaquim JOS(' de
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Sousa, José da Silva _.'\Imeida Bento, Fernando José
João Andressen de Abreu, José António Alão ...\Jbuquerque do Amaral Cardoso de Melo Malta, José Ernesto Cerejo, Rogério Araújo Oliveira Ramos, Mário
Alves Ribeiro dos Santos, Mário Proença Quinás Garcia, Albertino de Freitas Gonçalves, Amândio Fernandes Seca e João Roque Gameiro Mendo.
Regimento de artilharia pesada n. o 3

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Henrique Romão Sequeira, António José
Roxo Leão, António Francisco Pontes Conde, Francisco Alberto dos Santos e Manuel António Pereira
Gomes dos Santos.
Regimento de artilharia de costa

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Jorge Tenreiro Teles Grilo, Fernando Manuel Pereira Monteiro Vassalo e Silva, Manuel Palma
Antunes e Eduardo de Botton.
Regimento de artilharia antiaérea fixa

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, cm disponibilidade, Henrique Guerreiro Merino, João Mascarenhas Falcão, João Nuno Amaral Forte Caldas,
Rogério Filipe de Moura, Vítor Manuel Soares de
Figueiredo, Joaquim Cunha Baptista, António Manuel
Caldeira Pinto Taborda Ramos, Augusto Monteiro Leite
Martins, Jorge Bentes Dionísio de Jesus, José Mariano
Leite Jervis Pereira, Filipe Costa da Silva, Telmo
Mendes da Costa Neves, António José Vassalo Santos,
Artur Lebegue Alves da Silva, António Adelino Mendes Calisto Pires, Luís Filipe Pinto tia Silva, Manuel
Maria Myre Dores, Gabriel Raimundo Ferreira de
Sousa, Rui Afonso Ramos de Almeida, Armando Rui
Leitão Gonçalves, António Alberto Gonçalves Ferreira, Eduardo Ribeiro Pereira, Manuel André de
Almeida Fernandes, João Rodolfo Rodrigues Marques,
João Filipe Carvalho Reis, António Pires Ferreira
Júnior, Carlos Augusto Ferreira Rosmaninho, Alexandre Casaleiro de Assis Camilo e José Pinto Peixoto.

2." Série

ORDEM:

DO EXERCITO

Grupo de artilharia

N.O 3

181

contra aeronaves n. I
O

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Amável ,de Santa Marta Granger, António
Macieira Coelho, Alvaro Henrique da Costa Trigo,
Manuel Maria da Silva Pereira, António Fonseca de
Sousa Gorgulho, J oaq uim Alexandre Ledesma dos
Santos Mendonça, Fernando Gaspar Coelho Gomes
da Silva, José Manuel Soares Bento, Carlos de Sousa
Amaro Martins, Lourenço António Góis Féria, Luis
Maria Peres Falcão de Carvalho, François Jean Vian,
Fernando Fraucisco de Assis de Sequeira de Castelo
Branco, E(luardo Manuel Souto de Sousa Veloso, António de Carvalho Maia, J ustiniano António Sécio,
José Alberto Lemos Martins Santareno, Fernando da
Graça Pereira de Miranda, Mário Francisco Figueira,
Alberto Batalha Reis, Ricardo Correia Vila de. Brito,
Jorge Franco Martins, João Paulo Chambica de Azevedo Gomes, Lino António Noronha Tudela Dias,
Carlos Alberto Torres Garcia e Fernando Guerrilha
Rodrigues.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 2

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, João Belarmino Baptista Madail, Fernando
Carvalho Barreira, Porflrio de Matos Vasques Machado,
José Manuel Lopes Figueira, Abílio Aparicio da Mata,
Belchior Barata de Tovar Pereira Coutinho Furtado
de Melo, ~~lvaro Maia e Silva, António dos Santos
Marques, Arnaldo João da Oosta Mendes, Jorge Francisco Pinto Ganhão, . .\.r. naldo Eugénio Martins Barbosa,
António Costa da Silva, Fernando Monteiro de Brugança
Gil, Fernando Alfredo Pereira, António Joaquim Gon<:alves Ramalho, Fernando Eugónio de Carvalho Ressano Garcia, Adalberto Mascarenhas Mateus, Fernando
Antóllio Pereira Geraldo, José Inácio da Costa Rosa,
~al'los Manuel Calado Fiadeiro, Virgílio Tomás IIenr!(lues, Joaquim Morgado Alves da Silva, Eugénio
::\Iealha Costa e :Uanuel Cordeiro da Costa.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.o 3

Alfer~s milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aSpIrantes a oficial milicianos de artilharia, em dispo-
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nibilidade,
Adelino Martins, Mário Pinho Ferreira
de
Azevedo, Pedro Correia Pessoa, Raul Mendes de Moura
Antunes,
Marciano
Ferreira
do Souto, João de Oliveira Bengala, António de Pádua Bordalo Maia, Alberto David' Soares Gonçalves
dos Reis, João Luis
Serra de Oliveira Coelho, José Augusto Ataide Sá e
Melo Albuquerque,
João Luís Olias Maldonado,
J oaquim Forte de Faria,
Fernando
Miguel Bernardes,
Arnaldo Nunes Matias, José João Dias Mateus Rodrigues de Sousa; José Ricardo da Silva Simplício, Roberto Mauro Burmester
CudeU, Aristides Uota, Fernando Pereira Vilela, Francisco
Augusto de Oliveira
Afonso,
Alberto
Francisco
Gomes de Castro, José
Manuel Laclau Gonçalves
da Silva e António Gonçalves Júnior,
Grupo independente de artilharia de costa

Alferes milicianos
de artilharia,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos de artilharia,
em disponibilidade, António Manuel Chambica de Azevedo Gomes e António de Sousa Preto Rebelo,
Bateria independentede artilharia antiaérea

Alferes milicianos de artilharia,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos de artilharia,
em disponibilidade,
Francisco
Assis Correia e Joaquim José
Jardim Costa,
Regimento de cavalaria n,· I

Alfores miliciano de cavalaria,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilidade,
João Soares
de Miranda,
António Paulo
Brás Borges Leitão o Hugo Ernesto
do Sousa Coutinho Empis.
Regimento de cavalaria n.· 2

Alferes
milicianos de cavalaria,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos
de cavalaria,
em disponibilidade,
Manuel Augusto
Franco
de Carvalho,
Francisco
José Dias Pereira
do Vale, José Miguel
Pinto de Faria, Emídio Manuel Velês de Matos Branco,
Luís de Andrade
da Costa e Castro, Vítor Luis Santos Tavares,
António Martins Godinho,
João Maria
Galvão da Silva Barreiros
Calado, Luís Jorge no ldan Ortigão Blank da Costa, Miguel Joaquim Navarro
Couto dos Santos, Fausto Fernando
Baptista Lima,
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João José Mineiro de Almeida Branco, João Artur
ales Henriques de Brito, Aurélio Pinto Taborda
Castelo Branco e Joaquim das Torres Antunes Barradas.
Regimento de cavalaria n.O 3

Alferes milicianos de cavalaria, om disponibilidade; os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilidade, António da Luz Silva Brito Pais e Albano da Cunha Leal Frazão Castelo Branco.
Regimento de cavalaria n.· 4

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade. o
aspirantes a oticial milicianos de cavalaria, em disponibilidade, Eurico Cortês Pinto Pimental, Alexandre
de Matos Fernandes Duarte Silva, António Maria
Imaginário Pestana, Carlos Francisco Ferreira Pinto
Bastos Bobone, Mário da Gama une, Adelino José
Asseiceira ~ eixas Pires e Luis Miguel do Rego da
Câmara Magalhães Vieira e Vasconcelos.
Regimento de cavalaria n. ° 5

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, om disponibilidade, Acácio Francisco José Pinto Bastos Rehelo, Domingos Nunes Garcia, António Mendes da
Silva ~ obre, Henrique Manuel Lima Freire Dias, J osé
Antunes Pimenta, João (+oncalo da Costa de ousa
de Macedo o Joaquim Trindade Mascarenhns Pacheco.
Regimento de cavalaria n.O 6

Alferes milicianos do cavalaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilidade, Alberto Manuel do Sequeira Leal ampaio
da Nóvoa, Aires Manuel Ferreira Pinto Rangel ae
Almeida, José João Borges Pacheco Pereira do Brito,
António Pedro (1 arção
chiapa Píetra, António ~equeira Pinto Ferreira,
Fernando Coelho Alves da
Cruz, Rodrigo Aboim A censão d
ande Lemos, Hernâni Vasques Pereira Coelho, ..\.lft·edo Lour nço Peça
(lomos e António de Matos 'I'elo da (lama.
Regimento de cavalaria n.O 7

Alferes milicianos de cavalaria, em dispouibilidade, fi
t1spir<lntel:ia oficial milicianos de cavalaria, em dispollibili,lade, Alberto Alvares Rodrigues errüo, Fernão
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Vaz Pinto da Fonseca de Sá Pereira e Castro, Henrique Borges Bravo, Sérgio Marques da Silva Moreira, Mário Francisco Barreira da Ponte, José Luís
Guedes ele Andrade de Almeida da Fonseca e Henrique Manuel ele Seabra Roquete de Sousa Bastos.
Regimento de cavalaria n.O 8

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilidade, José Joaquim de Abreu Barbosa, António
Augusto Novais de Calça e Pina, Duarte de Almeida
Cordeiro Simões, Emídio Landorsot Cadima, Carlos
Manuel Vieira de Almeida Alvares de Carvalho, José
António Cordeiro Neto de Almeida e Luís (tonçalves
Beato Rodrigues.
Regimento de engenharia n.· I

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de engenharia, em disponibilidade, Mário dos Santos Mariano, Ernesto Borges, José Carlos Rodrigues Júlio Mestre, Jeremias da
Silva Godinho, Fernando Ferreira Duarte Silva, Mário Augusto de Paiva Neto, j ..
gostinho Fernando Peixoto, Henrique Fernando Onofre Moreira, Carlos
Montês Melancia, Carlos Manuel Nunes Gaioso de
Penha Garcia, José Levi Guerra Fontes de ...\..lmeida,
António Andrade, Duarte Nuno Leitão Bandeira, Carlos Alberto de Brito Caldeira e Jorge Maria Tavares
Alves Martins.
Regimento de engenharia n.· 2

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de engenharia, em disponibilidade, Manuel Gomes de Freitas, Agostinho de
Sousa Guedes Álvares Ribeiro, António Jorge Monteiro, António Cabral Diogo Machado, Clemente Fernando da Conceição Ferreira, António Emílio de Castro, António Rodrigues de Carvalho, Luís Mari» de
Alcântara Santos, Fernando Pericão Gomes. Pinto e
José Miguel do Couto.
Batalhão de telegraftstas

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade, .os
aspirantes a oficial milicianos de engenharia, cm dl.Sponibilidade, Rui Cândido Ferreira Ribeiro, Aurélio
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Galhardo Coelho, Valdemiro Ferreira Líbano Monteiro e Joaquim Bernardo de Sousa Jerónimo.
Batalhão de caminhos de ferro

Alferes jnilicianos de engenharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de engenharia, em disponibilidade, Armando Alvim de Matos, Henrique José
Dias Pereira do Vale, Raul Manuel Clara Pinto, Octávio Nunes de Oliveira, António Manuel Bonito Simões
Mamede, José Agostinho Dias, Cláudio Ferraz de Lacerda e Joaquim Cabral .Iacobety Rosa.
Grupo de companhias de trem auto

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de engenharia, em disponibilidade, •\.ntónio de Resende Valadas Fernandes,
Mário Júlio Yian Costa, Manuel .Abinal da Fonseca
Monteiro Guedes de Andrade e Fernando Ferreira
Pinto Basto de Mendonça.
I.o grupo de companhias de saúde

Alferes milicianos médicos, em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos médicos, em disponibilidade,
Luis Manuel Pena Monteiro Baptista. Virgílio Garcia
Marques Barradas de Carvalho, Carlos Fernando de
Magalhães Pimentol, J O~lOMartinho Reis Madeira,
Armando Granadeiro Vicente, Vasco Gouveia Jorge
Ramos, Rui Manuel de Oliveira Machado, José Manuel
Canejo Garcia da. Cunha. e Sá, Pedro Rodrigues FormigaI Luzes, .Vires José de Vasconcelos Belard Kopke,
Catlos Alberto de Matos Correia, Francisco Xavier
da Costa Bastos, Carlos ~ oares Ribeiro, Fernando
Avelino 'relo Xloreira de Almeida de Magalhães
Colaço, Carlos Pereira Rios, José António da Moita
Alves ('ardoso, César dos Santos Augusto Vieira,
Abruão
Samuel Toledano Ezaguy, JOtW Pedro, ão
Paio de ousa Alvim e António Augusto Mesquita
:J[ende' ::Uoreira.
'
.\.lferes miliciano farmaoêutico, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano farmacêutico, em disponibilidade, António Fernando Xlaria.
2.0 grupo de companhias de saúde

.\lferes milicianos médicos, em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos médicos, em disponibilidade,
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António Lourenço de Oliveira, Daniel dos Santos Pinto
Serrão, Mário Parreira Sousa Lima, Amílcar Seabra
Mascarenhas Saraiva, Raul de Azevedo Ferreira da
Bernarda, Luis Erse Baeta de Campos, Luís Frederico de Brito' e Cunha de Bastos Viegas, Berto Luís
Guerreiro Carmo, Mário Nunes da Costa, João Alberto Serra Copeiro Granado, José Alberto ::\Iilheiro
da Costa, José Ferreira Prates Canelas, Joaquim 'I'eles de Faria Correia Bastos, Albano Joaquim Proença
de Almeida e Diogo Hora da Silva Ferreira.
Secção de depósito do pessoal do serviço veterinário

militar

Alferes milicianos veterinários, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos veterinários, em disponibilidade, Hélder Schiappa Correia de Mendonça,
António Mário Rodrigues Ribeiro e Rui António Birne
Monteiro.
I. o grupo de companhias de subsistências

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos do
mesmo serviço, em disponibilidade, Vasco N unes da
Franca, António Rodrigues Salgado, José Vicente
Estrela Pestana, José dos Santos Marques, António
João Jacinto Martins, António Carlos Rosa Nogueira,
António Zacarias Gomes da Silva, José Dias dos
Santos, ldondino de Vasconcelos, Joaquim Manuel de
Azevedo Barracha e Fernando Rolim Paulino Ladeira.
2. o grupo de companhias de subsistências

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos
do mesmo serviço, em disponibilidade, José Diogo
Afonso, Raul de Almeida Neto, José Luís Lopes
Vieira, João Nuno Gonçalves ::\lachado, Raul Julio de
Almeida Marques Caldeira, Luís Fernando Carvalho
Silva, Amânzio de Deus Cocco, Abel Agostinho Pacheco da Silva Mendes, José Augusto Elói dos Santos,
Henrique Quintino Ferreira, Jaime Ramiro Moreira
Garcia da Silveira Botelho, José N uno de Santa Maria
Jardim de Oliveira Garcês Palha.
(VIsadas pojo TrIbunal
devidos omolumontos,

de Contns om 29 do Dezembro
do 1952. Sill>
nos tormos do Doeroto n,? 22 257).
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Pai' portarias de 31 de Dezembro
Regimento de artilharia

1 7

de 1952:

de costa

Cupitão miliciano <le artilharia, em disponibilidade,
o
tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade,
.losé de 'ousa LolJO de )Iíranda, contando a antiguidade de de :31 de I Jezembro de Hn2.
(Vlsadn pelo Trlbunnl do Coutas em 8 de Feveretro de 1953. Silo
devidos emotumoutos,
nOI termos do Decreto n.o 22257).

Centro de mobilização

de infantaria

n.O I

Capitão miliciano d infantaria, licenciado, o tenente miliciano de infantaria. licenciado,
arlos ecílio ITunes
(+ói
Mota. contando 'a anticuidade
desde :31 de Dozcuibro de ] ~);):?
(Visada polo Tribunal do Coutas 010 16 de Feveref eo de 1953. 810
deTidos emolumentos,
nos tarmos do Decreto n.o 22257).

Por portaria, de li de Fevereiro

de 1953:

'ontando a antiguidade de de 1 de D zembro de 1932:
Regimento de infantaria

n.· 5

Ten ntes milicianos d infantaria, em disponibilidade,
os aifere miliciano' de infantaria em di ponibilidade,
I' -mando Manuel do. antos Ladeira e Carlos Pires
da ilvu.
Batalhão

de caçadores

n.· 5

Tenent miliciano de infantaria.
III disponihilidad
, o
alfere miliciano de infantaria, m di ponibilidade, António da Silva Arant . Russel.
Centro de mobilização

de infantaria

n. ° I

'I'enent
miliciano de infantaria licenciado, o alf res
miliciano d infantaria, liceuciado, Virgílio Fonseca
ela unha.
Centro de mobilização

de infantaria

n.· 7

miliciano d infantaria, lic nciado , o alferes miliciano d infantaria. lic nciado, José Francisco Perestr lo utfner ,

Tenent
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Centro de mobilização de infantaria n. ° 9

Tenente
miliciano
de infantaria,
licenciado,
o alferes
miliciano de infantaria,
licenciado,
Luís Mendes Lopes Cardoso.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O 2

Tenentes milicianos de artilharia,
licenciados,
os alferes
milicianos
de infantaria,
licenciados,
Manuel Vicente
Galvão e Luis de Sousa Tarouca.
Centro de mobilização de artilharia

n.O 3

Tenentes
milicianos de artilharia,
licenciados,
os alferes
milicianos de artilharia,
licenciados.
Luis de Oliveira
Mendes da Costa e Sousa, Américo Alvarez Esteves,
Alberto Nunes da Silva, João Augusto Raposo e Henrique Macieira Barros.
Centro de mobilização de cavalaria n.O I

Tenente miliciano de cavalaria, licenciado,
o alferes miliciano de cavalaria,
licenciado,
Manuel Ferro Mar-

çal.
Centro de mobilização de cavalaria n." 3

Tenente miliciano de cavalaria,
licenciado,
liciano de cavalaria,
licenciado,
António
lix Pavia,
.

o alferes miArlindo Fé-

Secção de depósito do pessoal do serviço veterinário militar

Tenentes
milicianos voterinários,
em disponibilidade,
os
alferes
milicianos
veterinários,
em disponibilidade,
António Óscar do Carmona Rodrigues, Fernando Carlos Pinto ela Costa e António Lombo.

Contando

a antiguidade

desde 1 de Novembro

de 1932:

I.' companhia de depósito e recrutamento (Moçambique)

Alferes milicianos
de infantaria,
ero disponibilidade,
o
aspiruates
a oficial milicianos de infantaria,
om disponibilidade,
Joaquim ::'Ifaria de Melo Pereira dos Reis.
Mário Henriques do Amaral, Lucas Coelho de ~\.1 meida
Cota Magalhães,
Mário Filipe Costa, Artur Ernesto
Madureira,
António Manuel de Matos Cabral,
Josó
Joaquim Bandeira Geraldes,
Luciano da Costa Magalhães, Alfredo
de Pinho Morgado, Fernando
Manuel
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Alves Antunes Barradas, Manuel Maria de Carvalho,
Cipriano Cardoso de Figueiredo e, licenciados, Humberto Sousa e Silva, Joaquim Alves Delgado e Horácio
Cosme da Silva Calado.
2.' companhia de depósito e recrutamento

(Moçambique)

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de infantaria, licenciado, Eduardo
Fernando Alves.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 21 do Fevereiro de 1953. São
devidos emolumentos,
nos termos do Docreto n. o 22257).

P01' portarias

de 6 de Março

de 1953:

2.' região militar - Quartel-general

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, comandante do
batalhão de metralhadoras n.? 2, José de Miranda
Andrade.
(VIsada pelo Tribunal ele Contas em 19 de Março de 1953. 81\0
devido. emotumomos,
nos tormos do Docroto n.o 22 257).

Direcção da Arma de Infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria João Arruda
Pereira.
Tenente-coronel, o major ele infantaria, da escola prática
da arma, António de Matos Silva Freire.
Tenente-coronel,
o major de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 5, Justino da Silva Moreira.
(Vlsadn pelo Tribunal
vidas emolumentos,

do Contas om 25 de Março do 19,3. Silo donos termos do Decreto n.o 22 257).

Escola Prática

de Infantaria

Coronel, comandante, o tenente-coronel de infantaria,
comandante interino, Guilherme Carlos Pereira Pinto
Basto Carreira.
Regimento de Infantaria

n.· 7

Coronel, comandante, o tenente-coronel de infantaria,
adido, promotor de ju tiça do 1.0 Tribunal Militar
Territorial do Porto, cargo de que fica exonerado por
esta portaria, António da Silva Pinheiro.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

do Contas em 27 de Mnr~o do 1953. 8lto denos ta rIDOs do Decrete a." 22 2,')7).

ioo

ORDEM DO EXERCITO

N.· 3

érie

2."

Regimento de infantaria n.· 10

oronel, comandant
,
comandante
interino,

ten nte-coronel
Angelo
o 'ta.

0_

de infantaria,

Distrito de recrutamento e mobilização n.· II

oronel, chefe, o tenente-coronel
de infantaria
2.0 comandante do r gimento de infantaria
n. o la, António da
Encarnação
Santos Vi ira.
Batalhão de caçadores n. o 5

Ten nte-coron
comandante

1, comandante,
o major d infantaria,
int rino, ~\f01lS0 Eurico Ribeiro
a 'ais.
(\'II"d:\>
pelo Trlbunul
d~ Cunt a "11. 2; dQ \Iarço de 19:.:1. ão
deyJdol emotuiueutux,

DOSturmo

do Decreto

0.° 22257).

Batalhão de caçadores n.· 8

T nent -coronel.

comandant

, () major

adido, do ln tituto Profis ional
cito, Francisco
Maria Ramo
(Visada polo Tribunal
\"".101 emolumento,

d infantaria;
dos Pupilo
do Exérilva.

do Coutas
m 1\1 do Março do 1!l5S.
uo t. rmos do Decroro 0.° 22 251).

110de-

Por portarias de J.1 de Março de 1953:
Ouadro da arma de Infantaria

Tenente-coron
1, O major de infantaria,
militar de Penamacor, .J oão Múrio Praz

comandante
re ~!ilh iro.

Batalhão independente de infantaria n.· 19

Tenente-coron
I, comandante,
O major
de infantaria,
2. o cotnandnnt
,
regório (1 I'aiva
unha.

n

Distrito de recrutamento e mobilização n.· 15

'1' nent -coronel,
do hatalhão

o major

d

cuçudor

(Vinda
pelo Tribunal
deTido. omolumonIO',

d infantaria, :?o comandante
s n.? li, Luís Cu t('10 Lope .
de COUIU em 31 de 'Iarço d. 1953.
00 termo
do Doereto II." ~~ 257).

lo

Campo de tiro da serra da Carregueira

oron I, dir ctor, o teuente-coronol
de infantaria.
r ctor Adriano Augusto de Fígueir do Dor s.
(VII <11\ pelo 'I'rl"uIIII)
devído
emnlumeutos,

de
no

di-

cutna em 18 de ~ rço d. 1.53 •• Ao
torlllO do Ileer lO 0."22 257).
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do Porto

Coronel, vogal, o tenente-coronel
António Francisco de Almeida.
(Visada pelo Tribunal
de Coutas
devidos emolumentos; DOS termo

N.o 3

de infantaria,

I

vogal,

em 21 de Março de 1953. São
do Decreto n.o 22257).

Situação de reserva

Graduados no posto de brigadeiro os coronéis de infantaria, tirocinados, Fernando Inácio Gomes, Augusto
Bernardo de Freitas Júnior, José Alfredo do Amaral Esteves Pereira, António Correia Duarte, Alexandre de Morais e Plácido? Baptista Bravo da Costa.
(Visada pelo
são devidos

Tribunal
de Contas em 27 de Março de 1953. Não
emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 257).

Adido

'I'enente-coronel, O major de infantaria, adido, em serviço no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal,
~\_madeu César Lopes.
(Visada pelo Trtbunal
devidos emolumontos,

de Contas em 81 de Mar20 de 1953. São
nos termos do Decreto n, 22257).

Por portarias de 18 de Março de 1953:
3." região militar

General, comandante, o brigadeiro de infantaria, comandante interino, Francisco Maria da Costa Andrade.
Quadro do corpo de oficiais generais

Brigadeiro, o coronel de infantaria, tirocinado, chefe do
distrito de recrutamento e mobilização n.? 12, António
Amilcar Botelho Coelho.
Brigadeiro o coronel de cavalaria, tirocinado, chefe da
4. a Rep~rtição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério,
Luciano Ernesto da Silva Granate.
Brigadeiro o coronel de cavalaria, tirocinado, comandante d~ rezimento de cavalaria n. o 7, Luis Almeida
Ribeiro • (Visadas
b
d 19'3 S•
polo Tribunal de Contas em SI de Mnr~o eu.
ao
devidos

emolumentos,

nos lermos do Decreto

n. 22267).
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Por portarias de 20 de Março de 1953:
Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel,
o major de infantaria, 2.° comandante
do batalhão de metralhadoras n. o 3, Alfredo Augusto
Soares Ribeiro.
Distrito de recrutamento e mobilização n.O 2

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, 2.0 comandante
do regimento de infantaria n. ° 8, António Abel de
Oliveira de Araújo Pinto.
Direcção da Arma de Cavalaria

Coronel, e tenente- coronel de cavalaria, 2.0 comandante
da escola prática da arma, Ricardo José Alves Porto.
Tenente-coronel, o major ,de cavalaria, do regimento de
lanceiros n." 2, Mário Alvaro de Carvalho Nunes.
Quadro da arma de cavalaria

Capitão, • o tenente de cavalaria, do regimento de
laria n." 7, Alvaro Nuno Lemos da Fontoura.

CI\YH-

Regimento de cavalaria n.O 3

Major, o capitão do cavalaria Antonino Fernandes Pereira
da Cruz.
Quadro da arma de engenharia

Coronel, o tenente-coronel de engenharia, comandante
do grupo de companhias de trem auto, Emircio Leão
Maria Magno Teixeira Pinto.
Major, o capitão de engenharia, do regimento de engenharia n." 2, Duarte José Martins da Costa Pereira.
Batalhão de caminhos de ferro

Tenente-coronel,
comandante, o major de engenharia.
comandante interino, João Henrique Branco Pereira
Dias.
Adidos

Coronel, director do Instituto Profissional dos Pupilodo Exército, o tenente-coronel de engenharia, adido.
director do mesmo Instituto, Jorge César Oom.
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}laj or, chefe dos serviços fabris, o capitão de engenha.
ria, adido, chefe dos serviços fabris das Oficinas Ge.
rais de Material de Engenharia, José Carlos Vaz Soa.
res Baptista.
Coronel, comandante militar da província da Guiné, o
tenente-coronel de infantaria, adido, comandante militar da referida província, Joaquim Augusto Pinto Ribeiro.
(Visadas pelo Tribunal de Contas om 31 do Marco de 1053. Silo
o
devidos emolumentos,

nos termos do Decreto

Centro de mobilização de infantaria

D.

22257).

n.O I

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, Carlos Luis Vieira
Quintas, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1952.
Grupo independente de artilharia

de costa

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade.
Raul Coelho Teixeira, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1952.
(ViORda pelo Tribunal
devidos emolument'is,

de Cootas em 27 de )Ial'<;o de 1953. !lno
uos tormos do Decreto 0.° 22 267).

Adidos

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria, adido, em serviço na província de Meçambique, Tito Amândio de Faria, contando a antiguidade
desde 1 de Dezemhro de 1952.
Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria, adido, em serviço na província de Angola.
José ~lanuel Neves do Oliveira, contando a antiguidade desde 1 do Dezembro de 1952.
(Visada polo TrIbunal
dovidos emo íumenros,

Por portarias

do Cootns em 31 do Murço do 1053. Rfio
110S tormos do Dec reto
n.o 22 257).

de 23 de Março de 19/33:

Quadro da arma de engenharia

Coronel, o tenente- coronel de engenharia, da escola prática da arma JO'é Caetano Vieira Lisboa.
'r nente.coron~l, o major de engenharia, adido, ~rofessor efectivo do Instituto Profissional dos Pupilos
do E_'(\rcito, cargo de que fica exonrrado por esta
portaria, Octávio Esteves Paulo CardoRo.
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Adido

Tenente-coronel,
o major de engenharia, adido. de licença ilimitada, Frederico de Gusmão Correia Arouca.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Março de 1953. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto 0.° 22257).

Ministério

do Exército - 2.' Direcção-Geral-

Coronel do serviço de administração
tenente-coronel do mesmo serviço,
Martins Peres Gomes.
Quadro do serviço de administração

3.' Repartição

militar, chefe, o
chefe, Sebastião
militar

Tenente-coronel do serviço de administração militar, o
major do mesmo serviço, adido, em serviço na Manutenção Militar, serviço de que fica exonerado por esta
portaria, Alberto de Sousa Amorim Rosa.
Inspecção do serviço de administração

militar

Tenente-coronel miliciano do serviço de administração
militar, subinspector,
o major miliciano do mesmo
extinto quadro, subinspector, Joaquim de Sousa Duarte
Borrego.
(Visadas pelo Tribunal
devtdo s emolumentos.

de Contas em 31 de Murco de 1953. São
nos termos do Decreto n.v 22 257).

Por portarias de 27 de Março de 1953:
Batalhão de metralhadoras

n.· I

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Henrique
Pêra.
Quadro da arma de artilharia

Major, o capitão de artilharia, da La Repartição da 2.&
Direcção-Geral deste Ministério, João da Costa Laje.
Destacamento

do Forte do Alto do Duque

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços António
Maria Antunes.
Adido

Major, o capitão de artilharia, adido, professor efectivo
do Instituto Profissional dos Pupilos elo Exército, Alfredo Botelho do Oliveira.
(Visada polo 'rrlbuual
devidos emolumentos,

de Contas om 31 de Marco do 1953 Silo
nos termos do Docroto 0.0 22257).
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EXONERAÇOES E TRANSFERÊNCIAS

do Exército - I. a Direcção-Geral

_ 2. a Repartição

Por portarias de 31 de Dezembro de 1952:
Regimento de infantaria n.· 7

Tenente miliciano de inlantruria
nando Costa e Silva Bastos.
Regimento de infantaria

Tenente miliciano de infantaria,
José Vas Dias da Silva.

Daniel

Alvaro

Fer-

n.· 15

em disponibilidade,

Batalhão de engenhos

Tenente miliciano de infantaria,
em disponibilidade,
Ah-aro Augusto das Neves Pereira de Carvalho.
Centro de mobilização de infantaria n.• 3

Tenente miliciano de infantaria,
José Alves Elias.

em disponibilidade,

Centro de mobilização de infantaria n.• 10

Tenente miliciano
Pereira Mendes.

de infantaria,

licenciado,

Centro de mobilização de infantaria

António

n.• 16

Alferes miliciano de infantaria, do centro de mobilização de infantaria n.? 10, Silvano dos Santos Marques.
Regimento de artilharia

antiaérea

fixa

Tenente miliciano de artilharia, do destacamento misto
do Forte de Almada, Manuel Adelino Pereira da
Silnl,.
Brigada n. o 3 de caminhos de ferro
Alferes miliciano
médico, em disponibilidade,
do
1.0 grupo de companhias de saúde, Emílio Alves Valadares.
Brigada n.· 10 de caminhos de ferro

Alfer~s miliciano de artilharia) em disponibilidade, do
regImento de artilharia
lig ira 11.° 3, José Pedro
<Colares Pereira Ig-JéRiac;df' Oliveira.
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Centro de mobilização de infantaria n.· I

Capitão miliciano de infantaria,
em disponibilidade,
do batalhão de caçadores n." 5, Fernando Ribeiro Valério.
'I'enentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n." 1, Aurélio Valério
Veiga Azevedo, Joaquim Fernandes Pestana, Manuel
José Teles de Abreu, Fernando de Oliveira Fernandes, José Gomes da Silva, Alberto Costa 'I'avares e
Armando Jorge Santos Carvalho da Fonseca; do batalhão de caçadores n. ° 5, [João Mendes Correia de
Paiva, Alberto Roque de Carmona Lourenço, Luís
José Oosmeli de Abreu, João Luíe Gomes de Câmara
Falcão, ,Manuel Luís Relbelo Gomes, António ,Manuel dos Santos David e Miguel Inácio Ferreira Barbosa Gonçalves e, do, batalhão de metralhadoras n.? 1,
({ustavo Wilson Peres B~a'll(180.
Alferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
do regimento de infantaria n." 1, Manuel Henrique
Gonçalves e António Dias do Souto.
Centro de mobilização de infantaria n. ° 2

Capitão miliciano de infantaria,
em disponibilidade,
do batalhão de caçadores n. ° J 1 Manuel Maria da
Silva e Oliveira.
Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n." .2, António Jorge ela
Silveira Peres Fernandes, Tito Lívio Maria Feijó,
.J osé ,Marco::>Gonçalves Escrivania, Fernando Emílio Barela, José Emílio SpabNl de Araújo, Manue]
Borges Nasciiuento , Manuel Eirmino Pacheco, Hermano Valdemar Nunes [a,e ,J\fecleiros e Alberto António Sequeira Pinto Gouveia e, do batalhão, de cuçadores n 1, Francisco Marques Bandeira Duarte,
·Manu'el Ribeiro Pinto, Bprnal'dino e Eurico Aucusto
(ln Si lva Guardado.
o
Alferes milici:mos de infantaria,
em disponibilidade,
do regimento de infantaria }].O 2, Georges Jorge de
Almeida e, elo batnlhão de cuçarlors« ]1. 1, António
Esteves Júnior.
.?

0

Centro de mobilizaçllo de Infantaria

Tenentes milicianos de infantaria,
do regimento de infantaria n

.?

n.· 3

cm disponibilidade,
a, Manuel Agostinho

ORDDf

no
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J!)7

-'oeiro de Almeida Vidal da Gama, Alexandre de
Lacerda Goulart da ilva, António Emílio Maria
Rodrigues da Silva, Francisco Ezequiel de Jesus
Per-eira, 'Manuel Ferreira Coelho, José Luís. Caetelão
Vaz, Anlindo Guerra Viegas Garcia, Fernando Garria e Luís Augu~to de ÀSRunção Trindade.
Alferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
do l1'egimento de infantaria
n." 3,_ Francisco Maria
Bupt ista Albino e Artur dos Santos Lebre Romariz.
Centro de mobilização de infantaria

n. ° 4

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n." -±, Flauriano da 0011ceição Martin
Muchado,
Carlos dos Santos Cácima
e Manuel Dinis Herdada e. do batalhão ele caçadores
n 4, Manuel José do" Rei Boto, Salvador Augusto
de Sousa Sanupaio Garrido, Ilídio Bordalo Soares,
~'e]'n,lJldo de Oliye,.io.'aAlves, José Francis.co d,e Arez,
RÜ'IallO de Abreu Cal'doso Ro{'ha Homem, João Deo'llato ~et() Cabo», )Ianuel Apolónin Oorreia e Alberto
da Co-ra Rano.
,?

Centro de mobilização

de infantaria

n.O 5

Tenente" mi liciauos de infnntm-in, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n.? 5, António Artur Madeira Ferreira • eto, Ail'e' dos : untos Brígido, António Pedro Franco, César António Simões Ribas Sousa,
Manuel Lopes de Oliveira, António dos Santos, Humberto Marque das Neves, Ernesto da Oosta Gomes,
José Silvério Lucena da Silya, José do Nascimento
Asevedo, Tomá'
imão e Ant6nio Rodrig-ues Vieira
de Sou a; do regimento de ÍllÍimtaria n," 15, Manuel
Plácido Pires e. do regimento de nrtilbaría antiaérea
fixa, Joaquim Augu to de Ascenção Filipe.
Alferes milicianos de infantaria,
em di ponibilidade ,
do reg imento <le infantaria n ." ô, João ~faria Ooelho
Virg-ílin Etein Afon-« )11"10de Azevedo.
(>

Centro de mobilização

de infantaria

Tenentes miliciano

r. o 6

de in ínutaria , em diponibilidade,
d" re!timellto
(lI" infantaria
n
G, )!amwl J oaquim
:\foreil':t ÀlJl.tl';IU!t'. Anhíllin ~Iári() (le Sou 'a e ilva,
Tos..· Eugt-lIit' Ha~tu H{)~a, Luí 1fonteiro
o::11'esde
.\'lht'rg-,IJi,1 C(,rte Henl une", ela Ponte, Rogério Tei.?

_T
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xerra do Nascimento
Alves e Franci -'CD de Sou a
Pinto Cardoso Machado e, do batalhão
de metralhadoras n.03, Artur José Ferreira,
-Ioaquim Alve de
Sá, Rui de Sequeira !1Ianso Gomes Palma Gervi de
Atouguia
Ferreira
Pinto Basto, Antóndo Rodrigues
Gonçalves
Faria e Luís Pinto de Oli veira.
Alderes mi licianos
de infantaria,
em disponibilidade,
do ,regimento
d e i,nfantaria
n ." 6, J osé Pereira
de
Sousa e João :Manuel Ootelo N eiva e, do batalhão de
metralhadoras n." ,3, António l:Mall·tin~ e António de
Simas Santos.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 7

Oapitão rnil iciano de infantaria,
em dispnn ihilidade ,
do regimento
de infnntanin n.? 7, ~Ianuel António da
Costa Botelho.
Tenentes milicianos
de infantaria.
em dispouibiliduda,
do .regimento de infantaria
n." i. -Ioâo )Lnti-ns Belch ior, António Alfredo Chambre Nune Bento, Ernesto AI berto fM:arrelo ,V eruan ~. J-aime N unes da
Silva,
Fernando
Luís de Aboicn Inglês
Paneiro,
Joaquim ViriatoHart ina Pires, José Monteiro Poças,
VítOT Hugo :Marques Miragaia,
Raul Peixoto
do
Amaral, José da Costa Piçara Carvalho.
Palmério
Carepa Isaac 'e António ':M,endes "ovo.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 8

'I'enentes milicianos
de infantaria,
em di ponibilídude,
elo ,regimento
de infalltarül,
,11." 8, Júlio
Barhosa
Gesta,
Adolfo Francisco
Peixoto
Rego Bourbon ,
António Pinheiro
Braga, Alfbe1'Lo Augusto Pimenta
Eernandes,
António Albino Soto Maior Neto .. Ttílio
de Araujo
Vieira,
I.JUís .José deMag'alhãp~
Abreu
N ovais Machado
,e Manuel
Baptista
Dia
Fonseca
,e, do batalhão dacaçadores n.? !), )Irurio d€ Freitap,
Rosa, Antó11io Maria do Oarmp Pereü':1 .J úniol' e .To;:é
Augusto ,santos FernandE's.
AHere
milicia'no"
de infantaria.
em disponibilidade,
do batalhão de caçadores n.O 9. ~Ia.nuel . imões e António J ácome da. ,silva Ramo3.
Centro de mobilização de infantaria

n. o 9

Tenentes milicianos
de infantaria.
t'lU (lisponihilidade.
do reg-illlE'l1to de infanbl'ia
11.° D. )Iál'io
Ferreira
de

2.' Série
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Figueiredo,
:Uário Pinheiro
de Magal1hães., Ângelo
Sequeira .de Sou a Neves, J oaquim Morais Fernandes, António J o é Valente,
António
Rodrigues
da
Silva 'e ,T osé rlo ,Ca.rlllo de Carvalho Daurn 18 Lorena,
António da Costa ,:Marques e, do batalhão
de caçadO'Te 11.° 3, José António
ele Castro Pereira
Lopes
Üardoso , Fernando
.T osé da Silva., J oaquim ele Carvalho ,Mende e~faJluel
~ral'ia Pereira.
Alferes milicianos
,ele infan tariu , do batalhão
,d'e caçaO
Ribeiro
G-uedes
dores ,n. 3, Luís Lopes, 1Ianuel
Barbosa e Alfrerlo A.liul' Rosinha.
\

Centro de mobilização

de infantaria

n.O 10

Tenentes milicianos
de infantaria,
em disponibilidade,
do regimento
de infnutarin
n." 10, João Baptista
da
Silva. Mário Queirós Teixeira da ilva, António Fernando :JIarqu('s, :Eduardo Alfredo Carneiro Giraldes
3Iol'eil'H cl()~ Sa n tos, Cm-lo» Ft>rnando Lacerda
Benigno, Au tón in ]~ugénio ,de Brito e Maia Antunes do
Amaral,
António
Carlos Pinto da Rocha e punha,
,Toão Osvuldo de ~Ie]o Freitas,
Alberto Jo.é Tavares
do Prudo e Ca-tro, l<'l'l'llall(lo 1~'lI\bo.a e Manuel José

,(la Si lva Matos.

Centro de mobilização

de infantaria

n.O II

Te1H'llfl'S uii licin nn-, de infantaria,
em ,(lispoJlibilid:Hle,
do regimento de infantaria
H.O 11, António
dos Santos,
Armando
de Moura Teixeira
e 'i1va, ,T osé Augusto
Sequeira
Corte Real, Astério de ousa Raposo Vasconcolos, António :JI:ll'ia dos antes e Almeida,
Marciano de Lima r..ouren~·o, Evans .Toão Luís de Jardim
A1Hlr:I(Ie, Precll'l'Í('() Manuel Font s Pereira de Melo,
Pedro Du vi cl )[ (J1l f('i~'o ele Barros e Mário Ba ptiatn

lhás.

.

Centro de mobilização

de infantaria

n.O 12

Tenente!; milicianos
de infuntnrin , em disponibilidadr,
do regimento
de infantaria
n.? 12, Augu to Amorim
Afon o, Vítor ,:Malluel Dia' Correia da Crus, Albano
Simões Pereira da Co: tn ._araiva, A1"aro Augusto de
Azevedo ~fende. Dinis da FOll eca, António Manuel
ViC'ira de 1l'iguC'ir('rlo Leite, .JÚlio Brandão Amaro de
Olivpira, .\nióllio ,Joaquim 'l'ayarC" Aguiar, Frederico
da Costa ~('ws,
.\.ng!'lo AmÍ'rico ela :JIob, António
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Veiga Dias ,Gomes, I~Ianuel Morales de Sousa Martins, António Murrtins RibE'ir.o e' José Avila Martins.
do batalhão
de caçadores
n." '2, Franciseo
António
<Godinho Lobo ,e" do batalhão de metrnlhadoras
n." 2,
José Godinho -el.eMatos Santa Rita e 1Lmuel Elísio
Dias Vieira.
Alferes milicianos
de infantaria,
em dispouibil idade,
do regimento
de infantaria
n.? 12, António Ribeiro
da Conceição, Fernando Pinto .ele Almeida Henriques
e Luis Guihherme Mendonça de Albuquerque.
Centro de mobilização de infantaria n.O 13

Tenentes mi licianosde
infantaria,
em disponibilidade,
do regimento
de infantaria
n ," 13, Fernando
Ricardo
Ribeiro
Leitão,
Augusto
Camilo Dias. Antero
da
Costa Morais Pacheco, Arménio
Correia dos Santos
Lima, Manuel Alves Moreira, Alfredo da Silva Sanches, -Ioaquim ,~fendes 'reles, Joaquim
Teixeira
de
A~Elv,ed{) e Manuel Gualberto Pereira Capitão P, do
batalhão
de caçadores u.? 10, Fernando
Santana
Tomás, Mário da Cruz Fernandes,
José Maria de ,Moura
Dias ,de Azevedo,
Vítor Coelho Ide Macedo Pinto,
Luís Serpa dos Santos
e Diamantino
Pereira
dos
Santos.
Alferes miliciano de infantaria,
em disponibilidade,
do
u'egimento de infantaria
n." 13, António Correia Marques.
Centro de mobilização de infantaria n,O 14
Tenentes mi licianos de i nfuntari a, cm di spon ibi lidade,
do regimento
de iufuutur ia 11.° ].i, António dos Santos
Pereira,
Custódio José Lopes Carneiro,
Ad UI' Adelino Esteves Paz ,Carlos
Alberto Lopes da Silva Pereira, António 1fnúa Pontes de Abreu e Vasconcr-los.
Alberto Maria Raio de Carvalho Félix da Co ta, José
Emídio de ]'igueiredo
Medeiros, A ntónio de Almeida
Mendes, António Dunrf , Cnrlo« do Amaral
e José
António, de Azevedo Giruo e, (lo batalhão
de ,eaçadores n .? 7, Manuel Faria Achando, ,Touo <la Rocha <1l'
,Morais Machado, .Tol'W' Ferreira
Pildo Basto {' HorlÍcio Cabral Daniel.
Alferes milicianos
<lr infalltnl"ia,
CIlI disponibilidade,
<10 l"rp:imento de ildalltaria
11.° 14, AI'm;1lldo Ctth]'n]
Pais (lo Amaral oe ÁIYlIll'O <la Cosia ~f:1l'(in<;.
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n.O 15

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibi.lidnds,
do regimento de infantaria n." 15, Rafael Jorge Pinto
da Fonseca, Oarlos Jorge Gomes Fernandes, António
Damásio Gama, Carlos Augusto Magalhães Gonçalves/ Artur Luí Ferreira da Ounha Rosa; Fernando
Ivens Lobo da Costa e Bonifácio dos Santos Remédio
Sebastião; do batalhão de caçadores n," 2, Armando
Vilela de ~Iorais Pimho , Carlos Gonçalv,es, António
de MUltosZagalo e J o é Martins Gaiolas e, do batalhão
de caçadores n. ° 6, Júlio FTadeM:,eo:nJCles
Belo, José
Moreira da Silva Boavidn Portugal, Manuel Bernardo Barata, Américo Dia Bento e Cândido Pina
Lpnl Tavare«.
Alferes milicinnos de infuntaria ," em disponibilidade,
do regimento de infantaria n. ° 15, José António Feio
do Prado Quintillo; do batalhão de caçadores n," 6,
Eduardo Delfim 'I'eixe irn Gome' e João da Costa
Domingues.
Centro de mobilização de infantaria

n.· 16

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do uegirueuto de infantaria n." 16, Afonso Miguel do
Canto e Castro Nobre da Veiga, Inácio Bragança,
António ~fanuel Duas-te M'ellc1e, Octávio Augusto
Ribeiro ~fore,ira da Silva, António ,José Correia dt'
Faria, Alberto Leite Ferreira e Abílio Correia de
Miranda e do batalhão de caçadores n. o 8, António
!Mota Romana Ribeiro, Cn,rIos Vaz Quíntalo da
Cunha e Fran<,il'\Co Oruee" Fernandes.
Alft'res miliciano
de infantaria,
em disponibilidade,
do regimento de infantaria n." 16, Luís Francisco de
Pllinl Bpja l' 'I'omris ela Fonseca de ousa Carvalho.
Centro de mobilização de infantaria n.O 17

TellE'ntes mi lir-ianns ele infantaria, em disponihilidnd»,
do batnlhão independente de infantaria n." 17, Joaquim A l1lt'l'f () ~I'(1rt ins e Duarte da Costa GOllçalwR
de Sá.
Centro de mobilização de infantaria n.· 18

mili(1iano de infantaria,
em disponibilidadp,
no batalhão independente de infantaria n ." 18, Fernando )Iadins cl(' M('rl iroso
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n.' 19

'I'enen te miliciano de infantaria, em disponibi lidade,
do batalhão independente de infantaria n.' 19, João
Augusto de Carvalho.
Centro de mobilização

de infantaria

n.' 20

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do batalhão de metralhadoras n." 1, Júlio Evangelista
de Oliveira, Fernando da Costa ICampos de Oliveira e
Artur Correia Viegas e, do batalhão de engenhos,
José Carlos de Vasconcelos e Sá, Alberto Nunes da
Si lva, Vinício de Brito e Faro Albuquerque e António
Delgado da Fonseca.
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do batalhão de metralhadoras n." 1, António de Jesus
Cabral e, do batalhão de eugenhos, José Brás Fernandes Reis.
Centro de mobilização

de artilharia

n.· I

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de artilharia ligeira n.? 1, Luís Manuel,
.J aime Ranho Dias Cordeiro e Fernando Jorge Moura
Dias.
Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n." 1, António Albino
do Prado Douwens.
Centro de mobilização

de artilharia

n.O 2

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
do regimento de artilharia ligeira J1.o 2, Vasco de
Campos Fidalgo, Boaventura ,de Almeida Lopes Tavares, João José Cabral Soares de Ailberzuria An, . F'mas dos .....
tomo
antes Costa 'e Edgar Maria da Silva
Antulles Oliveira.
.
to>

C<

,

j

Centro de mobilização de artilharia

n.O 3

'I'eueutes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
do regimento de artilharia ligeira n." 3, Josó Coelho
da Si lva Gil, João Cristina Amaral Fernandes e Manu~l Cr~spo de Carvalh? e Sousa; do regimento de
artilharia de costa, Jose de Sousa Lobo de Mirallda
e António Fuschini Serra e, do grupo independente
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de artilharia de costa, Joaquim Pereira Coutinho
Teixeira Duarte.
Alferes milicianos de Grtilharia, em disponihilidada,
elo regimento de artilharia ligeira n. o 3, Guilherme
António Madueüo de Carvalho e. António Xavier d,e
Castro Constâncio Pereira Coutinho.
Centro de mobilização de artilharia

n. o

4

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
do regimento de artilharia ligeira n." 4, Armando
Assunção Soares, José Cristóvão Henriques, Artur
Vasco de Garcia, Jaime Barreto Pereira dos Reis e
António Pinto Pascoal.
Alferes mili('ianos de artilharia, em di ponibili.dade,
do regimento de artilharia ligeira n.? 4, Abel Neves
de Azevedo e Euclides Figueira da Cosia.
Centro de mobilização de artilharia

n.O

5

Tenente milicianos de artilharia, em disponibilida-de,
do regimento de artilharia ligeira n." 5, João Alegria
Martins e Virgílio José Morais Castro.
Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade,
do regimento de artilharia ligeira n.? 5, Manuel Ferreira Ramos.
Centro de mobilização de artilharia

n.O

6

Alf.eres miliciano de artilharia,
em di ponibilidade,
do regimento de artilharia pesada n." 1, Fernando
Zarco Palma.
Centro de mobilização de artilharia

n. ° 7

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
do regimento de artilharia pesada n." 2, Miguel Nunes da Pont e Sousa Guedes, José Francisco Morais
Barbot e Fernando ~bnuel Marques Guedes.
Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
do regimento de artilharia pesada n." 2, N eftali da
Costa Fon eca ,
Centro de mobilização de artilharia

n.O 8

Tenente miliciano de artiharia , em disponibilidade,
do regimento de artilharia pesada n." 3, Marcos
Afonso Alve Ferreira.
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Centro de mobilização de artilharia n. o 9

Tenentes milicianos de artilharia, em dispouibilidade ,
do regimento de artilharia n." 6, António Serra e
Eduardo Abranches de Magalhães.
Centro de mobilização de artilharia

n. o 10

Tenentes milicianos de artilharia, em dispouibilidade,
do regimento de artilharia antiaérea fixa, Francisco
(Manuel Campos Trocado, António Pereira de Meireles da Rocha Lacerda, António Teixeira de Sampaio.
Jorge Barradas Correia, Alberto Dias Ferreira do
Nascimento, Rui Rocha Leão de ~á Pinto Abreu Soto
Maior, António Guerreiro de Sousa e Silva e ,Manuel
José da Veiga Sarmen to e, do grupo de artilharia
contra aeronaves n.? 1, Fernando Augusto de Resende
Sobral Cid, Sebastião Pedro Ferreira Murteira e Manuel Agostinho Duarte Gaspar,
Alferes milicianos de artilharia.
em disponihilirlade.
do regimento de artilharia antiaérea fixa. ·T osé Paulo
Lencastre Ribeiro da Silva e Hélio Martins Pamplona de Sá Moniz Corte Real,
Centro de mobilização de artilharia n. n II

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
do grupo de artilharia contra aeronaves n. o :2, José
António de Almeida, Mário Augmto Boboue do Amaral, 1IIál'io José Chtl'l't>:i Ven t im X eves. José LuíPoças Leitão Conceição ,Silva e (}ac;pul' )'Ialh~i.r(l
Reimão.
Alferes miliciano de artibharia, em di. pon ihilidade.
do grulpo Ide artilharia con tra aeronaves 11,0 .'2. MUIX'O-'
Rafael'Muginst'ein.
Centro de mobilização de artilharia

n. o 12

Tenentes milicianos de artilhnrin , em disponibilidade.
do grupo de artilharia contra nerouaves II." :~. Vasco
Al'l'z duS'i lvu, ~lllg'el() Carneiro ],l-',IO e Dio!_!'o)fnll11\'1
Pacheco ele Amorim.
Centro de mobilização de cavalaria n.O I

Tenentes milicianos ele cavularia , em disponilrilidade.
do regimento de cavalaria n." 6, Lino oe Carvalho
Lima e Manuel Pe-dro Bendito cl\' Custro.
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n.O 2

Tenentes
milicianos
de cavalaria,
em dispouilrilidadn,
do regimento
de cuvalarin
n." 5, António Fernando
de Faro Loureiro.
Alferes miliciano
de cavalaríu, em disponibilidade,
regimento
de cavalaria
n. o 3, Bernardino
Tavares
Silva.
Centro de mobilização

de cavalaria

do
da

n. o 3

Capitão miliciano
de cavularia,
em di ponibilidade,
do
regimento de cavalaria n. o ;3, J oao )1al'ia Galvão JIartinho.
Tenentes
milicianos
ue canlal'ia,
em disponibi lidnda,
da 3. a Dil'e('(,ào-Geral
de 'te Miliistério
(~er\"i~'(h Cnrtográficos
do Exército),
-Iosé de Assullção Oliveira
Rodrigues;
do regimento
de lanceiros u." 1, .Manuel
da Cruz Véstia e Hugo Tomás ele Lima e ~ orouhn ,
do regimento
de cnvu inriu n. o :2, Joaquim
Esiêyào de
Oliveira Fernundoa,
Armando
Augusto Barreiros
da
ICosta, João Bénard da
osta Pereira,
Luís de Sousa
da Costa e Oliwira
e José Pedro (lueirós de Brug,lIl~a; do regimento
de cavalaria
n. o 4, Gastão Caraça da Cunha Ferreira e ,~Iário Henrique'
'Mendon,,'a;
do regimento
de cuvalarin n." 71 Carlos Jurinto lhposo de Azevedo Curvalho
e :Fernando
:MariH .I osé
de Lencastre
Araújo Bobono e, do regimento
de ('n"alaria
n." 8, António
Ro'eiro
Duarte
e Eduardo
Artur 130tha Coude rls Paiva.
Alferes milieiallos
dr' cavularin,
em disponibilidade,
elo regimento
de cuva lnriu n." ;~, .7 ouq uim Lourenço
Semedo; do regimento
dp cuvn lur-ia n. o 4, ..\.1el Cristóvão ~ obre da Yeiga e, do n'g-iJlll'uto cIp cavu Iuriu
n.:' 8, ~UYaJ'() da };ll('nl'na~'ào Yellturn.
Centro de mobilização

de engenharia

n.O I

Teupntes lllili('iallo:; de ellg'enharia,
em disponibilidade,
do l'l'g'illlPUto de eng'euharia. n ," 1, Pedro 1foura Brás
Arl'1énio ~~unes. Fl'au('is('o
Xa"ipl'
~1nl'que
Maia,
Diogo .Tosl- ~\.ut\111l'S(' António ~\l"'lr('s da Costa. Meneses ~Ioura e Cruz.
Alferes l~lili('iano (1(' l'llg'l'llharia,
do I't'glJ11euto de ('llg'l'ttllaI'ia
meida dp ~\.ze\"pdo ('ordeiro.

Plll
11.°

disponihilidadp,
de Al-

1, António
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Centro de mobilização de engenharia n.s 2

Tenentes milicianos de engenharia, em disponibili dade,
do regimento de engenharia n." 2, António Amorim
Lopes Coelho, António Marques de Sá Couto, José
::-f ogueira da Rocha )1elo, Diamantino Martins Dias
de Carvalho e Alfredo Sobrinho Barata da Rocha.
Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade,
elo regimento ele engenharia n. o ~, Ricardo Vaz Pacheco de Castro.
Centro de mobilização de engenharia n. o 3

Tenente nriliciano de engenharia, em disponibilidade,
do batalhão de telegrafistas,
Alberto :Montenegro
Pinto de Alm eida Teixeira.
Centro de mobilização de engenharia

11.0

4

Tenentes milicianos de engenharia, em di ponibilidade,
do batalhão de pontoneiros, ~fanllel José Lacasta do
::-f ascimento e Oliveira e Armando da SilYa Mourão.
Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
do batalhão de pontoneiros, )fanuel Sovero de Figueiredo Cunha e -Iosé .Augusto . ~1ariins Carqueja
Gonçalves.

n. o

Centro de mobilização de engenharia

5

'Tenentes milicianos de eugenh aria, em dispouibifidade,
do batalhão de caminhos de ferro, Pedro Baptista de
Vnsconcelos, António Cardoso ele Lucerdu Leitão e Pe(11'0

António

'Salema

Gurção.

Centro de mobilização de trem

n.

O

I

'l'enentes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
do grupo de companhias trem auto, Afonso ele Oliveira e Silva, António eh aves Guimarães e José António Gil da Silva.
Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade,
do grupo de companhius de irem auto, Fernando
IJourenç'o.
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de 1Dó3:

Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos

Chefe ela d elegação u." 4, o capitão miliciano
fnrmu«êntico, do centro ,de mohi lizaçâo do serviço de saúr] e
n .? 1, Arnaldo Ma,rques da Costa, nos termos do artigo 6,° do Decreto n." 16 l!34, de 8 de Novembro ele
I 928, na vaga do tenente Manuel Cabral de Lucena
e Sampaio, promovido ao posto imediato ,por portaria,
ele 26 de Abril de 19;)2, pelo que, por esta portaria,
fiea exonerado daquelas funções.
Adjunto
elo chefe elo Laboratório
Geral de AuáIisea >'
E"ülidm;, o alferes un ilir-iauo farmacêutico,
do 1.0 grupo
(l,e companhias
ele saútl e , Cástulo )Ianuel ~Ioreir:.1. Correia , nos termo-i do artigo 6.° do Decreto n." 16134,
ele 8 ele ~(Jvel11hro de ] 928. n:1 Yaga do alferes José
AUg'u~to de OJiwira
Carvalho,
promovido
a alferes
para o quadro permanente,
por portaria
(le 1G de
~etem bro de 19·")2. pelo que, por e~ta portaria,
fica
exonerado duquelus funções.
(Visada pejo Tribunal
do Contas em 30 <lo Janeiro
são devidos omolumontos, nos termos do Docreto

Por portaria

de (J de Fecereiro

de lD53. :1\úo
22257).

n,?

ele H)õ.]:

Regimento de infantaria n. o I

Aspirante a oficial miliciano ele infantaria, em disponibilidade, da 1. a companhia de depósito e recrutamento
de Moçambique, Carlos Paulo Viegas de Abreu Proença.
Batalhão de metralhadoras n.o I

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 9, Luis António Ferreira
Baptista de Marques Batoque.
Centro de mobilização de infantaria

n. 18
O

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Constâncio Aurélio Calado de Oliveira.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.O I

Tenentes milicianos médicos, da 1. a companhia ele saúde,
Virgílio Romão da Trindade Teixeira, José Maria
Gonçalves
Guerra, Ernesto
ochat Osório, Fernando
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Conrado Miravant Tavares e Almeida e José l\Iaria
Morais Seixas e, farmacêutico, José Constantino Correia Rosa, todos na disponibilidade.
Alferes
milicianos
médicos, em disponibilidade, do
1.o grupo de companhias do saúde, Asdrúbal Cortês
Baião Pinto, Alvaro Franco Gündara, Luis Afonso
Rego de Aguiar, Celso Serrão França, Mário Augusto
Arez da Costa França, Júlio César Queirós Valente
de Almeida, Aristides Rodrigues dos Santos Bonfim,
Rui Lopes da Silva Pereira e, com a patente de
tenente, António Ferreira Gomes.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.O 2

Tenentes milicianos médicos, em disponibilidades, do
2. o grupo do companhias de saúde, Fernando Antero
de Magalhães Brochado, Ramiro Alves Figueira, Manuel Gonçalves Góis, António Baptista de Oliveira,
Joaquim Lopes Feteira, José Teixeira de Sousa Sobrinho, José Hamilton Geraldes Coelho Ferro de
Beça, Mário Fernandes Coelho, António José de Matos Cruz, José Aguiar Nogueira e Luciano José de
Carvalho.
Alferes milicianos médicos, em disponibilidade, do regimento de infantaria n. o 6, José ,)oão Andresen Leitão
e, do 2.0 grupo de companhias de saúde, José Luís
de Sousa Sobrinho, Hernâni da Costa Vasconcelos,
António Mário de Lacerda Pinheiro, Francisco Augusto da Silva Almeida, Joaquim Borges de Macedo,
Sabino Fernando Pereira Ferraz, Jorge Melo Pereira
Conceição e Mário Eric.
Centro de mobilização de administração

militar n.· 2

Tenentes milicianos do serviço de administração militar,
em disponibilidade. do 2.0 grupu de companhias de
subsistências, Francisco Silveira Pinto, João Alves
Pinto Baptista, João José de Miranda, Carlos Eugénio
de Lima Correia, António Martins de Figueiredo,
Jorge Pampulim Santos, Ilidio Fernandes Correia,
Carlos Pereira Marques de Oliveira, Eduardo dos
Santos Sousa e António Teixeira Marq ues.
Alferes do serviço de administração militar, om disponibilidade, do 2.0 grupo de companhias de subsistência ,
,T oão Remy Teixeira Freire, Alberto Rena da silva,
Hélder Augusto Vieira e J osé Barata Lopes Galvão.
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de 6 de ilfa1"ço de 19:')8:

Nomeado professor efectivo do 1.0 grupo de matérias
dos cursos do estado-maior o capitão-tenente J e1'6nimo Henrique Jorge, nos termos dos artigos 6.° e 7.°
do Decreto-Lei n.? 39 053, de 26 de Dezembro de 1952,
para preenchimento do lugar criado pelo supracitado
decreto-lei e ainda não ocupado.
(Visada pelo Tribunal
vidas emolumentos,

portarias

POI'

de Contas em 2l de Março de 1953. Silo doJlOStermos do Docreto 0.° 22 257).

de 1.'3de ~lIIa7"<:ode 1953:

:Nomeado professor efectivo dos cursos para a promoção
a oficial superior, nos termos dos artigos 15.0 e 16.0
do Decreto n.? 37 139, de 5 de Novembro de 1948,
o tenente-coronel do corpo do estado-maior Augusto
Manuel das Neves, em substituicão do tenente-coronel
Alberto Andrade e Silva, que, por ter sido nomeado
para o cargo de adido militar junto da Embaixada de
Portugal em Paris, por portaria de 3 de Outubro de
1952,
exonerado daquelas funções.
é

(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contns em 27 do Março do 1%3. São
n08 termos do Decreto u.? 22 257).

É convertida em definitivo. por um período de seis anos,
nos termos do artigo 8.0 do Decreto-Lei n. o 39053,
de 26 de Dezembro de 1952, a nomeação de professor
efecti vo do 1. o grupo de matérias do curso do estado-maior, por portaria de 23 de Dezembro de 1948, do
capitão do corpo do estado-maior André da. Fonseca
Pinto Bessa.
(Visada pelo
silo dovldos

Tribunal
do Contns om 27 do ~Iarço da 1953. Nilo
emolumcutos,
nos termos do Decreto n.o 22257).

:Nomeado professor adjunto interino das 24.a e 25.a cadeiras da Escola do Exército, nos termos do autígo 22. °
do Decreto-Lei n." 30 87G, de 13 de Novembro de 1940,
e artigo 2.0 do Decreto-Lei n.? :?6341, de 7 de Novembro de 1936, o tenente de engenharia José Augusto
Fernandes, no impedimento do professor adjunto João
Carlos Oâncio da ilva Escudeiro, o qual está fazendo
condi<;ões de promoção nas tropas da sua arma, ao
abrigo do artigo 70.0 do Decreto-Lei n o 36 304:, do
24 de Maio de 1947.
(Visada pelo Tribunal
vídcs emolumentos,

do Contas em 2G do ~Inr~o de 1953. FlAo determos do Docreto n.o 22 257).
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Escofa do Exército

Chefe da secção técnica, o major de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? -1, Antero Cavaleiro,
nos termos do quadro orgânico do comando da mesma
Escola, constante do mapa anexo ao Decreto -Lei
n.? 362:37, de 21 de Abril de 1947, que altera o Decreto-Lei n.? 30874, de 13 de Novembro de 19-i0,
na vaga do major Jorge Dionísio do Jesus, promovido
a tenente-coronel por portaria desta data, ficando exonerado das referidas funções,
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas em 21 de M"r~o do 1953. São deDOS termos do Decreto
D.o 2:! 261).

P01' portarias de 20 de Março de 1983:
Exonerado do cargo de professor adjunto do grupo das
16.11, 17. a e 18. a cadeiras da Escola do Exército, por
ter sido promovido ao actual posto pela Ordem à Am'onáutica n.? 2, 2." série, de 31 de Dezembro de 1952,
o tenente-coronel de aeronáutica JOrLOFaustino Albuquerque de Freitas, nos termos da alínea b) do urtigo 23.° de Decreto-Lei n. ° ao 874, alterado pelo
Decreto-Lei n. ° 36 237, de 21 de Abril de 194'7.
(Anotada

pelo Tribunal

do Co ntus cm

~j

de )lar~o do 1953).

Escola do Exército

2.° comandante, o coronel de engenharia, no quadro da
arma, Emírcio Leão Maria Magno Teixeira Pinto, nos
termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 30874, de
],3 de Novembro de 1D40, na vaga do coronel Nuno
Alvaro Brandão Antunes, que, por portaria desta data,
transita para a situação de supranumerário e exonerado qaquelas funções.
é

(Visada pelo 'I'rtbnnn)
devidos omolumentos,

do Couras om 31 do M"r~o de 19;;3. São
uos termos do Decreto n.? 22 :!57).

Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Almoxarife, o tenente do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, do referido Instituto, José Brás Hipólito,
nos termos do artigo 19.° do Decreto-Lei n.? 37 13G,
de 5 de Novembro de 1948, na vaga do tenente José
Horta Monteiro, que, por esta portaria, fica exonerado
daquelas funções por ser nomeado subalterno de CODl-
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panhia, continuando na mesma situação de adido em
que so encontra.
Subalterno de companhia, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do supracitado Instituto.
José Ilorta Monteiro, nos termos do artigo HJ.o do
Decreto-Lei n.? 37136, de {) de Novembro de 1948,
na vaga do tenente José Brás Hipólito, que, por esta
portaria, é nomeado almoxarife, pelo que fica exonerado daquele cargo, continuando na situação de adido
em que so encontrava.
(Visada polo Tribunal
do Contos cm 31 do )Inrço de 19:;3, Não
são devidos omulumoutos,
DOS tormos
do Doei-oro n," 22 257).

Ministério do Exército -I."

Direcção-Geral-

2." Repartlçãe

Capitão de cavalaria, no quadro da arma, Ah-aro Nuno
Lemos da Fontoura.
Comando militar do arquipélago dos Açores

Capitão do corpo do estado-maior, do quartel-general
da 3.a região militar, Vasco António Lopes da Eira.
Tenentes de infantaria, do regimento de infantaria n.?
António Lopes Cardoso Candeias e, do batalhão de
caçadores n." G, Luís dos Santos Rafael.

Iv.

Direcção do Serviço de Administração
Inspecções

Militar

Subinspector. o major miliciano do serviço de administração militar, do extinto quadro especial, no mesmo
extinto quadro, Joaquim de Sousa Duarte Borrego.

Por portarias de 27 de Março de 1953:
Ministério do Exército - 3." Direcção-Geral

Capitão do regimento
dos antos.

de cavalaria

n.? J Juime Varela

Comando militar dos Açores

Capitão do serviço de administração militar, 401.0 grupo
de companhias do subsi stências, ...\.roilcar Alvaro Ferreira Monteiro.
5." inspecção de infantaria

Inspector, o brigadeiro de infantaria, no quadro do corpo
de generais, António Amílcar Botelho Coelho.

212

ORDEM DO EXERCITO

N.o 3

2.' Série

Escola Prática de Infantaria

Tenente do serviço de administração militar, do 2.° grupo
de companhias de saúde, Carlos Gonçalves Ferreira.
Regimento de infantaria

Major de infantaria, da direcção
da Costa Branco.

n. o I

da arma, José Nogueira

Regimento de infantaria

n. o 3

Comandante, o coronel de infantaria, chefe do distrito
de recrutamento e mobilização n." 19, Armando Amaro
de Freitas.
Regimento de infantaria n. o 8

2.° comandante, o tenente-coronel miliciano do infantaria,
do extinto quadro especial, do distrito de recrutamento
e mobilização n." 3, Filipe Gomes Gonçalves.
Direcção da Arma de Artilharia

Coronel de artilharia,
Brandão Antunes.

supranumerário,

Nuno Álvaro

Regimento de lanceiros n. o I

l\Iaj 01' do regimento de cavalaria
de Serpa Soares, por pedir.

n. ° 3 Carlos Alberto

Regimento de lanceiros n. 2
O

1fajor do regimento de lanceiros n.? 1 António Camilo
de Sá Pinto de Abreu Soto Maior, por pedir.
Direcção da Arma de Engenharia

Tenente-coronel de engenharia, no quadro da arma, Luís
11m'ia Bastos de Car\'a1110.
Escola Militar de Electromecânica

Capitão de engenharia, supranumeral'lo, do regimento
de engenharia n.? 1, Carlos Amaro Sá Teixeira de
Azevedo Ferraz.
Distrito de recrutamento e mobilização n. o 3

Chefe, o coronel, comandante do regimento de infantaria
n.? 3, Joaquim Alberto do Lara Alegre.
Distrito de recrutamento

e mobilização n. o 13

Tenente-coronel de infantaria, no quadro da arma Alfredo Augusto Soares Ribeiro.
'
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Distrito de recrutamento e mobilização n. o 19

Tenente-coronel,
de infantaria

comandante
n." 19, Alfredo

do batalhão independente
da França Dória Nóbrega.

Comando militar de Moçambique

Tenentes
milicianos:
médicos,
em disponibilidade,
do
2. o grupo de companhias
de saúde, António Leitão
Pereira l\Iarques e Antero António Andrade Silva, liceuciados, do centro de mobilização do serviço de saúde
n. o L José do Freitas, Alexandre
Gomes dos Santos,
António
Augusto
Costa, António
Barroso
Cristina,
Aventino França Xavier de Basto, Constantino
Marques Paixão, Domingos
do Carmo LIe Jesus Pinto
Coelho,
Fausto
Leitão
Barbosa,
Humberto
Filipe
Vilar, João Cravo Lopes Cardoso, José Maria Ramos, Munuel
Florentino
J\Iatias, 'I'iago Gonçalves
Ferreira,
Vítor TIugo Velês Grilo e Vírgílic da Costa
Neves 0, do centro
de mobilização
do serviço
de
saúde n. o ~, Mário Cardoso de Andrade,
António Almiro do Valo, .J osé dos Santos Carvalho, Mário Augusto da Silva, Manuel Gomes de Carvalho,
Mário
.Iosé do Campos, Alvaro Falcão Sacadura, António
Leal Bravo,
Artur Alberto
Machado
de Almeida,
Eliseu Dias ~firanda, Fernando
Gonçalves Pereira de
Barros, Francisco Rodrigues, Jaime Augusto de Barros
Alves Delgado,
JO~LOBento Paradinha,
João Correia
Valério,
João Geraldes Freire, João Teixeira Pimentel, José de Lacerda
Es .obar, Júlio Correia Pinto e
Xlanuel de Brito Subtil e, furmacôuticos, licenciados,
do centro de mobilização
do serviç-o de saúde n.? 2,
João Raposo Pereira
e Carlos dos Santos Cardoso,
v terinário , em disponibilidade,
da secçrLO de depósito
do sorvico \' terinár io militar,
Olímpio dos Santos
Silva e, do serviço de administração
militar. em disponibilidade,
do 1.o grupo de companhias de subsistências, Heitor Lopes Nunes Pantaleão
e Geraldo Rodrigues Brederodo
e, do 2. o grupo de companhias de subsistêncius, I ldefons o Joaquim dos Santos N óvoa, J oão
J osé de :\Iiranda, J osó Pe: soa e Costa, Luis J anuário
imoos de Abrou e Mauuel Joaquim Lourenço
Real.
Alferes
miliciano
: médico,
em disponihilidade,
do •
1.o grupo de companhias de saúde, José Dinis Pereira
alvador
Peralta
e Pedro Augusto
Cortesão
Casimiro,
do ~.o grupo
d
companhia
de saúde,
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Alvaro
dos Santos Júnior,
Joâo da Costa Milheiro,
José Adelino de Almeida Cardoso Ribeiro, José Luís
de Sousa Sobrinho
e Manuel de Sousa Serôdio,
e
licenciados,
do centro
de mobilização
do serviço
de saúde n.? 1, José Luís Domingues
Ferreira
dos
Santos,
Adriano
Augusto
Martins Amado, António
Pedroso Ferreira,
Francisco
de Melo Serrano e João
Augusto Ribeiro E', farmacêutico,
Iicenciado, do mesmo
centro de mobilização,
Gaspar Bosch da Graça ; DH~dicos, licenciados,
do centro do mobilização do serviço
de saúde n. o 2, J oão Vasco Gonçalves
Marques dos
Santos,
Acácio Alberto
Teixeira
Coelho, Francisco
Lopes da Silva, J oaq uim Ferreira
da Silva, Lourenco
Alves Dias Pacheco, Manuel Gonçalves
Dias e Nuno
Bandeira
de Lima Campelo de Andrade e, farmacêuticos, licenciados,
do mesmo centro de mobilização.
Aníbal Augusto da Cunha Leal, Alceu Maria Vinha
dos Santos, Agostinho Baltasar de Lima e Marcos Borges do Morais, veterinários,
em disponibilidade,
da
secção de depósito do pessoal do serviço veterinário
militar, Raul César Soares Machado, Fernando
do Pinho Morgado, António de Melo Serrano.
José Marcelino Ramos Toscano .J únior, J osé Artur da Silva Carvalho, Fernando
Cardoso Paisano e Afonso Henriques
Valentim
da Gama Braga ~á Teixeira e, do serviço di)
administração
militar, em disponibilidade,
do 1.0 grupo
de companhias de subsistências,
Fernando
Pearson Lisboa, do ~.o grupo de companhias de subsistõnciae,
José
Barata Lopes Galvão, António :\fartinoz Valadas Preto,
Carlos João da Silva Moroira Rato, Eugénio Ribeiro
Mnrqucs, Fernando
Augusto Bastos Nandim do Car"alho, Fernando
Fernandes
N eves Corroia, Fernando
Ferreira
Figueira,
Rui Xlanuol Cabral Teles Palhinha
e ~ecundino
Afonso Alonso Esteves, licenciados,
do
centro de mobilização
de infantaria n.? 1D, Aires Yiterbo de Freitas,
do centro do mobilização
de administração militar n.? 1, José da Costa Proença o Múrio
de Sousa e Castro o, do contro do mobilização
de
administrução
militar H.O 2, António Gonçalves Marques, António Maria Laboreiro de Míru Mendes, Eduardo
António Capucho Paulo, Hélder Augu to Vieira, J o é
Luís Freire Garcia e Manuel Pires Neves.
Aspirautes
a oficial milicianos médicos, em disponibilidade, do 1.0 grupo de companhias
d saúde,
arlos
Fernando
de Magalhães Pímentol, licenciado,
do cen-
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tro de mobilização
do orvico de saúdo n." 2, Mário
Eric o, do serviço do adnrinistração
militar. em disponibilidade,
do 1.0 grupo de companhias
do subsistôncias, João Fausto Pereira Cabral.
Comando militar de Cabo Verde

Teneutes
milicianos:
de infantaria,
do regimento de infantaria n.? 11, Josó Augusto ~equoira Corte Real, do
batalhão do caçadores n." 6, Júlio Frade Mendes Bolo,
UO centro do mobilização
de infantaria n." G. Alexandre
Nicolau Serpa Pinto do lIIesquita
e~610 e, do centro
de mobilização
ue infantaria n.? 12. Armando Bonucci
Veiga; de cavalaria, do centro de mobilização de cavalaria n.? ;~, Emanuel
Gaspar da Silva Lorena e, médicos, do centro de mobilização
rlo serviço de saúde
n. o ~, Pedro .T osé de Ornelas ê J 0~10 Celestino Gomes
de Oliveira, todo Iicenciudos.
Alferes milicianos
de artilharia,
om disponibilidade,
do
regi monto de artilharia
ligeira n. ° ;{. A ugusto Carlos
de Morais Jal s, do r gimento de artilharia
ligeira
n. ° 4, Francisco
'<ln'alho de Oliveira e Silva, do regimento de artilharia
n.? (i, João Anastácio
Freire
Pimentel dr' Nápoles de Carvalho e. do regimento de
artilharia
pesada n.? ~, Adriano Marinho Xovais e.
licenciado,
do centro
de mobilização
de artilharia
n.? f), Carlos Abel Aires.
Aspirantes
a oficial miliciarios : de infantaria,
do regimento de infantaria
n.? ~, l.uf Mnnuel Cola 'o Ferreira da Josts ; de artilharia,
do ~ropo 'de .rrtilhuriu
contra aeronaves
n.? 1, António )fanuel
vlves Seromenho e, do nero núutica,
da baso a("rea n.? 1. Jaime
José Almeirlu dos Santos, todos em disponibilidade.
<'

Comando militar da Guiné

Tenente,
miliciano':
de infantaria,
em disponibilidade,
<lo batalhão
de cacudores
n." 1, Francisco da Costa
Gaspar,
do batalhão
de eacadores
n.? G, Rui Crespo
da ih'a, Pinto. <lo hatalhào de (·<.t<;adore'l !l.0 8, Nuno
Barr iros e, do hatalhào d cac:adorcs !l.o lO, Francisco
'Poixeira Pra~a Frederiqu
e, licenciados, do centro d
Illobiliza(:ão de infantaria
Il.o 1~),
Jo.'é do' Santos Riheiro e • iha e Uanll 1 Barhosa Nunes P ~<]u()iro e, do
(' ntro ii mohiliza~ão de infantaria H.o lIi, Joaquim do
,'outo Patrício;
de artilharia,
licenciados,
do grupo
de artilharia contra acronayeS n.o :?, ~fúrio JOi:ié Garcõs
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Valentim Neves e de cavalaria,
licenciados,
do centro
de mobilização
de cm-alaria n." 1, Augusto Reimão da
Cunha Pinto e, do centro de mobilização de cavalaria
n. ° 3, Humberto João Estorrenho
Valentim e Augusto
Quintino de Almeida Cabrita.
Alferes milicianos:
de infantaria.
em disponibilidade,
do
regimento
de infantaria
n.? 'i, Armindo
Estrela
de
Oliveira e, do batalhão de metralhadoras
n. ° 2, Amândio Augusto Simões, licenciados,
do centro de mobiIização de infantaria n. ° 10, António José Osório Flamengo e, do centro de mobilização de infantaria n. ° 6,
Carlos Armindo Guirnarües ; de artilharia,
em disponibilidade,
do regimento
de artilharia pesada n, ° 1,
José de Sonsa de Almeida Pinto de Oliveira e, do
grupo de artilharia
contra aeronaves n.? 2, Francisco
Xavier Basilio e licenciado,
do centro de mobilização
de artilharia
n." 5, Carlos Abel Aires; de cavalaria,
licenciado,
do regimento de ca valaria n. ° 4:, Abel Cristóvâo Nobre da Veiga; do engenharia,
em disponibilidade, do regimento de engenharia
D.O 2, José Cabecinha Pereira Guimarães;
médicos, do 1.0 grupo de
companhias
de saúde, em disponibilidade,
Carlos Gustavo Lehman de Almeida, Júlio César Queirós Valente
de Almeida e Fernando Moura Pires e veterinário,
em
disponibilidade,
da secção de depósito do pessoal do
serviço veterinário
militar,
Hui Ernesto 'Vilela Teixeira Dinis.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, do regimento
de infantaria n." 11, José Júlio
Costa de Araújo e, licenciado,
do centro de mobilização de infantaria
n.? (i, João Faria Leitão.
Comando militar de Timor
Tenentes milicianos:
de infantaria, licenciados,
do centro
de mobilização
do infantaria n.? 1~, Rui Bento Pessoa
e, do centro de mohiliznçã« de infantaria n.? U, Carlos
Eduardo
:\Iacedo da Silva e, de cavalaria,
em disponibilidade,
do regimento de cavalaria n." 8, Frederico
José Hopffer Rego.
Alferes miliciano de cavalaria,
em disponibilidade,
do
regimento
de cavalaria n." 7, Jorge Lopes da Rocha
Vieira.
-vspirante a oficial miliciano de infantaria,
m disponibilidade, da 3. a companhia de recrutamento
do Moçambique, Aníbal Ribas Lopes Praça.
.
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Comando militar do Estado da India

Tenentes milicianos: de infantaria, licenciados, do centro
de mobilização de infantaria n.? 7, Luis Sebastião da
Costa Brites Rodrigues Ribas e, do centro de mobilização de infantaria n. o 13, António de Serpa Pinto
Monteiro; de artilharia, licenciado, do centro de mobilização de artilharia n." 3, Gabriel Junqueira Rato
e de cavalaria, em disponibilidade, do regimento de
cavalaria n.? 8, Sebastião Domingos.
Alferes milicianos: de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria D.O lá, Carlos Guimarães Loureiro 0, licenciado, do centro de mobilização de infantaria n.? H, Manuel Marques Abrantes Amaral; de
cavalaria, licenciado, do centro de mobilização de cavalaria n. ° 3, Luís dos Santos Lopes e de artilharia,
em disponibilidade, do regimento de artilharia pesada
n.? 2, José Augusto Marques Ferraz.
Comando militar de Macau

Tenentes milicianos: de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n.? 3, António Emílio Maria Rodrigues da Silva e, do regimento de infantaria n. o 5,
Aires dos Santos Brigido; de artilharia, em disponibilidade, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3,
Aureliano Guterres Jorge; de engenharia, licenciado,
do centro de mobilízação vde engenharia n.? 1, José
dos Santos Baptista e médico, licenciado, do centro
de mobilização do serviço de saúde n.? 1, Vivaldo
Eurico Modesto da Rosa.
Alferes milicianos: de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n. o 3, Olímpio Martins Silva,
o, liconciados, elo centro de mobilização de infantaria
n.? 5, Jo é Peile da Costa Pereira, do .centro . ~e
mo bílização de infantaria n. o 12, João Felício Laranj o
e, do centro de mobilização de infantaria n." 20, António Ribeiro Duarte Ralha; de artilharia, em disponibilidade, Joaquim de Sousa Fava e de engenbaria,
em disponibilidade, do regimento de engenharia n.? 1,
Manuel de Oliveira Ferro.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, em disponibilidade, do batalhão de pontoneiros, Humberto Fernandes Rodrigues.
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n.O I

Aspirantes
a oficial milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
do regimento
de infantaria
n.? 11, O1into
Ferreira
dos Santos e, da La companhia de depósito
e recrutamento
de Moçambique, Rui Rodrigues Basto
da Fonseca.
Regimento de infantaria

n.· 6

Aspirante
a oficial miliciano de infantaria,
em disponibilidade, do regimento do infantaria n.? 1, Paulo Viegas
de Abreu Proença.
Batalhão independente de infantaria n.· 17

Aspirante
a oficial miliciano de infantaria,
em disponibilidade,
do regimento
de infantaria n." 9, Valdemiro
Vasco dos Santos Sodró.
Batalhão de caçadores n.· 7

Capitão miliciano de infantaria,
do regimento de infantaria n.? 5, Rodrigo Barbosa Araújo Leite Faria.
Regimento de lanceiros n. o 2

Alferes

miliciano de cavalaria, do regimento
n." 3, Francisco .:Ibria Garcia Ribeiro.

de cavalaria

1.. grupo de companhias de subsistências

Alferes miliciano
disponibilidade,

do serviço

Adérito

de administração
Luis Pena.

militar,

em

de 81 de Março de 1{J53:

POI' podaria

Ministério da Exército - 2.' Direcção-Geral-

Major de artilharia,
Laje.

no quadro

1.' Repartição

da arma,

.JOtLO da Costa

I.' região militar - Ouartel-general

~Ia.ior de engenharia,
no. quadro
:\fartins da Costa Pereira.

da arma,

Duarte

José

Batalhão de caçadores n. ° I

Capitão do regimento
Bento.

de infantaria

n." 1:-)António

~ eara.
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Direcção da Arma de Engenharia

Coronel de engenharia,
tano Vieira Lisboa.

no quadro

da arma,

José

Cae-

Escola Prática de Engenharia

2.° comandante,
o tenente-coronel
de engenharia Manuel
da Conceição Gomes.
Tenente-coronel
de engenharia,
2.° comandante
do regimento de engenharia
n. ° 2, Manuel Brás Martins.
Regimento de engenharia n.O 2

Comandante,
o coronel de engenharia,
da direcção da
arma, António Casimiro da Costa.
:\Iaj 01' de engenharia.
do. quartel-general
da 1.a região
militar, Virgílio Serafim Cardoso Pereira.
Grupo de companhias de trem auto

Comandante,
o tenente-coronel
de engenharia,
da arma, Octávio Esteves Paulo Cardoso.

no quadro

Distrito de recrutamento e mobilização n.O 16

Chefe interino,
o tenente-coronel
Maria Mira da Costa.

de infantaria

José

Direcção do Serviço de Administração Militar
Inspecções

~ubinspoctor,
O tenente-coronel
do serviço de administração militar, no quadro do mesmo serviço, Alberto
de Sousa Amorim Rosa.

v-

MElHORIAS

DE PENSAo

Ministério do Exército _1.& Direcção-Geral-

2.a Repartição

, .Concedido
o abono do melhoria de pensão que lhes
atribuída,
nos termos elo § :3.0 do artigo 6.° do Decreto-Lei
n.? 28 -!Ot do :31 de Dezembro de 1937, aos
oficiais. na situação do reserva, em seguida mencionados,
por terem completado
o número de anos do serviço que

fOl
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lhes vai indicado, ao abrigo do artigo 8.0 do Decreto-Lei n.? 28402, da data acima referida:
Por portaria de 9 de Janeiro de .1983:
'I'enente de infantaria Jordão Luis Drumond de Castro
e Abreu, 14.665r$20, desde 3 de Dezembro de 195236 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Março de lú53. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 2~ 257).

Por portaria de 20 de Março de 1953:
Major

de infantaria

Manuel

Abreu

Castelo

Branco,

18.308640, desde 23 de Fevereiro de 1963- 23 anos
de serviço.
Tenente do quadro auxiliar de engenharia António Maria
Lopes da Silva, 15.600ll, desde 24 de Fevereiro de
1953 - 36 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal
dovldos emolumentos,

VI -

Ministério

de Contas oro 51 de ~(arço ele 1953. Silo
nos vermos do Decreto n.· 22 257).

CONDECORAÇOES

E LOUVORES

do Exército _ I.a Direcção-Gera

1- I. a Repartição

Condecorados com a medalha de ouro da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto n." 35667.
de 28 de Maio de 1946, e Portaria n. 12731, de 4 de
Fevereiro de 1949, os seguintes oficiais:
1I

Coronéis: de infantaria, João Guedes das Xeves Sacadura, Joaquim Alberto de Lara Alegre, Pedro
Joaquim da Cunha e Meneses Pinto Cardoso.
Américo. Pinto da Silva Oliveira, António Go~çalves Pires e, na situação de reserva, João MoniZ
da Ponte Júnior; de artilharia, Lino Dias Valent.s
e Armando José de Matos e, do serviço de adnllnistração militar, Augusto Carlos do Pina Tormenta,
'I'enentes-coronéis : de infantaria, Armando A(!uiles
do Espírito Santo, Josó Cortes Ferreira de ~ousa,
Alberto Barbieri de Figueiredo Baptista Cardoso,
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Júlio Alberto Gomes de Carvalho e, na situação
de reserva, José da Rosa Mendes; farmacêutico,
Henrique da Silva Campos e, do serviço de administração militar, Vir gílio da Silva Santos.
Majores: de artilharia, José António Vizeto Chagas;
do serviço de administração militar, Hermínio
Ribeiro Neves e, do extinto quadro de oficiais do
secretariado militar, J oaq uim Machado Portelinha.
Capitães: farmacêutico, na situação de reserva, J oaquim Varela Gusmão e, do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, Júlio Lopes dos Santos.
Tenentes: de infantaria, na situação de reserva,
António Agostinho Duarte e Joaquim Valadares
e, do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
Fernando Mendes Oampante e José Soares.
Condecorados com a 'medalha de ouro da classe de
C?mportamento exemplar, em conformidade com as dispoSIções do regulamento aprovado pelo Decreto n. o 35667,
de 28 de Maio de 1946, os seguintes sargentos:
Primeiros-sargentos:
do quadro de amanuenses do
Exército, Francisco Casimiro de Paiva e Manuel
Lourenço Júnior.
Segundos-sargentos:
do quadro de amanuenses do
Exército, Alfredo Baptista da Silva, Joaquim Mendes, Laurentino Ferreira e José Pinto de Sousa.
Condecorados com a medalha militar de ouro da
classe de comportamento exemplar, em conformidade
COm as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto n.? 36667, de 28 de Maio de 1946, e Portaria
fi.O 12731,
de 4 de Fevereiro de 1949, os seguintes
oficiais:
Coronel de infantaria Raul Ferreira Braga.
Tonentes-coronéis:
de infantaria, Carlos José Moreira e, do serviço de administração militar, Sebastião Martins Peres Gomes.
~Iajor do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, na situação de reserva, António José Marques Guimarães.
Capitães: de infantaria, na situação de re~erva,
AniLaI Adelino ~[achado, Alexandre. Medeiros ~
Gaspar Pereira Rodricues 0, do serviço de admini ·tração militar, na situaçito de reserva, Manuel
Duarte Pereira
antos Ribeiro.
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Chama-se António Correia de Pinho Júnior, e não António Correia de Pinto Júnior, o coronel de infantaria
condecorado com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar pela declaração 18) publicada na Ordem do Exército n. o 14, 2. a série, de
31 de Dezembro de 1052.
É tenente-coronel,

e não coronel, o oficial do serviço de
militar Manuel de Sousa Rosal Júnior,
que foi agraciado com a medalha militar de ouro
da classe de comportamento exemplar pela Ordem do
Exército n." 1, 2." série, de 2 de Março do corrente
ano.
administração

Chama-se David dos Santos Pires; e não Daniel dos
Santos Pires, o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército condecorado com a medalha militar de ouro da classe de comportamento exemplar
pela declaração
18) publicada na Ordem do Exército
n.? 14, 2.a série, de 31 de Dezembro de 1952.

Por portaria de 2 de Março de 1953:
Louvado o tenente-coronel de artilharia, na situação de
reserva, JOtLO Lopes da Fonseca Guedes pela maneira
notável como exerceu o comando interino do regimento de artilharia ligeira n. o 1, até atingir o limite
de idade. Oficial culto, disciplinado e disciplinador,
dotado de espírito de iniciativa, de carácter bondoso
e firme, estimado de todos os seus subordinados e
camaradas, deixa uma unidade disciplinada e bem instruída, com o material em óptimo estado de conservação e, devido à sua orientação, com oficinas apetrechadas para o manterem.

P01'

portaria de 20 de Mat'r;o de HJ53:

Condecorados com a medalha de mérito militar das
classes que lhes vão indicadas os militares a seguir
designados, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, se encontruroui nas
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da

classe

Coronel do serviço. de administração
lho Lopes.
.

militar João Coe-

2.' classe

Tenentes-coronéis do serviço de administração militar,
na situação de reserva, Joaquim Gomes Salazar Braga
e, miliciano do extinto quadro especial, Vasco Gonçalves Branco.
Capitães: de infantaria, Artur Ferrão Pimontel da Costa;
de artilharia, Alfredo Botelho de Oliveira, e, do serviço de administração militar, António Coelho.
3.' classe

Capitães: de infantaria, "Fernando Vasconcelos Cipriano
dos Santos; de artilharia, Gaspar Pinto de Carvalho
Freitas do Amaral, e, de cavalaria, José Carlos Sirgado ?\faia.
1'enentes, do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
Pedro dos Santos Machado, José Maria Ferrão, José
Ferreira Gomes e Amândio Ribeiro da Costa.
,4,' classe

Primeiros-sargentos:
de infantaria, Antonio ,de Oliveira
e Gióbio Pires Soares, e, de cavalaria, Alvaro Fernandes Nogueira.
Por portarias de 25 de Março de 1953:
Louvado o major de aeronáutica .T osé da Silva Correia
por durante os anos em que serviu como ajudante de
campo do Ministro do Exército, acumulando com funçõe docentes na Escola do Exército, ter confirmado
~~ Suas excelentes qualidades profissionais e morais,
ja demonstradas
durante o tempo em que serviu na
provincia de Moçambique, e que o fazem considerar
c?mo oficial muito sabedor e distinto, dotado de excepCIonais qualidades de trabalho, extremamente dedicado
e leal, de correctissimo proceder, de boa vontade
sen;tpro pronta, generoso para com todos e 'por todos
e,strmado e respeitado, sendo, além disso, Just,o ,c?nslderar os serviços pre tudo como extraordinârios
B distintos.
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Condecorado com a medalha de prata de 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 28 de Maio de
1940, o major de aeronáutica José da Silva Correia.

Por portaria de 26 de Março de 1953:
Louvado o coronel de infantaria, na situação de reserva,
José António Castilho por, no Cofre de Previdência
dos Oficiais do Exército Metropolitano, onde tem prestado serviço há mais de cinco auos, ter desempenhado,
com inteligência, competência, bom senso e grande
dedicação, as funções de chefe da Secção de Imóveis,
assistente do conselho de administração e delegado
do Cofre na comissão incumbida da construção de
casas de renda económica para oficiais e sargentos,
contribuindo assim, pelos relevantes serviços prestados
à instituição, para a sua prosperidade e solidez e, consequentemente, para assegurar em melhores condições
os beneficios que o Cofre pode proporcionar aos seus
subscritores, oficiais do Exército, da Armada e da
Aeronáutica.
Por portaria de 31 de Março de 1953:
Condecorado com a medalha de mérito militar de
L." classe, nos termos do artigo 52.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, por estar
ao abrigo do artigo 26.° do mesmo regulamento, o general José Viana Correia Guedes.

VII Ministério

DEClARAÇOES

do Exército -I. a Direcção-Geral-I.

a

Repartição

1) Tendo sido agraciado pelo Governo de Espanha
com o grau .de comendador da Ordem de Isabel a
Católica o tenente-coronel
do corpo do estado-maior
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Alfredo José Ferraz Vieira Pinto de Oliveira, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê
e usar as respectivas insígnias.
2) Tendo sido agraciado pelo Governo de Espanha
com a cruz de 2. a classe do mérito militar com distintivo branco o tenente-coronel do corpo do estado-maior
Alberto Andrade e Silva, 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 cruz de La classe do mérito militar com distintivo branco o major do estado-maior João Tiroa e
o tenente de cavalaria Luis Manuel Saraiva Vicente da
Silva, é-lhes permitido, em conformidade com as disposições do Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar
aquela mercê e usar as respectivas insignias.

4) Tendo sido agraciado pelo Governo Grego com
a cruz de oficial da Ordem de Phoenix o capitão de infantaria José Rodrigues Oliveira, é-lhe permitido, em
conformidade com as disposições do Regulamento das
Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as
respectivas insígnias.

5) Por decreto de 21 de Agosto de 191:>"0,publicado
no Dlúrio do Governo n.? 124, 2.a série, de 1 de Julho
de 1951, foi agraciado com o grau de oficial da Ordem
:\1ilitar de Avis o capitão de aeronáutica João de Deus
:\[endes Quintela.
6) Por decreto' de 9 de Agosto de 1952. publicado
no Diário do Governo n.? 288, 2.a série, de 9 de Dezembro do mesmo ano, foi agraciado com o grau de
oficial da Ordem Militar de Avis o capitão de infantaria
Joito António Ribeiro de Albuquerque.
7) Por decretos de 9 de Agosto de 1952, publicados
no. Diário do Governo n." 30, 2.a série, de 5 de Feve1'e1ro do corrente ano, foram agraciados com os graus
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os se-

Comendador

Tenentes-coronéis
de cavalaria
Almeida e Brito e Francisco
Azevedo Pimenta da Gama.

João Miguel Nunes
António de Araújo

de
de

Oficial

Capitão

de artilharia

Lúcio

Jacinto

Nunes.

Cavaleiro

Tenentes:

miliciano médico, na situação de reserva, .Ioão
Teixeira Porto e, do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, Manuel Francisco
Fitas.

8) Por decretos de 9 de Agosto de 1952, publicados
no Diário do Goierno n. o 62, 2. a série, de 14: de Março
do corrente ano, foram agraciados com os graus da Ordem
Militar de Avis que lhes vão indicados os seguintes oficiais :
Oficial

Capitão

médico

Tenente

miliciano

J osé ~Iiguel

Sanches.

Cavaleiro

de infantaria

Francisco

Pereira

Inácio.

9) Por decreto de 2 de Março do corrente ano, publicado no Diário do Governo n, ° 62, 2. a série, de 14 do
mesmo mês, foi agraciado
com o grau de grã-cruz da
Ordem Militar de Cristo o Colégio Militar.
10) Por decreto de
no lJiár'io do Governo
reiro do corrente ano,
leiro da Ordem Militar
Cristiano Henrique da

9 do Agosto do 1952, publicado
n. ° 38, 2. a série, do 14 do Fevefoi agraciado com o grau de cavade A vis o tononte de infantaria
Silveira e Lorena.

11) Por decreto de 9 de Agosto de 1952, publicado
no Diário do Gocemo n.? 40, 2.a sério, de 17 de Fe"\'oreiro do corrento ano, foi agraciado com o grau de cavaleiro da. Ordem Militar de Avi o tenente do serviço de
administração militar Florêncio José de Almeida.

12) Por decretos de 9 de Agosto de 1952, publicados
no Diário do Governo n." 45, 2.a série, do 23 do Fevereiro do corrente
ano, foram agraciados
com os graUS

2.' Série
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os

Comendador

l\faj 01' de infantaria

João Alexandre

Caeiro Carrasco.

Cavaleiro

Tenentes: miliciano de artilharia, António Ruivo Ramos;
do serviço de administração militar, Américo do Nascimento Neves e, do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, José da Conceição Miguel.
13) Por decreto de 9 de Agosto de 1952, publicado
no Diário do Gocerno n.? 50, 2.a série, de 28 de Fevereiro
do corrente ano, foi agraciado com o grau de cavaleiro
da Ordem Militar de .Avis o tenente do quadro dos
servi<;os auxiliares do Exército, José Maria Ferrão.
14) l! oram agraciados com o grau de comendador da
Ordem Militar de Aviz, os majores do corpo do estado-maior Francisco Rafael Alves e, de cavalaria, Alberto
Jóice Cardoso dos Santos, e não com o grau de oficial
da mesma Ordem, referido na declarução 13) publicada
na Ol'dem do Exército n." 1, 2.a série, de 2 de Março do
corrente ano.
15) Por decretos de 9 de Agosto de 1952, publicados
no Diário do Governo n. ° 69, 2. a série, de 23 de Março
do corrente ano, foram agraciados com os graus da
Or.dem Militar do Avis que lhes vão indicados os segumtes oficiais:
Oflcial

Capitão de cavalaria Henrique Alves Calado.
Cavaleiro

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército
Alfredo de Amorim.

---

Ministério

do Exército _La Direcção-Geral-

2.a Repartição

1ü) Contam a antizuidade
dos seus actuais postos
dl'sde as datas que, r:spectivamente, lhes vão indicadas

228

ORDEM DO EXERCITO

N.O 3

2." Série

os seguintes oficiais, promovidos pela Ordem do Exército
n.? 2, 2." série, do corrente ano:
Quadro do corpo de oflciais·generais

General Laurénio Cota Morais dos Reis, desde 24 de
Fevereiro de 1953.
Infantaria

Brigadeiro Luis Gonzaga da Silva Domingues,
24 de Fevereiro de HJ53.

desde

Artilharia

Coronel J OSÓ Júlio Gomes Belchior Nunes, desde 1 de
Janeiro de 1953.
Tenentes-coronéis:
Teófilo Rocha Trindade, José Roberto Raposo Pessoa, Marino da Cunha Sanches Ferreira e Acácio
Augusto de Seabra Mendes da Costa, todos desde
1 de Janeiro de 1953.
Jorge Dionisio de Jesus, desde 23 de Fevereiro
de 1953.
Majores:
Francisco Carlos Roma Machado Cardoso Salgado
e João Augusto de Noronha Dias de Carvalho,
ambos desde 1 de Janeiro de 1953.
António do Carmo Dantas, desde 19 de Janeiro
de 1953.
Cavalaria

CoronellIenriquo
Dias Costa, desde 6 de Março de 1953.
Tenente-coronel António Carlos Garcia de Oliveira Reis,
desde 6 de Março de 1953.
Major Jacinto Isla de Montalvão Santos e Silva, desde
6 de Março de 1953.
Capitão António Pereira da Silva, desde 6 de Março
de 1953.
Engenharia

Coronel Luis Gonzaga dos Santos Moura, dosde 20 de
Fevereiro de 1953.
Tenentes-coronéis
Manuel António Vassalo e Silva e
Luis Maria Bastos de Carva.lho, ambos desde 20 do
Fevereiro de 1953.
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Serviço de administração militar

Coronel José Rola Pereira do Nascimento,
Março de 1953.

desde 12 de

Tenentes-coronéis:
Mário de
ambos
Herminio
ambos

Jesus Correia e Cândido Nunes Pinheiro,
desde 11 de Março de 1953.
Ribeiro Neves e Manuel Afonso do Paço,
desde 12 de Março de 1953.

Majores:
Artur Pinto Bastos Júnior, desde 11 de Março de
1953.
António Baptista da Costa, Marcelino Ferreira Martinho e Manuel Domingos, todos desde 13 de
Março de 1953.
Extinto quadro de oficiais do secretariado

militar

Major João Mendes Alves, desde 4 de Março de 1953.
Cap't~
1 aes:

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

César Dias Ferreira, desde 6 de Março de 1953.
António de Castro, desde 8 de Março de 1953.
17) Contam a antiguidade dos seus actuais postos
desde as datas que, respectivamente, lhes vão indicadas
QS oficiais a soguir mencionados,
promovidos pela presente Ordem do Exército:
Quadro do corpo de oficiais generais

General Francisco Maria da Costa Andrade,
de Março de 1953.

desde 18

Infantaria

Brigadeiro António Amilcar Botelho Coelho, desde 18 de
:JIarço de 1953.
Brigadeiros graduados Fernando Inácio Gomes, Augu to Bernardo de Freitas Júnior, José Alfredo do
Amaral Esteves Pereira, António Correia Duarte,
Alexandre de Morais e Plácido Baptista Bravo da
Costa, todos desde 3 de Fevereiro de 1953.
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Coronéis:
António
da Silva Pinheiro,
desde 0 de Setembro
de 1952.
António da Encarnação
Santos Vieira, desde 20 de
Setembro
de 1952.
João Arruda
Pereira,
desde 25 de Novembro
de
1952.
Ângelo Costa, desde 13 de Dezembro
de 1952.
Guilherme
Carlos Ferreira
Pinto Bastos Carreira,
desde 23 de Janeiro de 1953.
José de Miranda Andrade,
desde 24 de Fevereiro
de 1953.
Joaquim Augusto Pinto Ribeiro e António Abel de
OLiveira de Araújo Pinto, ambos desde 3 de Março
de 1053.
Adriano
Augusto
ele Figueiredo
Dores e António
Francisco
de Almeida, ambos desde G de Março
de 1953.
Tenentes-coronéis:
Afonso Eurico Ribeiro Casais,desde
13 de Dezembro ele 1952.
Justino
da Silva Moreira, desde 25 de Dezembro
de 1052.
Francisco Maria Ramos e Silva, desde 23 de Janeiro
de 1953.
António de Matos Silva Freire, desde 31 de Janeiro
de 1953.
Amadeu César Lopes e Luis Castelo Lopes, ambOS
desde 24 de Fevereiro
de 195i3.
Alfredo Augusto Soares Ribeiro) desde 3 de 1IIarc;O
de 1953.
João Mário Prazeres Milheiro e Gregório de Paiva
Cunha, ambos desde G de Março de 1053.
Artilharia

Majores
Laje,

Alfredo Botelho de Oliveira e João
ambos desde 13 de Março de 19~)3.

da Costa.

Cavalaria

Brigadeiros
Luciano Ernesto
da Silva Granate
o rJu~s
Almeida Ribeiro, ambos desde 18 de Março de 195 .
Coronel Ricardo J osé Alves Porto, desde 18 de Março
do 1953.

2.' Série
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Tenente-coronel Mário Álvaro de Carvalho Nunes, desde
18 de Março de 1953.
Major Antonino Fernandes Pereira da Cruz, desde 18 de
Março de 1953.
Oapitão Álvaro Nuno Lemos da Fontoura, desde 18 de
Março de 1953.
Engenharia

Ooronéis:

José Caetano Vieira Lisboa e Jorge César Oom,
ambos desde 2 de Março de 1953.
Emírcio Leão Maria Magno Teixeira Pinto, desde
7 de Março de 1953.
'renentes-coronóis

:

João Henrique Branco Pereira Dias, desde :3 de
~Iarç:o de 1953.Frederico de Gusmão Correia Arouca e Octávio
Esteves Paulo Cardoso, ambos desde 20 de Março
de 1953.
Maj ores José Carlos Vaz Soares Baptista e Duarte José
Martins da Costa Pereira, ambos desde 2 de Março
de 195;3.
Serviço

de administração

militar

Ooronel Sebastião Martins Peres Gomes, desde 25 de
:JIarç:o de 1953.
Tenente-coronel Alberto de Sousa Amorim Rosa, desde
25 de l\Iarç:o de 1953.
Tenente-coronel miliciano do extinto quadro especial
Joaquim de Sousa Duarte Borrego, desde 22 de Março
de 1958.

O apitães:

Ouadro dos serviços

auxiliares

do Exército

António Maria Antunes, desde 14 de Março de 1953.
Henriquo Pêra, desde 24 de Março de 1953.
18) Continua a desempenhar as funções de professor
do curso de altos comandos, por acumulaç:iw,. o general
José Viana Correia Guedes, que, por portaria de 3 de
Fevereiro do corrente ano, inserta na Ordem. do Exército
n.? 1, 2.a série, foi promovido a este posto e nomeado
subchefe do Estado-Maior do Exército.
19) 1!'requentaram com aproveitamento, no.s aJ?-0sa
seguu' iudicados,
curso de criptografia, que funcionou

°
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deste Ministério,

No ano de 1943:
Capitão do corpo do estado-maior
riques de Avelar,

J osé João Hen-

No ano de 1945:
Major do corpo do estado-maior João António da
Silva.
Tenente de cavalaria Rui Luís de Faria Fernandes.
Tenente do serviço de administração militar Cândido
Márcio da Silva Figueiredo.
Tenentes milicianos de infantaria:
Francisco Abreu Santos.
Aurélio Valério Veiga Azevedo.
Élio Cândido de Ataíde e Melo Valença.
António da Silva Neves.
Tenente miliciano de cavalaria Olivio José Alves
Pereira da Silva.
20) Presta serviço no distrito de recrutamento e mobilização n. o 6, para os efeitos do n. ° 4.° da Portaria
n.? 12333, de 27 de Março de 1948, desde 16 de Março
do corrente ano, o coronel de infantaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, Mário Eugénio de Almeida Valente.

21) Continua no desempenho das funções de comandante militar de Penamacor o tenente-coronel de infantaria João Mário Prazeres Milheiro, promovido ao actual
posto pela presente Ordem do Exército.
22) Foi concedida desistência de servir no corrente
ano em comissão militar nas províncias de Angola e Moçambique ao capitão de infantaria Manuel João Fajardo.

23) São nomeados para a frequência do curso para
promoção a oficial superior durante o ano lectivo de
1953-1954, no Instituto de Altos Estudos Militares, os
seguintes capitães:
Infantaria

Alberto Carlos Rodrigues
de licença ilimitada.

Ribeiro da Cunha, adido:

2.' Série
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Júlio Zagalo de Lima, do regimento de infantaria.
n.O 6.
Luís Augusto de Matos Paletti, do batalhão de caçadores n. ° 8.
António Catalão .Filipe Dionísio, do Colégio Militar.
José Junqueira dos Reis, do batalhão de caçadores.
n.? J.
Alexandre Herculano Maugná Cifuentes, da Escola
Prática de Infantaria.
Manuel Ribeiro de Faria, da Escola Prática de Infantaria.
João António Ribeiro de Albuquerque, do Instituto.
Profissional dos Pupilos do Exército.
Américo António Osório e Cruz, adido, em serviço
no Ministério do. Interior, na Guarda Nacional
Republicana.
Júlio António Carvalho da Silva, do batalhão de·
metralhadoras n." 3.
Francisco Franco do Carmo, adido, em comissão militar em Angola.
José Rodrigues de Oliveira, do batalhão de metralhadoras n. ° 1.
Joaquim Luciano Mar afusta Marreiros, do Colégio.
Militar.
~Ianuel Soares Ferreira, do batalhão independentede infantaria n." 18.
José Augusto Henriques Monteiro Torres Pinto.
Soares. no Secretariado da Defesa Nacional.
Carlos F'austino da Silva Duarte, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Policia de Segurança Pública.
José Maria Gil J údice, adido, em serviço no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal.
Reinaldo José Duarte, no Colégio Militar.
David Gomes Martins Calado, adido, em comissão·
militar em Angola.
Carlos José Vences e Costa, do batalhão de engenhos.
José Frederico Porto de Assa Castel-Branco, do.
regimento de infantaria n. ° 1.
Artilharia

Mário de Sousa Portela Ribeiro, da bateria independente de artilharia antiaérea.
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Tristão da Cunha Caldeira Carvalhais, do regimento
de artilharia ligeira n. o 2.
José Inácio Rodrigues Ferreira, do grupo de artilharia contra aeronaves n. o 3.
José Alves Barbosa Bessa, do regimento de artilharia n,o 6.
Mário dos Santos, do grupo de artilharia contra
aeronaves n." L
Joaquim Avelal' Santos, da Escola do Exército.
Eurico de Oliveira Pinto, da Fábrica de Munições
de Armas Ligeiras.
Luis da Costa Campos e Meneses, do regimento de
artilharia antiaérea fixa.
Augusto de Jesus Remigio, do Depósito Geral de
Material de Guerra.
Cavalaria

José de Faria Hintze Ribeiro Nunes, adido, em
comissão de serviço em Moçambique.
Jorge da Silva Oliveira 'I'ravaços Lopes, da Escola
Prática de Cavalaria.
José Costa Gomes, do regimento de cavalaria n. o 6.
Joaquim da Cunha Frazão Pereira, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana.
António Maria Malheiro Reimào Nogueira, no Colégio Militar.
Engenharia

José Carlos de Arantes e Oliveira, do grupo de companhias de trem auto.
Joaquim António Rodrigues de Oliveira Júnior,
na Comissão Executiva das Obras Militares do
Exército.
João Correia de Magalhães Figueiredo, da 2. a Direcção-Geral deste Ministério.
.
Rui 'I'ravaçcs Santos Dias, da 2. a Direc<;~LO-Geral
deste Ministério.
José Fortunato Paulino Brandão Freire Temudo,
da 1. a região militar - Quartel-general.
José Francisco Correia Leal, do regimento de engenharia n. o 1.
Fernando Edgar de Almeida Caiola, adido, em se~viço no Ministério do Interior, na Câmara MunIcipal do Porto.
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Serviço de saúde militar - médicos

João Figueiredo Barbudo, do Hospital Militar Principal.
Rui Alberto Freire, do Hospital Militar Principal.
Manuel Cândido Faria Monteiro, do regimento de infantaria n. o 4.
António Cardoso dos Santos Cunha, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda NacioDaI Republicana.
António de Deus Mouga Rodrigues, do regimento
de artilharia ligeira n. o 3.
.
José Neto Milheiriço, da base aérea n. o 1, Subsecretariado de Estado da Aeronáutica.
Alberto Pereira Maçãs Fernandes, do Hospital Militar Principal.
Matias Duarte dos 'Reis, do batalhão de metralhadoras n. o :!.
Fausto Seabra de Almeida, do regimento de cavalaria n." 8.
Joaquim Mendes Vieira Lopes, do regimento de artilharia ligeira n. o 1.
Zósimo Soares Ramos, do regimento de artilharia
ligeira n." 5.
Serviço de administração

militar

3.a

João Francisco Calado, da
Repartição da 2.a Direcção-Geral deste Ministério.
António da Conceição Marcelino, do regimento de
infantaria ·n.o 8.
Aldemiro da Encarnação
Pires, da Manutenção Militar.
Rodolfo José Branco Ló, da Manutenção Militar.
José António Gamito, da Manutenção Militar.
José Dinis Mourão, do 1.0 grupo de companhias de
subsistências.
Armando Pais Gaspar, do regimento de artilharia
pesada n.? 1.
Norberto Lacerda Benigno, da delegação da 3.a Repartição da 2. a Direcção-Geral na La região militar.
24) Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1951
o alferes miliciano de infantaria adido, em comissão de
serviço militar na província de' Moçambique, José Ro-
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drigues Viana, que, por portaria de 1 de Novembro de
1952; inserta na Ordem do Exército n. ° 14, 2. a série, de
31 de Dezembro do mesmo ano, foi promovido ao actual
posto, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
, 1952.
25) Foi colocado no quadro da arma de artilharia por
portaria de 6 de Fevereiro de 1953 e no regimento de
artilharia n.? 6 por portaria de 13 do mesmo mês, e não
por portarias de 9 de Janeiro do mesmo ano, como foi
publicado na Ordem do Exército n." 2, 2.a série, do
corrente ano, o capitão de artilharia João Horta Galvão
Ferreira Lima.
26) Nasceu a 19 de Junho de 1928, e não a 19 de
Julho do mesmo ano, o alferes miliciano, do regimento
de artilharia ligeira n." 4, Albino Coelho do Amaral,
pelo que deve ser feita a rectificação nos seus registos
de matricula.
27) Ê nomeado director do campo de instrução de
Santa Margarida o brigadeiro de cavalaria Luís de Almeida Ribeiro, promovido ao actual posto na presente
Ordem do Exército.
28) Presta serviço no regimento de cavalaria n. ° 5,
para os efeitos do n.? 1.0 da Portaria n.? 12333, de 27
de Março de 1948, desde 4 de Março do corrente ano,
o major de cavalaria, adido, em serviço, no Ministério
do Interior ~ na Guarda Nacional Republicana, Albertino
Carlos Montenegro Ferreira Margarido.
29) Frequentou
com aproveitamento
o curso The
Armored Officer Advanced ~a Armored School, com a
duração de trinta e sete semanas, o major de cavalaria
Luís Valentim Deslandes.
30) Presta serviço no regimento de cavalaria n. o 5,
para os efeitos do n. o 1.0 da Portaria n. o 12 333, de 27
de Março de 1948, desde 4 de Março do corrente ano,
o capitão de cavalaria, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na Guarda Nacional Republicana, José Luis
de Mendonça Ramires.
31) É considerado adido no Ministério do Interior, na
Guarda Nacional Republicana, desde 3 de Fevereiro do
corrente ano, e não desde ,2 do mesmo mês, como consta
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da Ordem do Exército n. o 1, :? a série, de 2 de Março
também do corrente ano, o tenente de cavalaria António
Luis l\Ionteiro da Graça.
32) Frequentaram
com aproveitamento no ano lectivo
de 1951-1952 os estágios de actualização tático-sanitária
e tático-administrativa
no Instituto de Altos Estudos
Militares os seguintes oficiais:
Estágio de actualização

tático-sanitária

Coronel médico Gilberto Carrilho Xavier.
Coronel médico Mário Alberto Pegado Pereira Machado.
Estágio de actualização

tático-administrativa

Brigadeiro do serviço de administração militar Armando Luís Pinto.
Coronel do serviço de administração militar António Libãnio Fernandes Gomes.
33) São nomeados para a frequência do curso para
promoção a oficial superior do serviço veterinário militar no ano lectivo de 1952-1963,
com início om 1 de
Abril de 19:>3, os seguintes capitães veterinários:

João Ascensão Grilo Fevereiro, do regimento de
infantaria n.? 1.
José Teotónio Pereira Prostes da Fonseca, adido,
em serviço no Ministério do Interior, na Guarda
Nacional Republicana.
António Gonçalves Cidrais, do regimento de laneeiros n. o 1.
José Maria de Almeida Graça, do regimento de infantaria n. o 16.
34) Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1949
o tenente miliciano do serviço de administração militar,
do 1.0 grupo de companhias de subsistências, Bruno 'I'ava~es Carreiro, que, por portaria de 1 de Dezembro de
19DO, publicada na Ordem do Exército n." 16 do mesmo
a~o; foi promovido ao actual posto para a base aérea
n, 3, onde então pertencia.
33) 'I'em passagem ao quadro dos oficiais milicianos
do servIço de administração
militar, no posto de alferes,
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com a patente de tenente, e não como tenente, como
consta da portaria de 6 de Março de 1953, publicada na
Ordem do Exército n.? 2, 2.a série, do corrente ano, o
ex-alferes, com a graduação de tenente, do serviço de
administração militar José Henriques Monteiro.
36) Foi colocado no regimento de infantaria n.? 15
por portaria de 20 de Fevereiro de 1953, e não por
portaria de 9 de Janeiro do mesmo ano, como foi publicado na Ordem do Exército n. ° 2, 2. a série, do corrente ano, o tenente do quadro dos serviços auxiliares
do Exército António Costa.
37) Fica sem efeito o oferecimento do tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército António Barbosa
Mexia Leitão para servir na província de Angola, constante da declaração 111) publicada na Ordem do Exército
n.? 1, a série, de 2 de Março do corrente ano.

e.

38) Fica sem efeito o oferecimento para a provincia
de Angola do alferes do quadro dos serviços auxiliares
do Exército Joaquim Teodósio Nunes Correia, constante
da declaração n." 111 publicada na Ordem do Exército
n.? 1, 2.a série, de 2 de Março do corrente ano.
39) Foi nomeado para prestar serviço no Ministério
do Interior, na Guarda Nacional Republicana, e não r;a
Policia de Segurança Pública, como consta da portal'la
de 16 de Janeiro de 1953, publicada na Ordem do Exército n. ° 1, 2. a série, de 2 de Março do corrente ano,
o alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Joaquim Luis Romeira.
40) São desligados do serviço desde as datas que lhes0
vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.
do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937,
os oficiais na situação de reserva em seguida men~ionados e que nas datas referidas atingem o limite de Idade
para transitar para a situação de reforma:
General Fernando Pereira Coutinho, desde 25 de
Março de 1953.
Coronel de artilharia António Gonçalves Pinto Júnior, desde 14 de Março de 1953.
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Ooronel de infantaria Raul Verdades de Oliveira
Miranda, desde 14 de Março de 1953 - Prestava
serviço como adjunto da Defesa Oivil Territorial
da 2. a região militar.
Ooronel de infantaria José António Oastilho, desde
31 de Março de 1953 -Prestava
serviço no Oofre
de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano.
Ooronel médico António Monteiro de Oliveira, desde
30 de Março de 1953.
Oapitão chefe de banda de música António de Campos Felizes, desde 18 de Março de 1953-Prestava serviço no regimento de artilharia ligeira
n.?

2.

chefe de banda de música José Pires da
Oruz, desde 24 de Março de 1953.
Tenente de infantaria Filipe da Conceição Santana,
desde 29 de Março de 1953 - Prestava serviço
na 1.a Repartição da 1. a Direcção-Geral deste
Ministério.
Capitão

41) Deixou de prestar serviço no distrito de recrutall1ento e mobilização n." 3, desde 1 de Fevereiro de 1953,
coronel de infantaria, na situação de reserva, Pedro
erquó Bastos de Oarvalho.

B

42) Deixou de prestar serviço, desde 24 de Março do
corrente ano, o coronel de infantaria, tirocinado, Ale:xand~e de Morais, que, pela presente Ordem do Exército)
transIta para a situação de reserva.
~3) Presta serviço no centro de mobilização de infantarIa n.? 8, desde 28 de Março de 1953~ o major de infoantaria, na situação de reserva, Rogério Vieira da Silva
astro.
44) Presta serviço na Agência Militar, desde 19 de
Março de 1953, o tenente de infantaria, na situação de
reserva, l\Ianuel António Oorreia.
45) É considerado apresentado no comando militar
d~ Oabo Verde, onde reside actualmente, o alferes milíCIano, na situação de reserva, Antero de Jesus Leitão.
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46) É considerado apresentado no comando militar
da Guiné, onde reside actualmente, o alferes miliciano,
na situação de reserva, Francisco da Silva Pimenta.

47) Por despacho de S. Ex." o Subsecretário de Estado de 20 de Março do corrente ano foi nomeado vogal da comissão administrativa encarregada de tratar
da construção de casas económicas para oficiais e sargentos, utilizando, nos termos do Decreto n." 36291,
de 20 de Maio de 1947, os fundos do Cofre de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano e do Cofre
de Previdência dos Sargentos de Terra e 11a1', o major
de artilharia, na situação de reserva, Mateus Martins
Moreno Júnior, em substituição do coronel de infantaria,
na mesma situação, José António Castilho, que em 31
de Março de 1953 é desligado do serviço por ser abrangido pela última parte do artigo 15.° do Decreto-Lei
n." 28404, de 31 de Dezembro de 1937. Esta nomeação é na qualidade de delegado do Cofre de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano.
48) Presta serviço na Agência Militar, desde 17 de
Março de 1953, o capitão de artilharia, na situação de
reserva, José António Nunes de Andrade. '
49) Deixou de prestar serviço na base aérea n.? 1,
desde 31 de Março de 1953, o capitão de cavalaria, na
situação de reserva, Américo dos Santos.

50) É considerado apresentado no comando militar
de Timor, onde reside actualmente, o tenente miliciano
de cavalaria, na situação de reserva, Pedro Pereira ela
Cunha.
51) Compete a pensão anual de 21.992~40 ao major
ele engenharia Fernando Francisco Pinto Eliseu, que
transitou para a situação de reserva, nos termos do Decreto-Lei n." 36304, de 24 de Maio de 1947, por portaria, de 21 de Novembro de 1952, inserta na Ordem do
Exército n." 14, 2.a série, do mesmo ano.
52) Considerado desligado do serviço desde 19 d~
~1arço de 1952, nos termos da última parte do artigo 15.

2." Sério

ORDmI

DO EXERCITO

~.o

3

2H

do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937,
o capitão médico, na situação de reserva, J osé Joaquim
Lopes Silvério.
53) Presta serviço no Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris, desde 23 de Fevereiro de 1953, o coronel do serviço de administração militar, na situação de
reserva, Eurico Baptista Severo de Oliveira.
54) Presta serviço, desde 25 de Março do corrente
ano, na Direcção do Serviço de Administração Militar
o coronel do serviço de administração militar José Rola
Pereira do Nascimento, que, pela presente Ordem do
E;-cérdto, transita para a situação de reserva.
55) Presta serviço, desde 22 de Março do corrente
ano, na Repartição de Fiscalizaçâo deste Ministério o
tenente-coronel miliciano do serviço de administração
militar, do extin to quadro especial. J osé Rebelo de Magalhães, que, peja presente Ordem do Exército, transita
par~ a situação de reserva .
. 56) Presta serviço na Direcção do Serviço de Adminlstração Militar, desde 29 de Janeiro de 1953, o tenente-coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, Luis Gago Nobre de Lacerda Júnior.

57) É de 15.000;5 o quantitativo anual da pensão de
re,s?rva atribuída ao capitão do serviço de administração
mIlItar Joaquim Maria Belo, e não de 15.8001'$,como foi
tublicado na Ordem do Exército n." 1, 2.a série, de 2 de
lfarço do corrente ano.
58) D.eixou de prestar serviço no Tribunal lY~ilitar
Terl'ltorIal de Viseu desde 10 de Março de 1903, o
i~:lnente d~ extinto q~adro de oficiais do secr.etaria~o miitar, na SItuação de reserva, .T osé Hermenegildo Afonso.
59) Presta serviço desde 14, de Março do corrente ano,
~a Direcção .dos Se;~j~os do ntram~r o c:pitão do quanro dos servIçoS auxiliares do Exército .Adao dos Santos
arata, que, pela presente Ordem do Exército) transita
Pura a situação de reserva.
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60) Presta serviço, desde 24 de Março dó corrente ano,
no distrito de recrutamento e mobilização n." 17 o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
Horácio Teixeira de Medeiros, que, pela presente Ordem
do Exército, transita para a situação de reserva,
61) Presta serviço no Tribunal Militar Territorial de
Viseu, desde 10 de Março de 1953, o tenente do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Celestino Rodrigues da Costa.
62) Deixou de prestar serviço na Intendência-Geral
dos Abastecimentos, desde 16 de Fevereiro de 1953,
o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, Américo de A raújo Bastos.
63) É considerado na situação de oficial miliciano de
reserva desde 1 de Agosto de 1950, e não desde 1 de
Agosto de 1952, como foi publicado na Ordem do Exército
n. o 12, 2. a série, de 1952, o tenente miliciano farmacêutico António Duarte Guimarães.
64) Curso para formação de sargentos de munições de
infantaria, de artilharia e de munições e artificios para
o serviço de material:
Início - 23 de Março.
Duração - seis semanas (excluindo as férias da Páscoa).
Fim -13 de Maio.
Local de funcionamento - Depósito Geral de Material de Guerra (Forte da Ameixoeira).
Frequência - 34 sargentos ou furriéis, com a seguinte distribuição: 15 de infantaria, para as necessidades orgânicas da arma; 10 de artilharia,
para as necessidades orgânicas da arma; 9 de in- fantaria, para as necessidades orgânicas do serviço de material.
65) São incluídos no plano de cursos de estágios e
tirocínios para o corrente ano os seguintes cursos:

a) Curso de transfusão-reanimação,
dicos:
Início - 23 de Abril.
Duração - seis semanas.

para oficiais mé-
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Fim - 3 de Junho.
Local onde funciona - Escola do Serviço
de Saúde Militar.
Frequência - 3 tirocinantes do quadro permanente e 4: aspirantes do quadro do complemento no período de prestação de serviço.

b) Curso de ajudante de transfusão-reanimação:
Início -10 de Março.
Dura\rLO - treze semanas.
Fim - 6 de Junho.
Local onde funciona - Escola do Serviço
de Saúde Militar.
Frequência - Os alunos do curso de sargentos milicianos que foram designados
para ajudantes de transfusão-reanimação.

Ministério do Exército - 2.a Direcção-Geral-

3.a Repartição

(6) Pensões anuais que competem aos oficiais em
seguida mencionados, que, nos termos do Decreto-Lei
n.v 36304, de 24 de Maio de 1947, transitaram para
a a situação de reserva pela Ordem do Exército n.? 2,
2. série, do corrente ano:
General Manuel Ferreira da Silva Couto Júnior,
54:.000$.
General Álvaro Teles Ferreira de Passos, 54.000t$.
Coronel de infantaria António Manuel Baptista,
36.000.$. Vence pelo Ministério do Interior.
Coronel de infantaria Francisco Fernandes Pereira
da Costa, 36.0006.
Coronel de infantaria Carlos da Silva Carvalho,
36.000tll.
Coronel de infantaria Décio da Mata Calisto, 36.0008.
Coronel de cavalaria D. Domingos António de Sousa
Coutinho, 36.0006.
Coronel do serviço de administração militar Carlos
do Amaral, 36.000lí.
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de infantaria
Almeida, 30.000t$.
Major de infantaria
Aníbal
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Duarte
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Rodrigues

Rodrigues

de

de

Brito,

27.000t$.
Major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar José Vitorino dos Santos, 25.80015.
Capitão de engenharia
Manuel Barbedo
de Magalhães, 10.76õa20. Tom 17 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército João Luís de Sousa, 20.400t$. Vence pela
Mauutenção
Militar.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército José Maria Carreiro,
20..4:0015. Vence pela
província de Moçambique.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército António da Graça, 20.400~.
'I'enente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Manuel Francisco Raposo Júnior, 15.16Gt$80.
Tem 3f> anos de serviço.
(7) Pensões anuais atribuídas
aos oficiais em seguida
mencionados,
que, nos termos do Decreto-Lei
n." 36304,
de 24 de Maio de 1947, transitam
para a situação de
reserva pela presente
Ordem do Eirército :
Brigadeiro
de infantaria
Agostinho
do N a&cimento
Crisóstomo,
48.0006.
Coronel de infantaria,
tirocinado,
António Correia
Duarte, 36.0008.
Coronel
de infantaria,
tirocinado,
Alexandre
de
Morais, 36.0006.
Coronel de infantaria,
tirocinado,
Plácido BaptistíL
Bravo da Costa, 36.000;5.
Coronel de infantaria, tirocinado,
Aucusto Bernardo
de Freitas Júnior, 36.000t$.
o
C o r o n el de engenharia
Viratlio
César Antunes,

37.200tS.

l:>

,

Coronel do' serviço de administraç:ão
militar ,Jose
Rola Pereira do Nascimento,
36.0006.
Tenente-coronel
de infantaria
António Maria peneda, 30.000~.
. .
Tenente-coronel
miliciano
do .orvíço de adJUJOJ
tração militar, do extinto quadro
special, Jos
Rebelo de Magalhãos, 30.000·5.

Ó
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Capitão de infantaria Luis Paula dos Santos, 20.400;5.
Tem 34 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Adão dos Santos Barata, 20.400,&.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Horácio Teixeira de Medeiros, 20.400~.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Manuel Rodrigues, 15.600tS.
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VIII-BALAN
Cofre de Previdência

Nos termos do artigo 45.
ao 4.° trimestre de 1952:

0

dos Oft

do Decreto n.? 22 199, de 15 de

RECEITA
Saldo do untecedente:
Dinheiro em caixa
. . . . . . . . .
Depósito à ordem.
. . . . . . . . .
Fundo de maneio . . . . . . . . • .
Títulos em carteira (valor ele compra)
.•••••
Imóveis - Prédios
ele rendimento
(valor do balanço) .••.•.•••..••..•..•••
Imóveis - Casas de renda económica (valor dos
existentes)
••
• •.•••••••.••••
Cornlssão Admtnístrnttvn
da Construção do Casas
do Ronda Económica para o Exérc t e .
Móveis o utonsüios .•••.••••....••
í

Qnotas :
Recebida.

durante

5:495.050nOO
5:1G2.201~60
15G.500~00
38.525,)30

34:518.101,,80

o trimestre.

Receitas
eventuais:
Nos termos do artigo

n.o 22199

23.0 do Docreto

Jnros:
De títulos em carteira.
Imóveis - Prédios
Rendas recebidas

17.821~60
3:750.008~40
12.000800
19:885.991,$90

de rendimento:
durante o trimestre.

Imóveis - Casas de renda econÓluica:
Rondas recebidas durante o trimestre.
Contribuições
em depósito:
Jmp ort âncí as recebidas aguardando

destioo

Fundo de de811esas de funcionamento:
Adicionais recebidos no trimestre
• • •

••
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CETES
Cials do Exército

Metropolitano

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

DESPESA

SUbSidlos:
!>agos durante o trimestre:

Do subscritores falecidos em 1~52
Do subscritores falocidos em garAncias
rlores. • . . • . .
SUb .
81dl08 em prestações:
Prestações pagas durante

o trimestre.

608.293//60
5.000,$00

• • • • • • • • • • • • • • •

703.293,$60
1.450400

aend

n '8 Yltaliclas:
OUdaspagas durante

o trimestre

Quotas:
nOstltuidas por indevidamente

pagas.

••••••••••••••

062,)20

1"'6'01
V. s - Prédios de rendimento:
atlas despesas liquidadas no trimestre.

. ,. . . • • • • • • • ,. • •

Imóvel
V. 8 - Casas de renda económica:
arla. despesas liquidadas no trimestro
••••••••••••••
Fundo
de deSI)eSaS de funcionamento:
emunerações e outras despesas liquidadas no trimestre

4.691830

4.8801/10

n

{'onhib

ulçoes em depósito:
Illportllucia rostituida.
,. .
Saldo
D que pa8sa:
Inhelro
Depó I em caixa
• • • • • • • . . • •
Fuud s to à ordem ••••••••••••
Titulo de maneio • . • • • • • • . • • •
ImÓyOs em carteira (valor do compra)
••

l~ó~;~i
-:
Se

'ttensfttos

?~

•••••••••••••••

ara .:\rUnl(~ipul do Porto

........_____

27.847/110

6.673800
3:711.458680
12.000/100
1~:885.~~4/!OO

P.ró.d1~s. ". r~ndl:u~n~o. (~a~o~
~a:
COllllo18 - Casas do renda oconómica.
• . . . •
Re S:ll.OAdministrallvada.Construçn.o do Casas de
l\róve~ n Económica para o Exército
..

enOl

••••••

-

I

. . . . . . .

..

5:495.050800
5:162.2011/60
156.5001100
38.5251/30
60 m)OIlOO

------

3t:52S.4G46GO

35:274.1701/40

-------------------------------------
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ANONCIOS

Escola do Exército
Declaração de vacatura do magistério

Nos termos do artigo 20.0 do Decreto-Lei n.? 30874,
de 13 de Novembro de 1940, e das alterações constantes do Decreto-Lei n. o 36 237, de 21 de Abril de 1947,
e para efeitos do respectivo provimento, faz-se público que se encontra aberto concurso de professor catedrático da 21. a cadeira (Serviços de Administração Militar, Escrituração e Contabilidade Militares).
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18.0 e 19.0 do mesmo
decreto e apresentar na secretaria escolar, até às 15
horas do dia 1 de Junho de 1953, as suas declarações,
feitas em papel selado e dirigidas ao comandante da Escola, instruídas com os documentos a que se refere o
artigo 3.0 e seu § único do Decreto n.? 13 764, de 13 de
Junho de 1927.
Escola do Exército, 10 de Março de 1953.- O Comandante, Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal, brigadeiro de artilharia.
(Publicado no Diál-io do Gove"no
do 1953).

77, 2." série,

do 1 do A hri I

ObItuárIo

1951
Outubro

D. o

30

A1feres miliciano, do centro (1(' mobilixaçâo (Ir a<lministração militar n.v 2, na situação (1l' lil'enciado.
Joaquim António Valadas.

1952
Fevereiro
Outubro

"
"

13 - Alferes
3311

miliciano, do rcgimonto de artilharia ]l{'sada n.? 3, Hog{'rio de 'astro Loureiro Pinto doSantos.
Alferes miliciano, do regimento de engpnharia n." 1Fernando Manuel de Martins Carqucja (;on~'alves.
.
Alferes miliciano, do H'rvi,'O d{' adlllinistr:wã? 1l1i,IJt~r, na situação de lic('u('iado, .lcão Corrt'Ja ( avi lhas.
1
Alferes miliciano dr infantaria Manuel
O:lres (Il
Bustos.
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1952
)ío\'emhro
Dezembro
»

11 - Alferes miliciano de reserva de cavalaria
João
Fernandes.
14 r Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, adido ao quadro, Alberto da Silva Teixeira
Baptista.
11 - Alferes miliciano, do centro de mobilísação de infantaria n.v 11, Jorge Pereira Gama.

1953
,Janriro

II

»

"
II

"
II

»

»
»

~[al'(:o
»
II

"

20

Tenente miliciano módico, de mobilização do scrviço dc saúde n.v 2, Clarirnundo Guedes Emílio,
3
Alferes miliciano de artilharia, na situação de disponibilidade,
Jorge Luís Amaral Marques Lopcs.
•
7
Capitão do artilharia,
na situação de reserva, Manuel José Oscar ('lIimarães da Costa Cabral.
10
Alferes reformado, inválido de gucrra.Vitoriuo
Gouveia Lunet.
11 . Capitão médico reformado Lauriano António Picão
I-lardinha.
13
Capitão de artilharia,
na situação dI' reserva, Albano Manuel (lo Sena Fonseca.
15
~Iajor reformado
Olünpio ~[anuel Pedro de Melo.
22 - Tenente de infantaria, na situação do reserva, João
Inácio da Silva. Prestava serviço na Agência
)lilitar.
~3 - Tenente-coronel
reformado José Augusto da Conceição Alves Y elês.
23
)[ajor gra(luado. na situação de reserva, Nicolau
~la Costa Pavão. Prestava st>r\·i\·o no distrito de
recrutamento
e mchiliz.ação n.O ]8.
~5 - Coronel reformado João Augusto da Cosia.
25
Alferes reformado António Vieira (la Fonseca.
7
Major reformado José Tavares Afonso.
!)
Capitão reformado José )Iaria Ferreira da Cunha
Júnior.
lO
( 'api tão reformado Artur de ~ou~a Barreto.
1:!
('apit;10 reformado Augusto Nunes Tiago.

Rectificações

la

Ordem do Exércita n.? 12 2.' série, do 1952, a p. 64.6,1. 16.',
1:
e lê: ..Eduardo»
(leve I~r-se: "Edmundo»
1. 18.·, onde
'~ e: «Afonso», (Iev(' ldr-se: «Alonso»j a p. 648,1. :33.', onde se Ir,:
on

i na

I" », deve ler-sn: «l·h· a p 657 1. 21.', onde se !0: «Fontes», deve
er-be' ." I?on t es •J"UnJO!',,'
I
I
Ier-se :
1. 41.' ,onde se lêe: «capl . t ao", (ove
" t enentell.
"
I l"Xa Ordem do E.rérrito n.O 1. 2.' série, <lo ('orronte ano, a p. GJ,
.. 5.', onde se lê: ,,'falllar Brandão» devo ler-oe: «Tomas Brarnãoll,
,I ]I ('7
I
'
,
O"
I
ler-~ ~, . ~?', ond.e be .lil: «Eurico. H~Jltista de !JvClra)" (evo
e. «ElIl'II'O Baptista Scvcro do OII\('lra".
N
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Na Ordem elo Exército n.? 2, 2.' série, do corrente ano, a p. 98,
L 38,1, onde se lê: «Silva», deve ler-se: "Silveira» j a p. 103, 1. 22.',
onde se lê: "ligeira», deve ler-se: «pesada», 1. 23,1, onde se lê:
«Comandante», deve ler-se: -do comando» j a p. 118, L 30.', onde
se lê: «regimento», deve ler-se: "grupo»,

Adolfo do Amaral Abranches Pinto.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

BIBLIO
11::.\.j1'\ LJV CA. L-"'-'
(Mlli;a Billt.oteca éo E. M, E.)

,

'3.3S--!
INI5TERIO DO EXÉRCITO

Ordem

do
2.a

Série

N.O 4

o

Exército

30 de Abril de 1953

Ministro do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército, o seguinte:
1-

Ministério

DECRETOS

E PORTARIAS

do Exército - J.a Oirecção-Geral-

3.a Repartição

Em harmonia com o disposto no artigo 73.0 do Regulamento da :Medalha Militar, aprovado pelo Decreto
0,0 356G7, de 28 de Maio de 1946, com a redacção
dada pelo artigo único do Decreto n. o 37 936, de 17
~e Agosto de 19;)0: manda o Governo da República
l~ortuguesa, pelo Ministro do Exército, conceder a pensa~ de 2256l:i0, com vencimento desde 30 de Agosto de
\902, ao primeiro-sargento reformado Manuel Apolinário
('~l Ounha, natural
de Lisboa (freguesia dos Anjos), e reSlu~nte em Lisboa, na Estrada de Benfica, 335, rés-do-chao, direito, por ser condecorado com a medalha de
cruz de guerra de 1. a classe,
Ministério do Exército 9 de Março de 1953. - O Subs~~retário de Estado do' Exército, 11m'áGÍoJosé de Sá
lana Rebelo.
(VI.ada pelo Tribunal
Tido. emolumentos,

Ministério

de Conta. cm fi do AbrJl do 1953. SAo den08 termos do Decreto
22 251).

do Exército - Repartiç!o

0.°

Geral

. [anda o overno da República Portuguesa, pelo Mi~lstro . do Exór oito, d harmonia com o disposto no arIgo 73,0 do R gulamento da Medalha Militar, aprovado
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pelo Decreto n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, com
a redacção dada pelo artigo único do Decreto n.? 37936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder
ao capitão reformado, inválido de guerra, Luciano Ferreira
Marques da
Cunha, condecorado
com a cruz de guerra de 1.a classe,
a pensão mensal de 300a, com vencimento
desde 18 de
Fevereiro
último, como compensação
da diferença
de
vencimento
do activo, liquido de imposições legais, de
um capitão e a pensão mensal liquida de reforma que
lhe foi atribuída.
Ministério
do Exército,
O Subsecretário
do Estado

13 de Março
do Exército,

de

1953.-

IIorácio José

de Sá Viana Rebelo.
(Visada pelo Tribunal do Coutas em 7 do Abril de 1953. S!!.o de
vldos emotumemos,
nos termos do Decreto n,? 22 257).

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Mi
nistro do Exército,
de harmonia
com o disposto no arda Medalha Militar, aprovado
tigo 73.0 do Regulamento
pelo Decreto n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, com
a redacção dada pelo artigo único do Docreto n.? 137936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder
ao primeiro-sargento reformado Manuel Luís Guedes, condecorado
com
a cruz de guerra
de 2.a classe, a pensão mensal de
3001$, com vencimento
desde 23 de Fevereiro
último,
como compensação
da diferença de vencimento do activo,
liquido de imposições legais, de um primeiro-sargento
o
a pensão mensal liquida de reforma que lhe foi atribuída.

Ministério do Exército,
O Subsecretário

do Estado

2-1: de Março de 1953.do Exército,
Ilorúcio José

de Sá Viana Rebelo.
(Visada pelo Tribunal
dovldos emotumenros,

do Contas em 15 de Abril de 1953. SM
DOS termos do Docreto n.o 22 251).

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro do Exército,
de harmonia
com O disposto no artigo 73.0 do Regulamento
da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n. o 35 667, de 2 de Maio de 1946, cOIU,n
redacção
dada pelo artigo único do Decreto n." 37 93B,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao segundo-sargento
artífice
reformado
António Augusto,
condecorado
CO~IU
a medalha de prata da classe de valor militar, n pen~ao
mensal de 3006, com vencimento
desde 14 de Foverelro
último, como compensação
da diferença de vencimento
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do activo, líquido de imposições legais, de um segundo-sargento
e a pensão mensal liquida de reforma que lhe
foi atribuída.
Ministério do Exército, 27 de Março de 1953.-0
Subsecretário
de Estado do Exército,
Horácio José de Sá

Viana Rebelo.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas em 10 de Abril de 1953, São denos termos do Docreto 11.0 22257).

11- mUDANçAS
Ministério do Exército _La

DE SITUAÇAO

Direcção-Geral-

2. a Repartição

Por portaria de 27 de Março de 1953:
Considerados
regressados
ao serviço deste Ministério,
por terem deixado de prestar serviço no Subsecretariado de Estado da Aeronáutica,
os alferes milicianos de
artilharia,
adidos, Luís Francisco
dos Santos Toulson,
JOS(\ Manuel Soares, Eduardo Jaime Sampaio Franco
e Pedro José de Carvalho Vidal, devendo ser conei,.d.erados nesta situação desde 28 de Fevereiro
de 1953.
(Visada
pelo
silo devidos

Tribunnl
de Contas em 16 de Abril de 1953, Nilo
oruolumentos,
nos tormos do Decreto u.? 22 257).

Por portarias de 31 de Março de 1953:
Adidos

Coronel módico, do conselho fiscal dos estabelecimentos f~bris deste Ministério,
Gilberto Carrilho Xavier
e, major do serviço de administração
militar, do InsÍL!uto Profissional
dos Pupilos
do Exército,
Artur
PIn,to Bastos Júnior, por terem sido nomeados, o prilllelro vogal do referido Conselho por portaria desta
data e o segundo professor
efectivo daquele Instituto
por portaria
de 30 de Janeiro de 1953, devendo ser
gsnsiderados
nesta situação desde, respectivamente,
C ..., ~e 26 de Mar<;o do 1953.
Upltao de artilharia
do regimento do artilharia ligeira
nO,)
A ntólllo' Joaquim
"
r
doe im fanTravanca
e alferes
~r~a: do ,batalhão de caçadores n. o 1, Américo da
Osta Varlllo, por terem sido nomeados para desempenhar comissões do serviço militar na província
do
•

.r'
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Angola, ao abrigo da alinea b) do artigo 3.0 do Decreto n.? 36019, de 7 de Fevereiro de 1946, devendo
ser considerados nesta situação desde 26 de Fevereiro
de 1953.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério (Serviços Car, tográficos do Exército), António Ramos Vaquinhas e~
da Escola do Exército, Armando Guerreiro Fortes.
Conde e José Rodrigues Pimenta, por terem sido nomeados por portaria desta data para desempenhar
comissões de serviço, o primeiro como desenhador
nos Serviços Cartográficos do Exército e os restantes
na Escola do Exército como subalternos da formação do corpo de alunos, devendo ser considerados.
nesta situação desde, respectivamente, 16 de Janeiro
e 10 e 17 de Março de 1953.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 25 de Abril do 1953).

Major de engenharia, do batalhão de telegrafistas, António Jacinto Magro e capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 6, António José de Araújo
Leite de Castro Sampaio Vaz Vieira, por terem sido
requisitados para desempenhar comissões de serviço
dependentes, respectivamente, do Ministério do Ultramar, como director de 1.a classe dos correios e teJégrafos da província de Angola, e do Ministério do
Interior, na Guarda Nacional Republicana, devendo
ser considerados nesta situação desde 27 e 28 de Março
de 1953.
(Anotnda polo Tribunal de Contas em 14 do Abril de 1953).
Quadro da arma de engenharia

Capitão de engenharia, supranumerário, da Escola l\filitar de Electromecânica, onde continua colocado, Carlos
Amaro Sá Teixeira de Azevedo Ferraz, para preenchimento de vaga JtlO quadro, devendo ser consideradonesta situação desde a data da presente portaria.
(VIsada pelo
são davldos

'I'rtbunnl do Contns cm 1G rio AbrJl do 1953. Nâo
omolumentos,
nos tormos do Doer to n.? 22 251).

Tenente de engenharia, adido, Manuel Lourenço Tr.inda de Sobral, que, por ter deixado de prestar serVIÇO
na província de Moçambique, regressou em 5 de :\Iarço
de 1953, desde quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(VIsada pe!o TrIbunal do Oontas om 22 do Ahrll rio 1953. N&O .no·
dovldos

omolumontos.

DO.

tormos

do Decreto

D.O

22 261).
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Reserva
Coronel médico, adido, vogal do conselho :fiscal dos
estabelecimentos fabris deste Ministério, cargo de que
:fica exonerado por esta portaria, João Calvet de Magalhães l\Iarques da Costa, nos termos da alínea a)
do artigo 12.0 do Decreto-Lei n," 36304, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de
1952, devendo ser considerado nesta situação desde
15 de Março de 1953.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Abril de 1953. Não
são devidos emolumentos, IlOS termos do Decreto n,o 22 21>7).

'reneute-coronel de artilharia, adido, em serviço no Ministério das Obras Públicas, Eduardo Ferreira da Silva,
nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n. o 36 304, alterado pelo Decreto-Lei n. o 38 916, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser c nsiderado
nesta situação desde 23 de Março de 1953, sem direito
a vencimento por este Ministério enquanto se encontrar na referida situação de adido no mencionado
M"
,
lUlstérlO.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 14 de Abril de 1953)'

Por portarias de 3 de Abril de 1953:
Adidos

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n.O 1, Horácio Emílio Peres Brandão, por ter sido
nomeado adjunto da 3. a Repartição
do Secretariado-Ger.al da Defesa Nacional por portaria de 25 de Fevereu'o de 1953, ao abri 0'0 do artigo 1.° do Decreto-Lei n.? 38114, de 29 d; Dezembro de 1950 (Diário
do Governo n.? 69, :2.a sério, de 23 de Março do cor~onte ano), d vendo ser considerado nesta situação
O ~s~de1 de Abril de 1953.
ltao~e engenharia, do batalhão de caminhos de ferro,
~ogél'lo Humberto Alves Machado de Sousa, por ter
Sido nomeado professor assistente do curso geral preparatório da Escola do Exército por portaria de 22
d,e Janeiro de 1949, devendo ser considerado nesta
Al~ltuação desde 1 de Abril de 1953.
,
eres do quadro do serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmo serviços, Francisco António
Alves, por ter sido requi irado para desempenhar uma

1
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comissao de serviço militar dependente do Ministério
das Finanças, na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Abril de 1953.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas

em 14 de Abril de 1953).

Quadro da arma de artilharia

Capitão de artilharia, adido, Fernando José Henriques
Rebelo de Andrade, que, por ter deixado de prestar
serviço no Subsecretariado de Estado da Aeronáutica,
se apresentou em 3 de Janeiro de 1953 para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da sua apresentação(Visada pelo Tribunal
de Contas em 28 do Abril
são devidos emolumentos, DOS termos do Decreto

de 1953. N1i.o
o 22 257).

Q.

Reforma
(Despacho de 20 de Agosto de 1952 da Caixa Oeral de Depósitos, Crédito e Providência,
publf cado no Dlãrio do Oov.",o
n.? 198, 2." sério, de 1 do Setembro do mesmo ano).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, Alberto José Luis, nos termOS
da alínea a) do artigo 13.0 do Decreto-Lei n." 3630.,1.
de 24 de Maio de 1947, por ter atingido o limite de
idade, devendo ser considerado nesta situação desde
5 Junho de 1952.
(Despacho
<10 20 de lIIarço de 1953 da Caixa Ooral de Depó~
sítos, Crédito O Providênoia, publfcnd o no Diário do Govern
69,2." s6rlo, do 23 do mosmu mOs o ano).

li.·

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exér~it?,
adido, em serviço na provincia. de Angola, Marl~
Enes Ramos, nos termos da alínea b) do artigo 13.
do Decreto-Lei n.? 36304:, de 24 de Maio de HJ47,
por ter sido julgado incapaz de. todo o servico pel.<1.
junta de saúde daquela província, devendo ser cons~derado nesta situação desde 16 de Outubro de 195....·
(Não cru-oco do visto ou anomcão

do Tribunal

do contas).

Supranumerãrio

Tenente-coronel de infantaria, adido, :Manuel Mariano
Ribeiro Júuíor,
que, de regresso de comissão d~ ser
viço no Ministério das Finanças, na Guarda FISC~ ,
se apresentou em 1 de Abril de HJ53, desde quan o
deve ser considerado nesta situação.
9-S Não
(Visada polo Tribunal
do Contas om 28 do Ahrll de 1 ~,i)
811.0dovidos emolumontos,
110S termos do DecrotO 11.° 22 a .

2.' Série
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P01' portarias de 10 de Abril de 1953 :
Considerados regressados ao serviço deste Ministério,
por terem deixado de prestar serviço nas províncias
de, respectivamente, Xloçembique e Angola, o tenente
de cavalaria Afonso Samuel Carmona e Silva e o alferes de artilharia António José Silvares de Figueiredo, ambos milicianos e adidos, devendo ser considerados nesta situação desde 31 de Janeiro e 6 de
Abril de 1953, ficando na situação de disponibilidade.
Abatidos ao efectivo do Exército, por terem passado
ao Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, o tenente de cavalaria Afonso Samuel Carmona e Silva
e alferes de artilharia António José Silvares de Figueiredo, ambos milicianos e adidos, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente,
4 de ~larço e () de Abril.
(Anotadas

polo Tribunal

do Couras em 14 de Abril do 1953).

Adidos

Tenentes milicianos: de artilharia, do grupo independente de artilharia de costa, ~Ianuel Figueiredo de
~latos e de cavalaria, do grupo de esquadrões de
Lourenço Xlarques, Afonso Samuel Carmona e Silva
e alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade,
António José Silvares de Figueiredo, o primeiro por
ter sido nomeado para prestar uma comissão de serviço na província de Xlocambique, ao abrigo da alinea b) do artigo 3.° do Decreto n.? 36019, de 7 de
Dezembro de 1946, e os restantes por terem sido
requisitados para prestar serviço no Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 19 de Março,
20 de Fevereiro e 6 de Abril de 1953.
(Anotada pelo Trlbuual

de Contas om 14 d. Abril de 1953).

Baixa do serviço

Aspirante :1 oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia lizeira n. ° 5 Rui BOI'rance Correia de
Abreu, nos ter~os da última parte do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro ~e 1937,
por ter sido julgado incapaz de todo ? ser':l~o pela
J~nta hospitalar de inspecção do hospital mdl:ur rHeglOnal n.? 1, devendo ser considerado nesta situação
desde 23 de Fevereiro de 1953.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas om 14 de Ahril do 1953).
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de reserva

Tenentes milicianos: de cavalaria, do centro de mobilização de cavalaria n.? 1, Pedro Nolasco Rodrigues
Martins de Carvalho; de engenharia, do centro de
mobilização de engenharia n. ° 3, António Ventura
Santos Fernandes e Paulo de Serpa Pinto Marques;
médicos, do centro de mobilização de infantaria n. ° 17,
José Pinheiro Cardoso de Campos, do centro de mobilização do serviço de saúde n." 1, Luís Dias Amado
e Augusto Edmundo de Carvalho, do centro de mobilização do serviço de saúde n. o 2, Amândio Lourenço
Falcão da Luz, David Faria Moreira Ramalhão, Aires
Gonçalves de Magalhães, Carlos José Pereira de Vasconcelos e Eduardo Rodrigues Dias Correia e do serviço de administração militar, da brigada n." 3 de caminhos de ferro, Carlos Simões de Albuquerque, todos
licenciados, nos termos dos artigos 25.0 e 26.0 do Decreto-Lei n.? 36 304, de 24 de Maio de 1947, por terem
atingido o limite de idade, devendo ser considera~oS
nesta situação desde, respectivamente, 31 de J ane~ro,
24 e 20 de Fevereiro, 13 de Março, 19 de Janelro,
11 e 23 de Fevereiro, 3, 8, 19, 31 e 16 de Mar<;o de

1953.

(Anotada

pelo Tribunal

da Contas

em 14. do Abril de 1953).

Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria, adido, Luís Augusto de Matos
Paletti, que, por ter deixado de prestar servi<;o em
comissão militar na província de Macau, se apresentoU
em 6 de Abril de 1953, para preenchimento de va~a
no quadro, devendo ser considerado nesta situaçaO
desde a data da sua apresentação.
(Visada pelo
são devidos

Tribunal
de Contas om 23 de Abril de 1953. Nilo
emolumentos,
DOS termos do Decreto n," 22 251).

Reserva

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do batalhão de caçadores n.? 10, Carlos da Costa
Palmeira, nos termos da alínea a) do artigo 12.o do
Decreto-Lei n." 36304, alterado pelo Decreto·1Je1
n. o 38 916, de 18 de Setembro de 195~, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Abril de H153.
(Visadas polo Tribunal
dovldos omolumoutos,

de Contas om 22 do Abril do 1953. Nilo s50
DOS tormos do Docrot.o li.o 22 207).

2.' Série
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Por portarias de 17 de Abril de 1953:
Adidos

Major de infantaria, do regimento de infantaria n." 1,
Adelino de Miranda Vassalo Pandayo e alferes do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, do distrito de recrutamento e mobilização n.? 9, Albino dos
San~os, por terem sido nomeados para desempenhar
c~mlssões de serviço dependentes do Ministério das
Fmanças, na Guarda Fiscal, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 2 e 8 de Abril
de 1953.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 25 de Abril de 1953).
Quadro da arma de infantaria

'l'enente-coronel de infantaria, supranumerário, do distrito de recrutamento e mobilização n.? 16, onde continua colocado, Manuel 1fariano Ribeiro Júnior, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão de infantaria, adido, Jorge Inglês Gancho Pereira
de Carvalho, que, por ter deixado de prestar serviço
na província de Moçambique, onde se encontrava em
comissão militar, se apresentou em 11 de Abril de
1953, para preenchimento de vaga no quadro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da sua
apresenta~ão.
Extinto quadro especial dos oflciais milicianos
do serviço de administração militar

Major miliciano do servico de administração militar, do
extinto quadro especial, adido, Júlio Duarte Costa,
que, por ter deixado de prestar serviço no Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, se apresentou
em 1G de Abril de 1953, para preenchimento ~e va~a
no quadro, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da sua apresentação.
Reserva

Coronel de infantaria, no quadro da arma, Jos.é. Raul
Al~es da Cruz e major do extinto quacJ:'o auxiliar de
ar~tlharia, da direcção da arma, Florw?o José de
Ohveira, nos termos das alíneas, respectlvamente, c)
e a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 36304, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de
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nesta situação desde

Tenente-coronel
de infantaria, do distrito de recrutamento e mobilização n." 5, Júlio Alberto Gomes de
Carvalho. nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do
Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n." 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Abril de 1953.
(Visadas pelo T'rfbun al do Contas om 28 de Abril do 1053. Nilo
são dovidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22 257).

Major médico, do hospital militar regional n.? 1, António Pereira Queirós e tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do conselho administrativo das L." e 2.a Direcções-Gerais deste Ministério,
Aurélio Olímaco Matos Silva e, adido, em serviço no
Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, Domingos
Marques de Oliveira, todos nos termos da alínea a)
do artigo 12.0 do Decreto-Lei n. o 36 30-1, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de
1952, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 1, 1 e 7 de Abril de 1953.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 30 de Abril de 1953. Não
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n,? 22 257).

Pai' portarias

de 20 ele Abril de 1953:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Subsecretariado de
Estado da Aeronáutica, o alferes miliciano de infantaria, adido, António Aurélio Ribeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 18 de Abril de 1953
e ficando na situação de disponibilidade.
Adidos

Coronel do corpo do estado-maior, do Instituto de Altos
Estudos Militares, Luis Maria da Câmara Pina, por
ter sido nomeado para provimento do cargo de chefe
da 3.11 Repartição do Secretariado-Geral
da Defe.S,a
Nacional, por portaria de 21 de Março de 1953 (D~ario elo Governo n. o 82, 2. a série, de 7 de Abril do CO!rente ano), devendo er considerado nesta situ:wttO
desde 15 também do mês de Abril de 1953.
Alferes miliciano de cavalaria, do regimento de cavalr
ria n, o 7, José Adriano Corte Real Buizel de :Meo
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Rodrigues, por ter sido nomeado para desempenhar
uma comissão de serviço dependente da provincia de
~foçambique, ao abrigo da alínea b) do artigo 3.0 do
Decreto n.? 36019, de 7 de Dezembro de 1946, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Abril
de 1953.
Alferes milicianos do serviço de administração militar,
do 1.0 grupo ne companhias de subsistências, Severo
Maneiros Portela e Manuel Pereira de Meneses, por
terem sido requisitados para desempenhar comissões
de serviço dependentes do Subsecretariado de Estado
da Aeronáutica, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 28 de Março e 10 de Abril
de 1953.
Baixa do serviço

Aspirantes a ~ficial milicianos de artilharia, do regimento
de artilharia n. o 6, Tomás ~fendes de Oliveira Barata
e António Domingos Rebelo, nos termos da última
parte do artigo 3.0 do Decreto-Lei n." 28404, de 31
de Dezembro de 1937, por terem sido julgados incapazes de todo o serviço pela junta da Assistência aos
Tuberculosos do Exército, devendo ser considerados
nesta situação desde 9 de Abril de 1953.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, do 2.0 grupo de companhias de subsistências,
Nuno Fidelino Lobo da Costa de Figueiredo, nos termos do n. o LOdo artigo 22.0 do Código Civil, por
t~r perdido a qualidade de cidadão português e ter
sldo declarado cidadão brasileiro por decreto do Ministério da Justiça de 16 de Janeiro de 1953, publicado no Diário Oficial dos Estados Unidos do Brasil,
Recção La, de 19 do mesmo mês e ano, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Anotadas

polo Tribunal

de Contas em 23 do Abril do 1953).

Quadro da arma de artilharia

Capitães de artilharia, adidos, António dos Santos Gonçalves e Nuno Joaquim de Lorena Oliveira Birne, por
terem regressado. em, respectivamente, 1 de Abril e
23 ~e Março de 1953, de comissão militar no Estado
da. India e na província de Moçambique, para preenchImento de vagas no quadro, devendo ser considerados nesta situação desde as datas do seu regresso.
(Visada polo Tribunal
do Contas om 28 do Abril de 1953. Não
são devidos emotumentos,
nos tormos do Decreto n.o 22257).
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III - PROMOÇOES
2.a RepartiçAo

Ministério do Exército _La Direcção.Geral-

Por portarias de 31 de Dezembro de 1952:
Regimento de infantaria

n. I
O

Capitão miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Joaquim Francisco de Matos Gomes, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Centro de mobilização de artilharia

n. o 10

Capitão miliciano de artilharia, licenciado, o tenente
miliciano de artilharia, licenciado, Belarmino José
Soares, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 16 do Abril de 1953. São
nos termos do Decreto n.? 22 257).

Por· portaria de 6 de Março de 1953:
Adido

Tenente-coronel, o major de engenharia, adido, em serviço no Ministério da Educação Nacional, Inácio Francisco da Silva.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Abril de 1953. Silo
devidos emolumentos, nos tormos do Decreto n.o 22257).

Por portarias de 31 de .Março de 1953:
Quadro da arma de cavalaria

Coronel, o tenente-coronel de cavalaria, adido, em serviço na provincia de Moçambique, Bento da França
Pinto de Oliveira.
Regimento de cavalaria n.o 3

Capitão, o tenente de cavalaria, do regimento de cavalaria n. o 6, Jorge Luis Ferreira Osório.
(Vi.ada
polo Tribunal
devidos omotumonros,

de Contas om 18 de AbrJl de 1953. SAo
nos termos do Decreto
22 267).

n.·
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Quadro da arma de engenharia

Major, o capitão de engenharia, do batalhão de caminhos de ferro, Inácio Xavier Teixeira da Mota.
Capitão, o tenente de engenharia, do regimento de engenharia n." 1, José Augusto Fernandes.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 16 de Abrll de 1953. SAo.
nos termos do Decreto D.o 22 257).

Ministério do Exército - 2.' Direcção·Geral-

I.' Repartição

Tenente-coronel médico, o major médico, adido, em serviço no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal,
Augusto Carlos Mira. da Silva.
2." inspecção do serviço de saúde militar

Coronel médico, inspector, o tenente-coronel médico,
inspector, Anibal de Melo e Castro Salter Cid.
Quadro do serviço de administração militar

Major do serviço de administração militar, o capitão domesmo serviço, adido, chefe de contabilidade do Laboratório Xlilitar de Produtos Quimicos e Farmacêuticos, cargo de que fica exonerado por esta portaria,
Cupertino Alves Gomes.
(Vlsadns peio Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 28 de Abril de 1953. São
nos termos do Decreto n.? 22257).

Adido

::.\Iajor, O capitão de engenharia,
tada, J cão Magro Romão.
(Visada palo Tribunal
devidos emolumentos,

adido, de licença ilimi-

de Contas em 16 de Abril do 1953. São
n08 termos do Decreto n." 22257).

Por portarias de 10 de Abril de 1953,
Contando a antiguidade desde 16 de Novembro de 1951 ~
1.' companhia de depósito e recrutamento (Moçambique)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os furriéis
milicianos, de infantaria, 'Wilson dos Santos Paulo e,
de artilharia Abilio Feliciano Martins Rebelo da Silva
e soldados dadetes n. os 118/50, Luís dos Santos Pissarro, 125/50, Jorge Augusto Rold~o Fernandes,
31/51, António Francisco Furtado Matlas. 41/51, Eufico Arnaldo de Sousa Meneses, 43/51, João Fernando
de SOusa Raposo Pereira, 91/51, Armando Clemente
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Passos da Silva, 146/51, Alberto Saraiva da Rocha
Beirão, 162/51, Deodoro Beirão Amador, 176/51, Rui
Afonso Calçada Bastos, 179/51, Herminio Chaves Ventura, 180/51, Eduardo Lopes Pereira Ribeiro, 182/51,
Jorge Manuel Duarte e Sousa, e 194/51, Herculano
Gonçalves Pais, ficando o segundo na situação de
licenciado e os restantes na situação de disponibilidade.
(Nilo carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).

Por portarias de 17 de Abril de 1953:
Situação de reserva

.

Graduado no posto de brigadeiro, o coronel de engenharia, tirocinado, na situação de reserva, Virgílio
César Antunes de Lemos.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 25 de Abril de 1953).

Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Capitão, o tenente
nandes Coucelo.

de engenharia

Distrito de recrutamento

Vasco Manuel Fer-

e mobilização n. o 19

Coronel, chefe, o tenente-coronel
da França Dória Nóbrega.

de infantaria Alfredo

Batalhão de caçadores n.O:3

Tenente-coronel,
comandante, o major de infantaria,
comandante interino, Joaquim Alves da Silva.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, o capitão
do mesmo extinto quadro, da 3. a Direcção-Geral deste
Ministério (Serviços Cartográficos do Exército), Inocêncio Alves Rebelo de Sousa.
(Visada polo Tribunal de Contas em 28 de Abri} de 1955.
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22251).

sAo

2.° grupo de companhias de saúde

Major médico, 2.° comandante, o capitão médico, 2.° comandante, António Augusto de Melo.
Hospital Militar Principal

Capitão médico, o tenente médico Fernando
de Sousa Pereira.

Lourenço
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Escola do Exército

Capitão médico, adido, o tenente médico, adido, Emílio
Loubet Pinho de Carvalho.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 30 de Abril de 1953. São
nos termos do Decreto n.· 22 257).

Adido

Tenente-coronel, o major de infantaria, adido, em comissão militar na provincia de Moçambique, António Augusto Taveira Pereira.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Ab'hl do 1953. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

IV -

COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

E TRANSFERÊNCIAS

Ministério do Exército -I. a Direcção-Geral-

2. a Repartição

Por portaria de 6 de Março de 1953:
Regimento de artilharia

Capitão de artilharia,
gorra.

ligeira n.O 5

no quadro da arma, Augusto Ba-

Por portaria de 27 de Março de 1953:
Colégio Militar

Director, o brigadeiro de cavalaria, no quadro do corpo
de generais, Luciano Ernesto da Silva Granate, nos
termos do artigo 11.0 do Decreto D.O 34093, de 8 de
Novembro de 1944, na vaga do brigadeiro Laurénio
Cota Morais dos Reis, que, por portaria de 13 de
Março de 1053, foi promovido a general, pelo que ficou
exonerado daquele cargo por esta portaria.
(Visada pelo Tribunal
devldcs emolumentos,

de Contas em 9 do Abril de 1953. São
nos termos do Decreto n.· 22 251).

Por portarias de 31 de Março de 1953:
Ministério do Exército - 3.' Direcção·Geral
Serviços

Cartográficos

do Exército

Desenhado!', o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do Exército António Ramos Vaquinhas, nos termos
da alínea. d) do artigo 12.0 do Decreto n.? 21 904,
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rectificado pelo Decreto n.? 22398, de 4 de Abril de
1933, na vaga do capitão José de Sousa Ribeiro,
colocado na situação de reserva por portaria de 26
de Julho de 1951, pelo que, por esta portaria, fica
exonerado daquelas funções.
(Visada pelo Tribuual
devidos emolumentos,

de Contas em 28 do Abril de 1953. São
nos termos do Decreto D. 022257).

Ministério do Exército - Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris

Vogal, o coronel médico, inspector, da 3. a inspecção
do serviço de saúde militar, Gilberto Carrilho Xavier,
nos termos da base x da Lei n." 2020, de 19 de
l\larço de 1947, e n." 1.0 da Portaria n.? 13631, de
8 de Agosto de 1951, na vaga do coronel João Calvet de ~lagalhães Marque da Costa, colocado na situação de reserva por portaria desta data e exonerado
das mencionadas funções.
Escola do Exército

Subalternos da formação do corpo de alunos. os alferes
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do
grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2, José Rodrigues Pimenta e, da referida Escola, Armando Guerreiro Fortes Conde, nos termos do artigo 45.° do
Decreto-Lei n.? 30874, modificado pelo artigo 1.0 do
Decreto-Lei n." 36237, de 21 de Abril de 194:7, nas
vagas dos tenentes Eduardo Moreira, colocado na situação de reserva por portaria de 30 de Janeiro de
1953 e exonerado das mencionadas funções,
Augusto Marques, falecido em 27 de Fevereiro de 1040.
(Vlslldas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas om 22 do Abril do 1955. São
nos termos do Doereto n.o 22257).

POi' portaria de 3 de Abril de 1953:
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Capitão de artilharia, no quadro da arma, Fernando José
Henriques Rebelo de Andrade.
Ministério do Exército - Direcção dos Serviços do Ultramar

Tenente do serviço de administração militar, da escola
prática do mesmo serviço, Américo erodio Inverno.

2.' Série
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3.' região militar - Quartel.general

Exonerado
de ajudante de campo do comandante
o capitão de infantaria
Humberto
Passos,
continuando
colocado no mesmo quartel-general.
Regimento de infantaria

n. o 10

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
do regimento
de infantaria
n." 15, Aníbal Marques
da Fonseca,
por pedir.
Regimento de cavalaria

Comandante,
o coronel
gimento do cavalaria
vedo Cruz Chaby,

n.O 7

de cavalaria,
comandante
do ren. ° G, Carlos Afonso de Aze-

Direcção do Serviço de Saúde Militar

Tenente-coronel
médico, director do hospital militar regional n.O 1, João )[artins Viana, por motivo disciplinar.
3." Inspecção do Serviço de Saúde Militar

Inspector, o tonente-coronel
médico, da Direcção do Serviço de Saúde :\filitar, Fra.ncisco Bicudo de Medeiros.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.O 16

l'enente-coronel
Mariano

de infantaria
supranumerário,
Ribeiro Júnior.
'

Manuel

Por portarias de 10 de Abril de /9/53:
Escola do Exército

PrOfessor
catedrático
interino da G. a cadeira
(Táctica
~~ Infantaria),
o. major de infantaria, professor adjunto
a mesllla cadeira,
cargo de que fica exonerado
por
~st~ portaria,
António
dos
antes, nos termos dos
artIgos 18.°, 19.°,20.° e 21.° do Decreto-Lei n." 30874,
de
""O 2. ° do DecretoL' 13 de N ovembro de 1940, e artí ~
-. e1 n.O 26341 de 7 de Fevereiro
de 1936, em substItu' -,
d
.
J\. 1Çao do tenente- coronel do corpo do esta o-maior
UgIlH~O Manuel
das Novss, q11e, também por esta
lJortarlU, é exonerado
dnquelns fuuções enquanto du-
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rar O seu impedimento
em serviço no Estado-Maior
do Exército, continuando aquele oficial na mesma situação de adido em que se encontrava
na citada Escola.
(Visada pelo Tribunal
devidos omolumentos.

de Contas em 22 ele Abril de 1953. Silo
DOS termos do Decreto
D.o 22257).

Escola Prática

de Infantaria

Alferes, do regimento
de infantaria n.? 2, António Justino Martins
Chorão Vinhas, sem dispêndio
para a
Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n. o 7

Tenente
de infantaria,
da escola prática da arma, Armindo Carlos de Oliveira Afonso, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores

Capitão de infantaria,
de Matos Paletti.

no quadro

n. o 8

da arma,

Regimento de cavalaria

Alferes,
do regimento
de cavalaria
los Dias Antunes, por pedir.
Regimento de cavalaria

Luís Augusto

n.O 4

n.? 8, António

Car-

n.· 7

'I'onente, do regimento de cavalaria u. ° 4, Fernando
gusto Corte Real de Araújo Alves Amaro.

Au-

Grupo de companhias de trem auto

d e engenharia,
'I'enente
no quadro
Lourenço
Trindade
Sobral.

da arma,

)\fanuel

Escola do Exército

Capitão

de infantaria,
da direcção da arma, Duartef:S~
Azevedo Pinto Coelho, por ter sido nomeado prOf nSOl' adjunto interino da (P cadeira (Táctice de ln v

taria).
Comando militar

do Estado da índia

!~:

Alferes milicianos, ~ele infantaria,
do regimento
~e
fautaria H.O 14, Carlos Guimarães Loureiro e, Oe loS
tilharia,
do regimento
do artilharia
de costa,
ar
Uva Oansado, ambos 001 disponibilidade.

2.- Hério
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Comando militar de Moçambique
Alferes rnilici~nos, de infantaria,
do batalhão de metralhadoras n. o 3, Fernando
Simões Lino Ferreira
e, de
artilharia,
do regimento
de artilharia n.? 6, Fernando
A?gusto Soares Seixas, ambos em disponibilidade.
ASP.lr~~tes a oficial milicianos de engenharia,
em dispomblhdado,
do regimento
de engenharia n. o 2, Luis
Maria de Alcântara Santos e António Emílio de Castro.
Comando militar de S. Tomé e Príncipe
Alferes milicianos,
médicos,
do 2.0 grupo de companhias de saúde, i\lanllel da Costa l\fourão e João Armando Soares Pereira Aragãc e Rio 0, do serviço de
administração
militar,
do 2.0 grupo do companhias
d~ subsistências,
António Edgar Dias Machado, em
dlsponibilidadC'.
DepÓsito de recrutamento

e mobilização n. o I da província de Angola

Alferes

milicianos
médicos, em disponibilidade,
do
de com panhias de saúde, Carlos Leitão
Bastos e, do 2.0 grupo de companhias de saúde, SilVestre da Costa e Silva.

1.o grupo

Centro de mobilização de engenharia

11. o

Alferes
miliciano
pioneiro
de engenharia,
da brigada n." 4: de caminhos de ferro,
)foncada Alpoim de Sonsa Mendes.

I
licenciado,
Silvério de

Por portaria de 17 de Abril de 1953:
Ministério do Exército - 2.' Direcção-GeralJlaj?r de engenharia,
no quadro
Vler Teixeira da Mota.
Capitão
de enrrenbaría
.
o
, da escola
qU1m de Freitas Morais.
.

2.' Repartição
Inácio

Xa-

da arma,

Joa-

da arma,
prática

Ministério do Exército - 3.' Direcção·Geral
Ctit.ão,. do batalhão de caçadores n. o 5, .T oão Afonso
elXell'a Henriques.
1.' região militar - Quartel.general
Major de engenharia,
da 2. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, António Mar iu Ferreira Bastos, pOI' pedir.
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n.· 1

Tenente, do regimento de infantaria n. ° 7, José Cândido
Robin de Andrade, por pedir.
Regimento de infantaria

n.· 5

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Jorge Inglês
Gancho Pereira de Carvalho.
Batalhão

de caçadores

n.· 6

Tenente, do regimento de infantaria n.? 5, António dos
Santos Pinheiro, por pedir.
Quadro da arma de engenharia

Major, do regimento de engenharia n.? 2, Albano Moreira
de Almeida, por ter sido punido com a pena de dois
meses de inactividade.
Regimento de engenharia

Capitão de engenharia,
gusto Fernandes.

n.· I

no quadro da arma, José Au-

Regimento de engenharia

n.· 2

2.° comandante, interino, o major de engenharía, do regimento de engenharia n.? 2, Júlio Angelo de Sousa
Monteiro.
Major de engenharia, do quartel-general da La região
militar, Duarte J OSÓ Martins da Cos ta Pereira.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.O II

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de artilharia ligeira n. ° 3, João António Rosa, por motivo disciplinar.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n, o 12

Chefe, o coronel de infantaria, do quartel-general
2. a região militar, J asá de Miranda Andrade.
Depósito Geral de Material

da

de Guerra

Tenonte do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do distrito de recrutamento e mobilização n." 11, António da Costa Calão.

2.' Série
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Por portarias de 20 de Abril de 1953:
Ministério

do Exército - 3.· Direcção-Geral

Serviços Cartográficos

do Exército

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, no mesmo
extinto quadro, Inocêncio Alves Rebelo de Sousa.
Ministério

do Exército - Repartição

Majüt· miliciano do serviço
extinto quadro especial,
Júlio Duarte Costa.

de administração
militar, do
no mesmo extinto. quadro,

Regimento de infantaria

Capitão, do batalhão
rique dos Santos
zenda Nacional.

de Fiscalização

n. o 4

de caçadores n.? 4, Alexandre
Pardal,
sem dispêndio para

Batalhão

de caçadores

Hena Fa-

n. o 4

Capitão, do regimento
de infantaria n." 4, Manuel Emiliano Palma, som dispêndio para a Fazenda Nacional.
Direcção

do Serviço

de Administração

Militar

Inspecções

Subinspector
o major do serviço ele administração
militar, no quadro do mesmo serviço, Cuportino Alves
Gomes.
Hospital militar

regional

n.O I

Director, o tenente-coronel
médico, da 1. a Repartição
da
a
deste Ministério, Mário de Barros
2. Diroc~ão·Geral
e Cunha.
.
Regimento de artilharia

Capitão de artilharia, no quadro
Loreno Oli veira Birne.

ligeira

Grupo independente de artilharia

Ca~itão de artilharia,
~antos Gon~alyes.

no quadro

Comando militar

n. o 2

da arma, Nuno Joaquim

de costa

da arma,

António

dos

de S. Tomé e Príncipe

Tenentes
milicianos:
do infantaria,
licenciados,
do
cOmando militar
de Angola,
Arménio
Correia
dos
Santos Lima, do centro Ode mobiliza~ão de infantaria
n.O 7, LulR Pires de :\fonra elo centro de mobilização
de infantaria n.? 1:3, I'~dllardo Auston Go dman Solano
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N.o 4

de Almeida e, do centro de mobilização de infantaria
n." 13, Arménio Correia dos Santos Lima e, de artilharia, em disponibilidade,
do grupo de artilharia
contra aeronaves
11.° 1, Manuel Soares de Azevedo.
Alferes milicianos: de infantaria, do batalhão de caçadores n." 2, Júlio dos Santos Martins; de artilharia,
do regimento de artilharia ligucira n." 5, Francisco
Manuel 'I'rigo Delgado e, de cavalaria, do regimento
de cavalaria 11.° 4, Alberto Videira e do regimento de
cavalaria. n. ° 7, José Frederico Ferreira Epifânio da
Franca, todos em disponibilidade.
Batalhão de caçadores

11.0

I

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
tónio Aurélio Ribeiro.

An-

Grupo de artilharia contra aeronaves n.O2

Alferes miliciano de artilharia, om disponibilidade,. do
grupo ele artilharia contra aeronaves n." 1, Frn.nclSCO
Antunes Augusto Lopes, por motivo disciplinar.

Por portarias de 28 de Abrü de 1953:
Regimento de artilharia ligeira n. o 3

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da Direcção dos Serviços do Ultramar, João Carlos
Frias Ribeiro.
.
Escola Prática de Engenharia

Major de engenharia, no quadro da arma, Albano Moreira de Almeida.
Alferes médico, no quadro do serviço de saúde militar,
Fausto Ferreira Reis de Morais.
Hospital militar regional n.O I

Alferes, módico, no quadro do serviço de saúde mili~ar,
Manuel Bento Soares da Silva Araújo o, farmacêUtICO!
também no quadro do serviço de s'aúde militar, Jose
Augusto de Olivoiru Carvalho.
Hospital militar de Elvas
'.1
Al"reros m('(. l'1('0, no quar 11'0 d o ~"rn(~o
lIenriq uo Manuel Torres.

110
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Gera I

Por portaria de 10 de Abrt! de HJ53:
Nomeado professor efectivo <lo 7.° grupo de disciplinas
do Colégio Militar, nos termos do Ll.Q 2.° cio artigo 15.0
do Decreto n.? 3-1093, de 8 de Novembro
de 1944,
o capitão de infantaria
Pedro Alexandre
Eram do
Canto e Castro Serrano.
(Visada pelo Tribunul
vidos omotumoutos,

v-

de Contas 010 20 de Ahril de 1953. SAo donos tormos do Decreto n," 22 257).

MElHORIAS

DE PENSÕES

Ministério do Exército _I.a Direcção-Geral-

2.a Repartição

.. Concedido
o abono de melhoria de pensão que lhes
atribuído, nos termos do § 3.0 do artigo 6.0 do Decreto-Lei n.? 28404:, de 31 de Dezembro de 1937, aos
oficiais, na situação de reserva,
em seguida mencionad?s, por terem completado
o número de anos do serX1ÇO que a cada um vai indicado, ao abrigo do artigo 8.0
o Decreto-Lei ·n. ° 28402, da data acima referida:

fOl

P01'

portaria de 31 de Março de 1.953:

Tenente-coronel
de infantaria
J osó da Rosa Mendes,
30.000;$, desde 11 de Mar<;ó de 1953 - 36 anos de
serviço.
Oapitão de infantaria Adriano Coelho Marinho, 19.800,$,
O d~s~e 7 de Março de 1953 - 33 anos de serviço.
apltao farmacêutico
Joaquim Varela Gusmão, 2~.600~,
T desde 10 de ~rar<;o de 1953 - 36 anos de servico.
enente de infantaria Carlos Marques Neves, 14.812t$80,
desde 1 do :Março do 1953 - 3G anos de serviço.

Por portaria de 10 de Abril de 1953:
Tenente-coronel

29.024540,
serviço.

desde

de encenharia gduardo
Marques,
16 de SIarço de 1953 - 31 anos de
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Major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar António José Marques Guimarães,
25.8001'5, desde
16 de Março de 1953 - 36 anos de serviço.
(Visadas pelo Tríbunal
dovídos omolumentos,

VI -

de Contas om 23 de Ahrll do 1958. São
nos termos do Decreto H.O 22 251).

RECURSOS

Por acórdãos
do Supremo Tribunal Militar de 27 de
Março de 1953, homologados
por despacho ministerial
de ,10 de Abril do mesmo ano:
Rejeitado
o recurso
interposto
pelo capitão do
extinto quadro auxiliar do serviço de saúde António
Maria de Almeida, em que recorria da decisão que
mereceu
o seu requerimento
de 30 de Setembro
elo ano findo, que indeferiu o seu pedido de passagem
ao quadro dos serviços auxiliares do Exército.
Rejeitado
o recurso interposto
pelo tenente miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, na
situação de reserva, Joaqnim Josó Alves da Mota,
em que recorria
do despacho ministerial,
de 7 de
Novembro
ele 1952, que mandou arquivar o requerimento
em que pedia a sua promoção
ao posto
imediato.

VII- CONOECORAÇOES
Ministério

E LOUVORES

do Exército - I. a Oirecção-Geral-

I. a Repartição

Condecorados
com a medalha
militar
de ouro da
classe de comportamento
exemplar,
em conformidade
com as disposições
do regulamento
aprovado
pelo D?creto n.? 35667,
de 28 de Maio de 1946, e PortarHl
n.? 12 731, de 4 de Fevereiro
de 1949, os seguinteS
oficiais:
Coronel de infantaria
Carvalho.

Gervásio

Martins

Campos

de
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'I'enentes-coronéis
de infantaria
José Maria Mira da
Costa e, miliciano do extinto quadro especial,
Amadeu da Paz Olimpio.
Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército José Romano Barradas e José de Melo.
Condecorados
com a medalha
militar
de ouro da
classe de comportamento
exemplar,
em conformidade
com as disposições
do regulamento
aprovado
pelo Decreto n." 3~)667, de 28 de Maio de 1946, os seguintes
sargentos:

Segundos-sargentos

do quadro de amanuenses
do
Exército Eduardo Resende Barata Freire de Lima
e Adriano da Costa Cabral.

-~-VIII- DEClARAÇOES

Ministério

do Exército - 1.& Direcção-Geral

-- 2.a Repartição

ao abrigo do § 3.0 do artigo 87.0
do I~statuto do Oficial do Exército,
alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro
de 1952, os
coronéis do corpo do estado-maior
José António da Rocha Beleza .D erraz e LULs Maria da Cámaru Pina.

1) São considerados

2) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que, respectivamente,
lhes vão indicadas, e não
~s, que constam da Ordem do Exército 11,0; 11, 14 e 3,
a
série, respectivamente
de 1 de Outubro e :31 Dezembro do ano findo e 1 de Abril do corrente ano, os oficiais
a seguir mencionados:
ooooI.

Coronéis

de infantaria:

Norberto

Albano

Múrias,

desde

9 de Setembro

de

1952;
Henrique
Lopes Gonçalves,
de U}52;
António da Silva Pinheiro,
de 19:>2;

desde

16 de Setembro

desde

20 de Setembro
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António da Encarnação
Santos Vieira, desde 25 de
Novembro
de 195~;
João 'Arruda Pereira,
desde 13 de Dezembro de
195~ ;
Ângelo Costa, desde 17 de Dezembro
de 195~;
Joaquim Augusto Pinto Ribeiro, desde 18 de Março
de 1953;
António Abel de Oliveira de Araújo Pinto, desde
18 de Março de 1953.
Tenente-coronel
de infantaria
Ribeiro, desde 18 de Março

Alfredo Augusto
de 19;)3.

Soares

3) Presta serviço na Direcção da A rma de Infantaria,
desde 7 de Março do corrente ano, para os efeitos do
n." 2.° da Portaria n." 1~ 333, de 27 de Março de 194:8,
o tenente-coronel
de infantaria,
adido, em serviço no
Ministério
do Interior,
na Guarda
Nacional
Republicana, Afonso Jaime' de Bivar i\loreira de Brito Velho da
Costa.

4) Contam a antiguidade desde as datas qnes lhes vão
indicadas
os seguintes
oficiais, promovidos
aos seus
actuais postos pela presente Ordem do Exército:
Infantaria

Coronel Alfredo da Prança Dóriu Nóbrega,
desde 31 de
Março de 1953.
Tenentes-coronóis
António Augusto
Taveira
Pereira e
Joaquim
Ah·es da Silva, ambos desde 31 de Março
de 11:)53.
Cavalaria

Coronel Bento da França Pinto de Oliveira,
desde 18
de Março de 1953.
Capitão Jorge Luis Ferreira
Osório, dosde 28 de l\!arc;o
de 1953.
Engenharia

Brigadeiro
graduado
Virgílio César Antunes de Lemos,
desde 17 de Abril de 1953.
Tenente-coronel
Inácio Francisco
da Silva, dosde 20 de
Fevereiro
de 1953.
Majores
João Magro Romão e Inácio Xavier '1.'eixeirn
da Mota, ambos desde 27 de Marc;o de 1953.
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Capitães:
J osé Augusto Fernandes, desde 27 de Março de
1953.
Vasco Manuel Fernandes Ooucelo, desde 1 de Abril
de 1953.
Médicos

Coronel Anibal de Melo e Oastro Salter Cid, desde 28
de Março de 1953.
Tenente-coronel Augusto Carlos Mira da Silva, desde
28 ele Março de 1953.
Major António Augusto de Melo, desde 1 de Abril de
1953.
Capitães Emilio Loubet Pinho de Carvalho e Fernando
Lourençoo de Sousa Pereira, ambos desde 1 de Abril
de 1953.
Serviço de administração militar

Major Cupertino Alves Gomes, desde 26 de Março de
1\)53.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

Major Inocêncio Alves Rebelo de Sousa, desde 30 de
Março de 1953.
5) Foi concedida desistência de ser'vir no corrente
ano em comissão militar nas províncias de Moçambique
e Angola, nos termos do Decreto n." 36019, de 1946,
ao major de infantaria ~[ilI'io dos Santos Pires Neves.
d 6) Pr~stou serviço no batalhão de metralbadoras n.? 1.
esde 2;) ,ie Janeiro a 4 de Abril elo corrente ano, para
os efeitos do § único do artigo 71.° do Decreto-Lei
n.o, 36 a04, de 24 de Maio de 1947, o major de infantal'la, da direcção da arma, Alfredo Newton Franco.
f 7) Concluiram

com aproveitamento o estágio de inu_0rmações e operações na Escola Prática de Infantaria,
e. 16 de Mar<~o a 1 de A bril do corrente ano, os segUIntes oficiais:

Majores:
Joüo Garcia .\I\'e8 do rezimento
de infantaria D.O i").
b
Arnaldo
Alfredo
Fontes
do
rebCl'imentode
infan.
,
t urra n.?

G.

Armnndo de Ousa Botelho, do rogimento do infantarja 0.° G.

ORDEM DO EXERCITO

278

N.o 4

2.· Série

António José da Costa Cunhal, do regimento de infantaria n. o 8.
José Lúcio Possidónio da Silva, do regimento de infantaria n.? 9.
Abel de Castro Roque, do regimento de infantaria
n." 10.
João Augusto de Sousa Cerejeíro, do regimento
de
infantaria n." 12.
Acácio Borges da Silva, do regimento
de infantaria

n. o 1:3.
Capitães:
José Cândido Neves dos Santos, do regimento
de
infantaria n. o G.
Cassiano Diogo da Silva, do regimento de infantaria
O

D.

6.

Manuel de Sousa Correia
de Magalhães,
do regimento de infantaria
n. o 8.
Armando
Ernesto
Malheiro Veloso, do regimento
de infantaria
n. o 8.
António Aníbal Dias Pombo e Costa, do regimento
de infantaria n. o 9.
Luís Filipe de Meneses Falcão, do regimento de infantaria n.? 9.
João Mariu da Silva Delgado, do regimento de infantaria n ," 10 .
•J osó Alves :\roreil'a., do regimento
de infantaria

n.? 10.
António
D.O

José

Ribeiro,

do regimento

de infa.ntaria

12.

Armando
Duarte de Azevedo, do regimento
de infantaria n." 12.
Horácio
Loureiro
Lopes Rodrigues,
do regimento
de infantaria
n o 13.
Manuel Ferreira
Nobre Silva, do regimento
de infantaria n.? 1:3.
António Manuel Dias Falagueiro
de Sousa Teles,
do batalhão de caçadores n. o 2.
Rodrigo
da Silva Antunes
Costa, do batalhão de
caçadores n. o :3.
J osé Augusto
Mendes, do batalhão de ca~adoJ'es

n." 3.
J oaq uim ~oarcs ela Fonseca
de caçadores n. o 7.

Rebelo,

do hatalhíiO

2.' Série
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Horácio Vilhena de Andrade, do batalhão de caçadores n ," 7.
Henrique César Gomes Rodrigues, do batalhão de
caçadores n.? 9.
Carlos Caetano Guerreiro Alves Viana, do batalhão
. de caçadores n.? 9.
Armindo Martins Videira, do batalhão de caçadores
n.? 10.
Luis Adão de Aguiar, do batalhão de caçadores
n.? 10.
Custódio Augusto Nunes, do batalhão de caçadores
n.? 10.
•
José Eugénio Borges, do batalhão de metralhadoras
n.?

2.

Amilcar Augusto Pereira Pimentel Baptista Nunes,
do batalhão de metralhadoras n. ° 3.
Arll1!lndo da Cunha Tavares, do batalhão de metralhadoras n. ° 3.
8) Concluiram com aproveitamento o curso de instrutores de condução auto, de 2 de Dezembro de 1952
a ~1 de Janeiro do corrente ano, no grupo de companhias de trem auto, os seguintes oficiais:
.
.~
Capltaes:

Infantaria

Artur João Cabral Carmona, do batalhão de engenhos.
Manuel de Sousa Correia de Magalhães, do regimento de infantaria n.? 8.
Amadeu da Silva Carvalho, do regimento de infantaria n.? 6.
Tenentes:
Jorge Afonso Cardoso, do regimento de infantaria
n.? 7
José 1\1onsanto Fonseca, do batalhão de engenhos.
Domillgos Américo Pires Tavares, do regimento
de infantaria n.? 10.
LUis "B~ilipeBandeira de Lima Osório Bernardo,
do batalhão do caçadores n." 5.
Rui Bnrhosa Mexia Leitão, do regimonto de infantaria u. o D.
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Artilharia

Capitães:
Mário Filipe da Silva Ferreira,
do regimento de artilharia pesada n.? 3.
Hermínio
Duarte Ferreira,
do grupo de artilharia
contra aeronaves
n." 3.
José da Mota Correia Pires, do grupo de artilharia
contra aeronaves n." 1Manuel Lourenço
Pires, do grupo de artilharia de
guarnição.
,

Cavalaria

Capitão Acácio Nunes da Cruz Tenreiro,
da Direcçüo
da Arma de Cavalaria.
Tenente
António
Luis Monteiro
da Graça, adido, em
serviço no Ministério do Interior,
na Guarda Nacional
Republicana .

.

9) Frequentaram
com aproveitamento
o curso de tiro
para oficiais, de 16 de Março a 1 de Abril do corr~~te
ano, na Escola Prática de Infantaria,
os seguintes ofiClUlS:
Capitães:
J osó

Domingos

Cravo,

do regimento

de infantaria

n.? 10.
Armando Vasco de Campos Saraiva, do regimento
de infantaria n. ° 14.
Basilio Pina de Oliveira Seguro, do batalhão de mO-

tralhadoras n. ° 2.
José António Tavares
de Pina, do regimento
do
infantaria n.? 12'.
José António Rodrigues,
do batalhão ele metralhadoras n." 2.
Tenentes:
Manuel Joaquim Gonçalves
Braga, do regimento <lo
infantaria n. ° 6.
t>
Bento Lopes da Costa, do regimento
de infantaria

n.? 8.
A velino

.
V az Duarte,

Tavares

do regimento

fantaria n.? 10.
Eurico

Simões

Mateus,

de

IU-

.
do regimento

de infaotal'H\

n.? 12.
Rui Silvino de Freitas
fantaria n." lO.

Lopes,

do regimento

de in-
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José Maria Rodrigues
Coelho, do regimento de infantaria n.? 1-1.
Luis Alberto Monteiro de Oliveira Leito, do batalhão de metralhadoras
n.? 2.
Leandro Moreira Pereira Soveral, do regimento de
infantaria n.? 14.
Alferes:
João
D.

.

°

Gomes

do Amaral,

do regimento

de infantaria

14.

Eduardo
Padrão Soares, do batalhão de caçadores
D.O 7.
Francisco
José Soares Oganc1o, do regimento
de
infantaria n." D.
João António Gonçalves
Serôdio, do regimento de
infantaria n. ° 13.

10) I"requentaram
com aproveitamento
o estágio de
actualiza~ão de transmissões
T. A. na Escola Prática de
Infantaria,
de 9 de ~rur~o a 1 de Abril do corrente ano,
os seguintes oficiais:
Uapitães:
José Carlos Rodrigues
Coelho, do regimento
de
infantaria n.? G (a).
Rui Alberto Vasques
de Mendonça,
do regimento
de infantaria n.? 8 (a).
Amândio 'I'ravaços de Almeida Nogueira,
do regimento de infantaria
n. ° 12 (a).
Luís Eugénio de Beca Múrias, do regimento
de infantaria n.? 14.
'l'enentes:
Domingos
Gaspar Moniz Coelho Fernandes
do Almada, do regimento
de infantaria n." G.
Domingos Américo Pires Tavares, do regimento de
, infantaria tI.O 10.
Elio Pires Afreixo, do regimento de infantaria n." 10.
Carlos Alberto Simões Ramalheira,
do regimento de
infantaria
n.? 10 .

--

.Alferes Nuno Alexandre
fantaria n. ° 14.
(n) Deselllpenbou

Lousada,

simultâncamcuto

do regimento

as ÚUH;ÕCti de instrutor.

de in-
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11) Foi aceite a desistência de servir na província de
Moçambique
ao capitão de infantaria,
do regimento
de
infantaria
n. ° 15, José António Fonseca Ferreira
Pinto
Basto Carreira.
12) São nomeados
para a frequência
do curso de
comandantes
de companhia,
na Escola Prática de Infantaria, que tem inicio em 26 de Outubro do corrente ano,
com a duração de seis semanas, os seguintes tenentes de
infantaria:
António

n.O

G.

Ribeiro

Farinha,

do batalhão

de caçadores

Alfredo Maria Lopes de Mesquita Guimarães,
do
batalhão de metralhadoras
n. o B.
Artur Manuel Soares Coelho, adido, em comissão
militar em Moçambique.
Castro Ambrósio,
adido, em comissão militar em
Angola.
José Gonçalves de Matos Duque, do regimento de
infantaria
n.? 14.
Fernando
Alves Aldeia, adido, em comissão militar
em Angola.
António Cândido de Barbosa de Lucena Lopes Gaia,
da Escola Prática de Infantaria.
José Gualberto do Nascimento Matias, do regimento
de infantaria n.? 1.
António Coelho da Silva, adido, em comissão militar
em Moçambique.
Mário de Aguiar Gonçalves Dento do batalhão de
caçadores n. ° 7.
Manuel da Cunha Sardinha,
da Escola do Exército.
Fernando
Negídio Manuel Fortes dos Santos Ferreira, do regimento de infantaria n.? 14.
.
Francisco Maria Andrade, do regimento de infantarIa
n. ° 11.
Nívio José Ramos Herdado. do batalhão de e!lgenhos.
José Maria Adriano das NevC's, adido, em comissão
militar na índia.
Luís Alberto Monteiro de Oliveira Leite, do batalhão de metralhadoras
n.? 2.
António da Graça Borda-d'Água,
do batalhão de caçadores n.? 2.
Vitorino de Azevedo Coutinho, do regimento de infantaria n.? 1.
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António Alemão de Mendonça Cisneiros de Faria,
do regimento de infantaria n." 5.
Mário Vasco de Oliveira, adido, em comissão militar
em Moçambique.
Carlos Augusto Coutinho de Almeida Cordeiro, do
batalhão de caçadores n.? ,9.
Alberto Alves Pinto Baptista, do regimento de infantaria n. ° 1.
Joaquim Vieira Cardoso, do regimento de infantaria
n.? 6.
Carlos Alcobia de Sousa Cirne, adido, em comissão
militar em Moçambique.
José Lopes de Figueiredo, do regimento de infantaria n.? 4.
Rui de Mendonça Salgado Lameiras, do regimento
de infantaria n." 12.
Horácio Vieira Ribeiro, da Escola Prática de Infantaria.
António Emílio Teles Gonçalves de Carvalho, adido,
em serviço no Ministério do Interior, na Guarda
Nacional Republicana.
Carlos Alberto da Silva Pereira Júnior, do batalhão
de caçadores n." 10
Américo Correia, da Escola Prática de Infantaria.
Jorge Afonso Cardoso, do regimento de infantaria
n.? 7.
Manuel Eduardo de Azevedo Simões, do regimento
de infantaria n." 8.
José Cândido Robin de Andrade, do regimento de
infantaria n." 1- por antecipação.
José de Oliveira Carvalho, do batalhão de metralhadoras n.? 2 - por antecipação.
13) Foi aceite a desistência de ir servir no corrente
nUa, em comissão militar no ultramar, nos termos do
Af?eto n.? 36 OH), de 1946, ao tenente de infantaria
redo João de Carvalho Carneiro.

1ll.14) Chama-se Armindo dos Anjos ~facbado, e não Ard1U.do Anjos Xlendes o tenente miliciano, do rogimento
de lnfantaria n. ° 11, quo, por portaria de 27 de Mar.ço
de 1953, publicada na Ordem do Exército n. o 3, a série,
Corrente ano, transitou para a situaçtio de adido.

°

s.
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15) Foi aceite a desistência de ir servir na província
de Timor no corrente ano, nos termos do Decreto
n.? 36019, de 1946, ao alferes de infantaria José Daniel
de Barros Adão.
16) Pertencem ao regimento de infantaria n.? 13, e
não ao batalhão de caçadores n. o 10, como consta da
portaria de 31 de Dezembro de 1952, publicada na Or'dem do Exército n. o 3, 2. série, do corrente ano, os
tenentes milicianos de infantaria Vítor Coelho de Macedo Pinto e Luís Serpa dos Santos, que, pela referida
portaria, foram colocados no centro de mobilização de
infantaria n. o 13.
11

17) Conta a antiguidade do seu actual posto desde
de 1953 o tenente-coronel de artilharia
Acácio Augusto de Seabra Mendes da Costa, referido
na declaração 16) da Ordem do Exército n." 3, 2.a série,
do corrente ano.

19 de Janeiro

18) São
dantes de
tem inicio
a duração
tilharia:

nomeados para a frequência do curso de comanbateria, na Escola Prática de Artilharia, que
em 13 de Setembro do corrente ano, com
de oito semanas, os seguintes tenentes de ar-

Francisco Silvério Pereira de Bacelar Ferreira, do
regimento de artilharia ligeira n." 5.
Fernando de Melo Vieira Ponces de Carvalho, da
bateria independente de defesa de costa n." 2.
João Inácio Pereira Júnior, da Escola Militar de
Electromecânica.
António de Campos Gil, do regimento de artilharia
ligeira n.? 2.
Adolfo Jorge Vilares da Costa, adido; em comissão
militar em Moçambique.
Fidelino Duarte Fogaça, do destacamento do Forte
de Almada.
Joaquim Saldanha Ilernandez Palhoto, do grupO
de artilharia contra aeronaves n.? 1.
António Tiago Martins, do regimento de artilharia
pesada n.? 2.
Silvio Aires Martinho de Figueiredo, adido, em
comissão militar em Moçambique.
Ernesto Carr ilho do Rosário, do grupo independente de artilharia de costa.
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Domingos de Magalhães Filipe, da bateria independente de artilharia antiaérea do Funchal.
João Luís de Almeida Rebelo, da Escola Prática
de Artilharia.
J úlio Veiga Simão, do regimento de artilh aria ligeira
n.? 2.
Armando de Sousa Gomes, adido, em comissão militar em Moçambique.
Américo Trindade, adido, em comissão militar em
Moçambique.
Manuel António Lopes, da Escola do Exército.
Armando Rodrigues Figueira, adido, em comissão
militar na Guiné.
Manuel de Carvalho Garcia, do grupo de artilharia
de guarnição.
António da Silva Pereira, do regimento de artilharia
pesada n.? 2.
•
Fernando Augusto Lopes, do regimento de artilharia antiaérea fixa .
. ~9) Foi rectificado, pelo distrito de recrutamento e moblhzação n.? 14, para José Augusto de Ataíde Sá e Melo
Albuquerque o nome do aspirante a oficial miliciano, do
grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 3, José Augusto
Ataide Sá e Melo Albuquerque e para Júlia Henriqueta
Meneses Ataide de Sá e Melo o nome de sua mãe, pelo
que devem ser inscritos com estes nomes no seu registo
de matrícula.
20) Nos termos do n. o 3 do despacho de 24 de Fevereiro de 1953 de S. Ex. a O Subsecretário de Estado
do Exército, declara-se que para a frequência dos prep~r~t6rios para o curso complementar de artilharia, a
llllclar no ano lectivo de 1953-1954, será aberto em
Agosto próximo concurso documental para quatro vagas.
A 21) Ê capitão miliciano de cavalaria o oficial José de
ssunção Oliveira Rodrigues, colocado no centro de
nObilização de cavalaria n.? 3 por portaria de 31 de
') ezembro de 1952, publicada na Ordem do Exército n.? 3,
..,.a série, do corrente ano.
22) Pertencem ao regimento de cavalaria n.? 7, e não
LO ?atalhão de caçadores n. o 7, os tenentes milicianos
G-UClano José Vieira Marques da Cunha o J osé Manuel
Ornes da Silvp. Ooentro, que, por portaria de 27 de
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Março de 1053, publicada na Ordem do Exército n.? 3,
2.a série, do corrente ano, transitaram para a situação
de adido.
.
23) São nomeados para a frequência do curso de comandantes de companhia da arma de engenharia, na Escola
Prática de Engenharia, que tem inicio em 17 de Agosto
do corrente ano, com a duração de seis semanas, os
seguintes tenentes de engenharia:
Octávio Mendes da Silva, da base aérea n. ° 4.
Camilo Francisco de Barros Sobrinho, da base aérea n. ° 4.
João dos Santos Correia, da Escola Prática de Engenharia.
Vasco dos Santos Gonçalves, da Escola do Exército.
Manuel Lourenço Trindade Sobral, do grupo de companhias de trem auto.
24) Contam a antiguidade do posto desde 1 de N 0vembro de 1952 os alferes médicos Fausto Ferreira Reis
de Morais, Manuel Bento Soares da Silva Araújo e Henrique Manuel Torres, promovidos ao seu actual posto
por portaria de 4 de Julho de 1952, publicada na Ordem
do Exército n.? 9, 2.a série, de 14 de Agosto do mesmo
ano.
25) Foram promovidos ao seu actual posto por portarias de 27 de Março de 1953, e não por portaria de
23 do mesmo mês e ano, como consta da Ordem do Exército n.? 3, 2.a série, de 1 de Abril do corrente ano, o
coronel Sebastião Martins Peres Gomes e tenentes-coronéis Alberto de Sousa Amorim Rosa e, miliciano do
extinto quadro especial, Joaquim de Sousa Duarte Borrego, todos do serviço de administração militar.
26) Chama-se Cândido Filipe Pinheiro, e não Cândido
N unes Pinheiro, o pai do tenente-coronel do serviço de
administração militar Cândido Nunes Pinheiro, pelo que
deve ser feita a respectiva rectificação nos registos de
matricula.
27) Fica sem efeito o oferecimento para a província
de Moçambique do tenente do serviço de administração
militar Luis Alberto de Sousa Baptista, constante da
declaração 111) publicada na Ordem do Exército n." 1,
2. a série, de 2 de Marc;o de 1053.
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28) Chama-se António l\fanuel Carregal Correia da
Silva, e não António Manuel Carre, o tenente miliciano
licenciado do serviço de administração militar, do centro
de mobilização da administração militar n.? 2, que, por
portaria de 1 de Dezembro de 1952, publicada na Ordem do Exército n. ° 3, ~. a série, de 1 de Abril de 1953,
foi promovido ao seu actual posto.
29) Não são devidos emolumentos pela passagem à
situação de reserva dos coronéis de infantaria, tirocínados, António Correia Duarte, Alexandre de Morais,
Plácido Baptista Bravo da Costa e Augusto Bernardo
de Freitas Júnior, a qnem se refere a portaria de 6 de
Março de 1953, publicada. na Ordem do Exército n.? 3,
2.11 série, do corrente ano.
30) Continua
para a D. C. T.,
desde a data da
deiro graduado,
Bravo da Costa.

a desempenhar as funções de
junto do comando da 4.a região
graduação no seu actual posto,
na situação de reserva, Plácido

adjunto
militar,
o brigaBaptista

31) Continua a prestar serviço na VI Direcção-Geral
do Ministério do Exército, desde a data da sua graduação no actual posto, o brigadeiro graduado, na situação
de reserva, José Alfredo do Amaral Esteves Pereira.
32) Continua a desempenhar as funções dê presidente
do conselho administrativo das La e 2. a Direcções-Gerais do Ministério do Exército, desde a data da soa
g,raduação no actual posto, o brigadeiro graduado, na
sltuação de reserva, Fernando Inácio Gomes.
33) Continua a prestar serviço na Direcção da Arma
de Infantaria, desde a data da sua graduação no actual
~osto, o brigadeiro graduado, na situação de reserva,
ntónio Correia Duarte.
d 34) Continua a desempenhar as funções de presidente
dO 1.0 Tribunal Militar Territorial de Lis~oa, ~esde a
data da sua graduação no actual posto, o hrigadeiro graF'ua?o, na situação de reserva, Augu ·to Bernardo de
reltas Júnior.
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35) Passou a desempenhar as funções de adj unto para
a D. C. T., junto do comando da 4.3 região militar, desde
1 de Abril de 1953, o coronel de infantaria, tirocinado,
na situação de reserva, Plácido Baptista Bravo da Costa.
36) Prestou serviço na Direcção da Arma de Infantaria, desde 20 de Setembro de 1952 a 24 de Março de
1953, o coronel de infantaria, na situação de reserva,
Alexandre de Morais.
37) Presta serviço, desde 31 de Janeiro do corrente
ano, no distrito de recrutamento e mobilização n. o 7 o tenente-coronel de infantaria Duarte Rodrigues de Almeida,
que, pela Ordem do Exército n. o 2, 2. a série, do corrente
ano, transitou para a situação de reserva.
38) Deixou de p restar serviço na 1. a Repartição da
3. a Direcção-Geral deste Ministério, desde 1 de Abril
de 1953, o major de infantaria, na situação de reserva,
Viriato Xlonteiro da Silva.
39) Presta serviço na Mocidade Portuguesa, e não na
Legião Portuguesa, como foi publicado na declaração 4(3)
da Ordem do Exército n." 8, 2.a série, de 8 de Julho de
1950, o capitão de infantaria, na situação de reserva,
Joaquim Monteiro de Freitas.
40) Presta serviço na Repartição de Fiscalização deste
Ministério, desde 23 de Março de 1953, o capitão de infantaria, na situação de reserva, Joaquim dos Santos
Farrajota.
Este oficial deixou de prestar serviço na carreira de
tiro da guarnição de Elvas, desde 12 do mesmo môs
e ano.
41) Deixou de prestar serviço na 3. a Repartição da
1.a Direcção-Geral deste Ministério, desde 1 de Abril
de 1953, o capitão de infantaria, na situação de reserva,
Aníbal Marreiros Dias.
42) Presta serviço na 3. a Repartição da La DirecçttO-Geral deste Ministério, desde 1 de Abril de H)õ3,
o capitão de infantaria, na situação de reserva, J oaquilll
Osório da Cunha Dá Mesquita.
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43) Presta serviço na Casa de Reclusão do Governo
Militar de Lisboa, desde ·14 de Outubro de 1952, dei:s::andode o prestar na 3. a Repartição da 1.a Direcção-Geral deste Ministério, desde a mesma data, o capitão
<le infantaria, na situação de reserva, Francisco Robalo.
44) Presta serviço na Direcção da Arma de Artilharia, desde 14 de Abril de 1953, o coronel de artilharia,
na situação de reserva, Flaviano Eugénio da Costa.
45) Deixou de desempenhar as funções de adjunto
para a D. C. 'Ji'., janto do comando da 4.a região militar, desde 1 de Abril de 1953, o coronel de cavalaria,
na situação de reserva, Luís de Camões,
46) Presta serviço no 1.0 Tribunal Militar Territorial
<lo Lisboa, como defensor oficioso, desde 7 de Janeiro
do 1953, deixando ele o prestar, desde a mesma data,
na Dirocção dos Serviços do Ultramar, o major de. cavalaria, na situação de reserva, Décio Tito da Silveira
Freitas.
47) Presta serviço na Legião Portuguesa, desde 1 de
.Abril
de 1953, como comandante do terço independente
0
11. 8 (Sintra),
o capitão de cavalaria, na situação de
reserva, Américo dos Santos.
48) Deixou de ser considerado dependente do Gabi!lete do Ministro da Defesa Nacional, e não da Repartição
do Gabinete do ::\linistério do Exército, como se publicou
~a declarac;ão 49) da Ordem do Exército n. o 4, 2. a série,
~ 3 de Abril de 1952, o coronel de cavalaria, na situa~ao de reserva, José Paulino Mareeos ::\louzinho de AIuquerque.
d 49) Continuou a prestar serviço na Direcção da Arma
~. Engenharia o coronel de engenharia tirocinado Vir10 César Antunes de Lemos, que, por portaria
de 20
eO Março do corrente ano, inserta na Ordem do Exército
a
li. 3, 2. série, de 1 de Abril, passou
situação de re"Sorva.

â

à

50) Presta serviço, desde 30 de Março do corrente
~noJ na Direcc;ão da Arma de Artilharia o major do ex-
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tinto quadro auxiliar de artilharia Florindo José de Oliveira, que, pela presente Ordem do Exército, transita.
para a situação de reserva.
51) Presta serviço na 3. a Repartição da 1.a Direcção-Geral deste Ministério desde 14 de Outubro de 1952,
deixando de o prestar, desde a mesma data, na Casa de
Reclusão do Governo Militar de Lisboa, o capitão do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação
de reserva, J osé Paiva de Almeida.
52) Presta serviço desde 1 de Abril do corrente ano
no batalhão de caçadores n. o 10 o capitão do quadro
dos serviços auxiliares do Exército Carlos da Costa
Palmeira, que, pela presente Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
53) Presta serviço desde 1 de Abril do corrente ano
na Repartição Geral deste Ministério o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Aurélio Cllmaco
Matos Silva, que, pela presente Ordem do Exército,
transita para a situação de reserva.
54) Deixou de prestar serviço no regimento de infantaria n.? 10 desde 1 de Abril de 1953 o tenente do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação
de reserva, Gonçalo Maria Pereira.
55) Presta serviço no centro de mobilização de infantaria n.? 13 desde 21 de Abril de 1953, deixando de o
prestar, desde a mesma data, DO regimento de infantaria
n. o 13, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, na situação de reserva, Domingos Fernandes.
56) Ficou sem efeito a realização do estágio de sapadores para oficiais e sargentos, que devia realizar-se de
13 a 25 de Abril do corrente ano, na Escola Prática
de Infantaria, frequentado por 20 aspirantes a oficial
milicianos que frequentaram a especialidade de sapadores no último curso de oficiais milicianos e 16 sargentos
ou furríéis do quadro permanente já especializados ero
sapadores e 50 cabos milicianos que frequentaram a especialidade de sapadores no último curso de sargentos
milicianos.
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57) Considerando que não funciona actualmente no
Exército qualquer curso onde possam ser formados instrutores de esgrima e que se torna indispensável ocorrer
ao preenchimento das vagas deixadas pelos poucos que
existem, à medida que as mesmas se dão;
Atendendo à uecessídade de manter preenchidos os
cargos de instrutores de esgrima nos estabelecimentos
militares de ensino e ainda à conveniência de desenvolver no Exército a instruc:ão de esgrima:
Determina-se que, a título experimental, funcione na
secção de educação física da Escola Prática de Infantaria, no ano de 1953-1954, um curso de instrutores
de esgrima nas seguintes condições :
0

1. O curso de instrutores de esgrima terá a duração
de dez meses, com início em 1 de Outubro de 1953, e funcionará sob a orientação do director da secção' de educação física da Escola Prática de Infantaria, assistido
por dois oficiais instrutores de esgrima, um dos quais
Poderá
ser o instrutor de esgrima da secção.
.
0
2. O curso será frequentado por seis subalternos,
de qualquer arma ou serviço, de preferência voluntários,
de idade inferior a 28 anos, e com manifesta aptidão para
a esgrima, comprovada pelas informações do Comando
da Escola do Exército.
3. o A instrução constará de:
Prática de esgrima de florete, espada e sabre;
Prática do ensino de florete, espada e sabre (didáctica e prática);
Teoria de esgrima;
Noções de anatomia e fisiologia aplicadas à esgrima;
Prática de esgrima de baioneta e de luta de defesa
pessoal;
História da esgrima;
Prática de ginástica.
0

t 4. A instrução será ministrada, diàriamente,
el1lpos no máximo, assim distribuidos:

em seis

1 tempo de prática de esgrima;

:3 tempos de didáctica prática;
1 tempo de teoria e história da esgrima;
1 tempo do anatomia e fisiologia aplicadas à esgrima
(trissemal) ;
1 tompo de ginástica.
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5.° Perderão o curso os instruendos que derem, em
qualquer disciplina, um número de faltas superior a um
décimo do tempo fixado para os trabalhos escolares.
6.° Os oficiais que frequentarem o curso prestarão
provas práticas e teóricas das matérias ensinadas e os
que obtiverem aprovação serão considerados instrutores
militares de esgrima.
Ministério do Exército - 2.

a

Oirecção-Geral-

3. a Bepartiçãe

58) Pensões anuais que competem aos oficiais em se:
guida mencionados, que, nos termos do Decreto-Lei
n.? 36304, de 24 de Maio de 1947, transitam para a
situação de reserva pela presente Ordem elo Exérciio :
Coronel de infantaria Josó Raul Alves da Cruz,
36.000,&.
Coronel médico João Cal vet de Magalhães Marques da Costa, 36.000~.
Tenente-coronel de infantaria Júlio Alberto Gomes
de Carvalho, 30.000~.
Tenente-coronel de artilharia Eduardo Ferreira da
Silva, 30.000~. Vence pelo :\Iinistério das Obras
Públicas.
Major médico António Pereira Queirós, 24.000~.
Tem 32 anos de serviço.
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia Florindo José de Oliveira, 25.800;$.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Carlos da Costa Palmeira, 20.400,$.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Aurélio Climaco Matos Silva, 15.600t$.
,
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exercito Domingos Marques de Oliveira, 15.600~.
59) Chama-se Virgílio César Antunes de LemoS o
coronel de engenharia referido na declaração 67) da
Ordem elo Exército n. ° 3, 2. a série, do corrente ano.

Escola do Exército
60) O aspirante a
Montes, referido na
cito n.? 1,2.a série,
mento de engenharia

oficial miliciano Nelson Vasconcelo~
declaração 112) da Ordem do E::cé1:
do corrente ano, pertencia aO regIn.? 1.
.
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61) O civil Fernando Barroso de Moura, que, pela
declaração 112) da Ordem do Etcéreit» n. ° 1, 2. a série,
do corrente ano, foi aumentado ao curso de infantaria,
1.0 ano, era soldado cadete da Escola Prática de Infantaria.
, 62) Pertencia ao regimento de infantaria n.? 1, e não
a base aérea n.? 1, o soldado cadete Humberto Iva Andrade da Silva Delgado, referido na declaração 112)
da Ordem do Exército n.? 1, 2.:1 série, do corrente ano.
63) Chama-se José Dias de Campos e era segundo-~al'gento miliciano do 1.0 grupo de companhias de subSIstências o civil aumentado ao curso de administração
militar Com o nome de José Dias Campos Campos pela
declaração 112) da Ordem do Exé?'cito n. o 1, 2.:1 série,
do corrente ano.
.'
64) Os soldados cadetes João Ramiro Alves Ribeiro,
~ugO Ferdinando Gonçalves Rocha e Manuel Ramalho
>-alvado Pires, referidos na declaração 112) da Ordem
do Exé1'cito n.? 1, 2.a série, do corrente ano, pertenciam
o primeiro ao regimento de infantaria n. o 5 e os restantes ao regimento de infantaria D. ° 1.

--

Direcção do Serviço de Saúde Militar - 2.

a

Repartição

d 65) Nos termos do artigo 8.° da Portaria n. ° 11 332,
. e 6 de Maio de 1946, se publica que foram admitidos
~o concurso ordinário para oficiais farmacêuticos do quad 1'0 permanente, aberto conforme publicação feita na Orde~ do E."cército n.? 14, 2.a série, de :31 de Dezembro
e 952, os seguintes candidatos:
António Afonso Pala Carreiro, tenente miliciano
farmacêutico, do Laboratório Militar de Produtos
Químicos e Farmacôuticos.
António .J osé de Moura Velês, alferes miliciano farmacêutico, do 2.° grupo de companhias de saúde.
Nuno António do Carvalho Esteves da Rosa, alferes
mi~ciano farmacêutico, do 1.0 grupo de companhIas de saúde.
Pe~l'O Gonçalo de Carvalho Correia, alferes miliCIano de infantaria do regimento de infantaria
D.O

8.

'
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Carolino Alberto Vaz de Almeida Pessanha, alferes
miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n." 8.
Cástulo Manuel Moreira Correia, alferes miliciano
farmacêutico, do 1.0 grupo de companhias de saúde.
Vasco Nunes da Franca, aspirante a oficial miliciano
do serviço de administração militar, do 1.0 grupo
de companhias de subsistências.
João Luis Quintela Paixão Lobato da Fonseca, aspirante a oficial miliciano farmacêutico, do 1.0 grupo
de companhias de saúde.
Boaventura Paulo Lopes, aspirante a oficial miliciano farmacêutico, do 1.° grupo de companhias
de saúde.

ObItuárIo

1944
Setembro

25 -

Tenente miliciano de engenharia
Sousa Valado Ramos Arnaud.

1(l49
Junho

24 -

Alferes miliciano 0.0 serviço de administração
militar, do 2.° grupo de companhias de subsistên·
cias, António Moutinho Serôdio.

1952
Agosto

24 -

José Duarte

de

Alferes miliciano do serviço de administração
militar, do 2.° grupo de companhias de subsistências, José Duarte Gomes Palma Tavares Valdêsreformado João José Augusto de
Dezembro 2 - Tenente-coronel
Barros.
29 - Major reformado Artur António Pereira de Aze»
vedo.

Adolfo do Amaral Abranches Pinto.
Está conforme.

o Ajudante-General,

'/

x :» ".;;..1-=-=:<:=~
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15 de Maio de 1953

Ministro do Exército manda publicar, para 'conhecimento e execução no Exército, o seguinte: .

I - DECRETOS
Ministério da Defesa Nacional-

E PORTARIAS

Subsecretariado

de Estado da Aeronáutica

.~~anda o Governo da República Portuguesa, pelos
l\1lUlstros da Defesa Nacional e do Exército, nomear
para o quadro de engenheiros das forças aeroterrestros,
previsto na alínea a) do artigo 8.° do Decreto-Lei
TI.O 39071, de 31 de Dezembro de 1952, nos termos
da. alinea d) do artigo 30.° do mesmo decreto, os segUlntes oficiais:
Mudança de quadro

Tenente-coronel de engenharia Luís Vitória de França
C e .S~ousa.
. .
.Af~1tao de engenharia José Carlos de Arantes e Oltvejr~.
;~res, o alferes miliciano de engenharia Jorge Mana
lavares Alves JIartins.
Estes oficiais são considerados no quadro do plano
suplementar de defesa.
}) Lisboa, 28 de Fevereiro de 1953. - O Ministro da
u·efesa Nacional Fernando dos Santos Costa. - O Mi1stro do Exército, Adolfo do Amaral Abranches Pinto.
(Visada pojo Tribunal
devidos emolulp.outos,

do Contas em 10 do Abrll do 1953. São
nos termos do Decreto u.v 22 257).

296

ORDEM DO EXERCITO

JI- mUDANçAS

Ministério
P01'

N.o 5

2.' Série

DE QUADRO

do Exército - I.a Direcção-Geral

- 2. a Repartição

portaria de 17 de Abril de 1953:
Quadro do serviço de saúde militar

Alferes
médico,
o alferes miliciano de infantaria,
do
regimento
de infantaria
n. o G, António Augusto Fernandes Tender.
(Vlsada polo TrJbunal
devidos emolumentos,

111-

Ministério

do Contas
nos termos

MUDANÇAS

do Exército _I.'

em G do Maio do 19~3. Silo
do Decreto n. o :!2 257).

DE SITUAÇAO

birecção-Geral.-

2.a Repartição

Por portarias de 20 de Abril de 1953:
Considerado
regressado
ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de S. Tomé
e Príncipe, onde desempenhava
as funções de comandante da policia, O capitão miliciano de infantaria,
do
oxtinto quadro especial, na situação de reserva, adido,
Joaquim de Lemos Salgueiro Rego, devendo ser c~nsiderado nesta. situação desde 31 de Março de 1903.
(VIsada pelo Tt'Ibun al de Contas em 6 de Maio de 1958. NAo sao
dovidos emolumentos,
DOS termos
do Decreto 11.°22 2b7).

Reserva

Capitão

do quadro dos serviços auxiliares do Exér~ito,
adido, em serviço na província de Angola, FranCISco
Alves, nos termos
da alínea a) do artigo 1~.o do
Decreto-Lei
n. o 36 30J. alterado
pelo Decreto·Le~
n.? 38 91G, de 18 de Setembro
de 1952, devendo sei
considerado
nesta situação desde 2 de Abril de 1953
e sem direito a pensão por este Ministério enquanto
se encontrar
na referida situação de adido.
(Anotada

polo Trlbunal

de Cont as em <I de l\Jaio de 1955).

Tenent~s ~o quadro dos serviços au~i~iares do Exérci~~~
do distrito e recrutamento
e ruobiliznção n." 14, Hu.
tas ar do Amaral Brites e, do Ilospital Militar Veten-
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narro, José Maria Ferreira,
nos termos da alínea a)
0
n. o 36 304, alterado.
do artigo 12. do Decreto-Lei
pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro
de.
1952, devendo ser considerados
nesta situação desde,
respectivamente,
17 e 7 de Abril de 1953.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 6 de Maio de 19M. Nlo são
1108 termos do Deer~to
n •• 22 257).

Por portarias de 1 de Maio de 1953:
Adidos

Brigadeiro
de cavalaria,
director
do Colégio Militar,
Luciano Ernesto
da Silva Granate,
por ter sido nomeado para o citado cargo por portaria
de 27 de
Março de 1953, devendo ser considerado
nesta situação desde 25 de Abril do corrente ano.
(Anotada

pelo Tribun,!1 do Contas om 4 do Maio de 1953).

'renente-coronel
de artilharia, promotor de justiça do Tribunal Militar Territorial
do Porto) Emidio José Crujeira de Carvalho, por ter sido nomeado, por portaria
desta data, para o citado cargo, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Maio de 1953.
(Anolada

pelo Tribunal

de Contas em 9 de Maio de 1953).

'I'enente-coronel
do serviço de administração
militar,
no quadro do mesmo serviço, Manuel Afonso do Paço,
P~H'ter sido requisitado para desempenhar uma comis~o de serviço dependente
de Secretariado-Geral
da
Le~esa Nacional,
ao a brigo do artigo 1.o do Decreto- el n.v 38114, de 29 de Dezembro
de 1950, do,;ebn~o ser considerado
nesta situação desde 10 de
l~ rd de H_)53.
~IlLJOl'd
lco d e a dmi
'1'
.[
. o serVIço
ministração~ míntm-,
su bímspec t 01'
das lnspecções
do mesmo serviço, António Baptista
da Co~ta e capitrles, de artilharia,
supranumerário,
t o reglmento de artilharia antiaérea fixa, António Es3~~es e, ~~ serviço
?e administração
mi~it~r, .da
J Heparttçao da 2, a Direcção-Geral
deste l\IIlllsténo,
~sé Malafaia Felicio,
por terem sido requisitados
~ar~ desempenhar
comissões de serviço dependentes
vo
ubsecl'etariado
ele Estado da Aeronáutica,
dett,ndo ser considerados
nesta situação desde, respec'amente,
8, 23 o 25 do Abril de 1953.
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Tenente de cavalaria, do regimento de lanceiros n. o 2,.
José Mestre Rodrigues, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério do Interior, na- Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde
19 de Abril de 1953.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 4 de Maio de 1053).

Major do serviço, de administração militar, chefe dos
serviços fabris das Oficinas Gerais de Fardamento,
António Dias, por ter sido nomeado, por portaria
desta data, para o desempenho do supracitado cargo.
devendo ser considerado nesta situação desde 9 de
Abril de 1953.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em '9 de Maio de 1953).

Quadro do corpo do estado-maior

Coronel do corpo do estado-maior, supranumerário,
comandante do regimento de artilharia de costa, onde
continua colocado, Manuel Lopes Pires, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
,

Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Joaquim Luis Romeira, que, de regresso do
Ministério do Interior,
onde prestava serviço na
Guarda Nacional Republicana, se apresentou em 23
de Abril de 1953 para preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da sua apresentação.
(Visadas pelo Tdhunal
do Contas em 6 de Maio de 1953. Nno
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Reserva

Coronel, adido, em serviço nos Serviços Cartográficos
do Exército, Sigismundo Álvaros Pereira e Lima e
major, do regimento de artilharia ligeira n.? 6, Alfredo
Ramos Paz, ambos de artilharia, nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 38916, de
18 de Setembro de 1852, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente,
13 e 28 de
Abril de 1953.
(Vlsa da pelo
são devidos

Trthunal
de Contas em 15 de Maio do 1ü53. NIlO
emolumentos,
nos termos de Decreto n.o 22 257).
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Supranumerário

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea fixa, José de Melo Macedo Cabral, nos termos
da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei
n." 28401, substituído pelo artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.? 32692, de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo
da Portaria n." 10620, de 11 de Março de 1944,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(VIsada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Maio de 1953. Não
8110devIdos emolumentos, nos termos do Decreto n •• 22 257).

Por portarias de 8 de Maio de 1953:
Considerados regressados ao serviço deste Ministério,
por terem deixado de prestar serviço na província de
Moc;:ambique, os tenentes milicianos de infantaria,
adido, Afonso Nuno Vasco de Campos e Ilerberto de
Carvalho Barroco Freire Ruas, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
3 de
Fevereiro e 7 de Abril de 1952, ficando o primeiro
n~ situação de licenciado e o segundo na situação de
dIsponibilidade.
Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de Moçambique, onde se encontrava em comissão militar, o
alferes miliciano de infantaria, adido, Eduardo Fernando Alves, ficando na situação de disponibilidade
e devendo ser considerado nesta situação desde 27 de
Abril de 1952.
Abatidos ao efectivo do Exército, o primeiro por ter
passagem ao Comando das Reservas da Marinha e os
restantes por terem passagem ao Subsecretariado de
Est~do da Aeronáutica, os tenentes de artilharia, do
regllnento de artilharia liceira n.? 1, Arlindo Barbosa
Henriques e, adido, J osé ~l\fanuel Sequeira Monteiro e
~lferes, de infantaria, adido, Fernando Gonçalves. Pode Mesquita e de artilharia, do grupo de artilha~la Contra aeronaves n.? 1, José de Matos Co~tinho
de Lucena, todos milicianos, devendo ser consideraS
nesta situac;:ão desde, respectivamente, 28 de J und o de 1952, 1 e 1 de Maio de 1953 e 17 de Abril
e 1952

:0

h

•

(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 13 de MaIo do 1953).
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Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do quartel- general da 4." região militar, José Joaquim
Albino Júnior e tenente de engenharia, do regimento
de engenharia n.? 2, João Orlindo Almeida Pina, por
terem sido nomeados para desempenhar comissões
de serviço militar dependentes, o primeiro, 00 Subsecretariado de Estado da Aeronáutica e, o segundo,
da província de Moçambique, ao abrigo da alínea b)
do artigo 3.° do .Decreto TI.O 36019, de 7 de Dezembro de 1946, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 2 de Maio e 6 de Abril de
1953.
Alferes miliciano de artilharia, do grupo de artilharia
contra aeronaves n." 2, Manuel Silveira Bettencourt,
por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
de serviço na provincia de Angola, ao abrigo da alínea b) do artigo 3.° do Decreto n.? 36019, de 7 de
Dezembro de 1946, devendo ser considerado nesta
situação desde 16 de Abril de 1953.
(Anotados

pelo Tribunal

de Contas em 13 d. )Iaio de 1953).

Baixa do serviço

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n." 14, Valentim Marques Godinho, nos
termos da última parte do artigo 3.° do Decreto-Lei
n." 28404, de 31 de Dezembro ele 1937, por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço pela junta da Assistência aos Tuberculosos do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Abril de 1953:
(Auo taô a pelo Tribunal

do Contas em 13 d .. Mllio de 1953).

Reforma
(Despacho
do 20 o. Abril do 1953 du Caixa Gernl de Depósítos , Crédito O Provtdênclu,
publtcado no Diàrio do GOt'e1''1W
11.° 97, 2.d sérto,
do 2l do mesmo mês o ono).

General Fernando Pereira Coutinho ; coronéis: de infantaria, José António Castilho, Manuel Frutuoso de
Carvalho, José Augusto de Melo Vieira e Luis Augusto de Sousa Rodrigues; de artilharia, António
Gonçalves Pinto Júnior; de cavalaria, Benjamim Luazes Monteiro Leite e Santos; de engenharia, Vasco
Lopes de Mendonça e. médico, António Monteiro de
Oliveira; tenente-corollel de infantaria, Henrique Go:
mes da Silva Júnior; major médico, António Joso
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Gonçalves Rapazote; capitães: veterinário, Carlos de
Assunção Ramos; chefes de banda de música, António
de Campos Felizes e José Pires da Cruz e, do extinto
quadro auxiliar do' serviço de saúde militar, José Martins Loureiro, e tenentes: de infantaria, Filipe da Conceição Santana e. do extinto quadro auxiliar de artilharia, Adriano Teixeira Correia, todos na situação
de reserva, nos termos da alínea a) do artigo 13.0 do
Decreto-Lei n.? 3630-1, de 24 de Maio de 19n, por
terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 25 e 31
de Março, 9, 28 e 11 de Fevereiro, 14 de Março, 25
e 24 de Fevereiro, 30 de Março e 20 de Fevereiro
de 19ô3, 5 de Dezembro de 1952 e 26 e 18 de Fevereiro, 24 de Março, 24 de Fevereiro, 29 de Março
e 21 de Fevereiro de 1953.
(Nilo carece do vIsto ou anotação

Reserva

do Tribunal

de Cootas).

•

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda
Nacional Republicana, Abílio Estêvão de Matos, nos
termos da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n, o 36 304, alterado pelo Decreto-Lei
n. o 38916, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 16 de Abril de 1953 e sem
direito a pensão por este Ministério enquanto se enContrar na referida situação de adido.
(Anotada

pelo Tribunal

de Couras em 14 de Mala de 1953).

Oficiais milicianos de reserva

Tenentes de engenharia, do centro de mobilização de eng~~haria n.? 1, Leo l\Iuginstein e, do centro de mobilização de engenharia n. o 3, António Osório Ruas e
feres .de infantaria, do centro de mobilização de
nfantana n.? 14, António Coelho de Lemos e, do
centro de mobilização de infantaria n.? 16, José Rai~undo Varela Fradinho, todos milicianos, nos termos
')~s artlgos 25. o e 26.0 do Decreto-Lei n. o 36 304, de
id de Maio de 19-17, por terem atingido o limite de
~ ade, ~evendo ser considerados nesta situação desde,
espectJvamente, 27, 13, 15 e 26 de Abril de 1953.

r

(Anotada

pelo Tribunal

do Contas em 8 de Maio do 1953).
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PROMOÇOES

do Exército _La Direeçãe-üeral->

2,a ReparticAo

portaria de 8 de Fenereiro de 1953:

N os termos do urtigo 35.° do Decreto n,° 21 385, de
22 de Abril de 1932, e contando a antiguidade desde a
data da presente portaria:
Ministério do Exército - 1.' Dlrecçãu-üeral - 2.· Repartição

Aspirantes a oficial milicianos do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, os soldados cadetes, do regimento de infantaria n. ° 1, n. os 856/51, Oarlos Alberto
de Oarvalho da Ponte e Sousa, 702/52, João Augusto
de Sá Teixeira da Paixão Moreira, da companhia de
adidos do Governo Militar de Lisboa, 157/52, Luís
Faria Pimentel Lopes de Melo, 318/53, Manuel António 'I'areco, 383/52, António Lopes Monteiro, e
385/52, Augusto Rios de Oliveira.
Ministério do Exército - L' Direcção·Geral-

3.' Repartição

Aspirantes a oficial milicianos do quadro dos serviços
auxiliares do Exército: os soldados cadetes, do 2. grupO
de companhias de subsistêucias. n.O 435/50, Carlos
Alberto Viegas de Carvalho, e 537/51, António José
Parreira Gama.
U

S

Ministério do Exército - 3.' Direcção·Geral

Aspirantes a oficial milicianos do quadro dos servi<;o.s
auxiliares do Exército, os soldados cadetes, do regi'
mento de infantaria n.? 1, n.O 84:2/48, Luis Frederico
Manuel Freire Cabral do Amaral de Fezas Vital, do
2.° grupo do companhias de subsistências, 441/50, Jyo
de Almeida Roque Cabral e, da companhia de adidos
do Governo Militdr de Lisboa, 382/52, Nestor Afonso
Pereira Júnior, e 386/52, João Antero Dias Machado.
S

I.' região militar - Quartel· general

Aspirante a oficial miliciano do quadro dos serdços auxiliares do Exército, o soldado cadete do regimento
de infantaria n. o 6, n. o 450150, Firmino dos Inocentes
Miranda.
2.· região militar - Quartel·general

.

A spirante a oficial miliciano do quadro dos serviços aU)(IIiares do Exército, os soldados cadetes, do 2.0 grupO de
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companhias de subsistências, n.O 3/52, João Ramos de
Carvalho, e, da companhia de adidos do Governo Militar
de Lisboa, 196/52, Fátimo Freitas Correia Góis.
S

Governo Militar da Madeira _. Quartel-general

Aspirante a oficial miliciano do quadro dos serviços auxiliares do Exército, o soldado cadete da companhia
de adidos do Governo Militar de Lisboa, n.? 226/52,
António Manuel Rebelo Pereira Rodrigues Quintal.
Batalhão de caçadores

n. o 4

Aspirante a oficial miliciano do quadro dos serviços auxiliares do Exército, o soldado cadete, da companhia
de adidos do Governo Militar de Lisboa, D.O 384/52,
José Manuel Montes ~Iarcelo.
Distrito de recrutamento

e mobilização n. o 5

Aspirante a oficial miliciano do quadro dos serviços auxiliares do Exército, o soldado cadete, da companhia
de adidos do Governo Milita)- de Lisboa, n.? 381/52,
Augusto Mendes de Oliveira Estudante.
Distrito de recrutamenlo

e mobilização n. o 8

Aspirante a oficial miliciano do quadro dos serviços auxiliares do Exército, o soldado cadete, da companhia
de adidos do Governo Militar de Lisboa, n. ° 327/52,
Albino Pedrosa Viana.
Distrito de recrutamento

e mobilização n. o 13

As~irante O oficial miliciano do quadro dos serviços auxilIares do Exército, o so1dado cadete, da companhia
de adidos do Governo Militar de Lisboa, n.? 156/52,
João Fontes.
Escola Prática de Cavalaria

AS~irante a oficial miliciano do quadro dos serviços auxilIares do Exército, o soldado cadete, da companhia
de adidos do Governo Militar de Lisboa, n.? 216/52,
José Henrique Pereira dos Santos.
(Nao carece de "Isto ou anotação

do Tribunal

do Contas).

Por portarias de 10 de Abrü de 1958 :

C

Escola Prática de Administração

Militar

apitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, adido,
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tesoureiro
do Colégio Militar, cargo de que fica exonerado por esta portaria,
Joaquim Esteves Martins.
(Vis ada pelo Trihunal
devidos omolumentos,

de Contas
nos termos

em 22 de Ahril de IU.j3. São
do Decreto 0,° 22 257).

Adidos
Capitão do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço no Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica,
Celestino Américo Mota dos Santos.
(Visada
pelo Tribunal
vidos emolumentos,

d. Ccn tus em 6 d e Muto de lU53. São detormos do Decreto 0.° 22 257).

DOS

Capitão do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço no Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, José Brás Hipólito.
(Visnda pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas
nos termos

em 28 de Ahril cie lU53. Sã o
do Decreto n.? 22 257).

Por portarias de 1 de Maio de 1953:
Ministério do Exército - 2." Dlrecção-Geral- I.' Repartição
Tenente-coronel
do serviço de administração
militar,
da Escola
major do mesmo serviço, 2.0 comandante
Prática
de Administração
Militar, José Biscaia Rabaça,
(Visada pelo Trlbunal
do Contas em 7 ele ~laio de 1~ii3. São de'

°

vidas

emolumentos,

nos termos

do Decreto

n." 22257).

Regimento de artilharia ligeira n. o 5 .
Major, o capitão de artilharia,
do regimento
de artilha·
ria pesada n. o 2, Luis Teixeira Soares da Mota.
(Visada
pelo Tribunal
do Contns em 15 de Maio do lU53. Sáo do'
vidos emolumentos,
nos termos do Decreto u.? 22257).

Quadro do serviço de administração militar
Major do serviço
de administrnção
militar,
o capitão
do mesmo serviço, adido, chefe dos serviços comerciais das Oficinas Gerais de Fardamento,
cargo de
que fica exonerado
por esta portaria,
António D1:1S.
Escola Prática de Admillistração Militar
Major do serviço de admiçistracâo
militar, 2.° coroa~dante, O capitão do mesmo serviço António Salgueiro Maximo.
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército
Major do serviço ele administração
militar,
o capititO
do mesmo serviço, do Depósito Geral de Material de
Aquartelamento,
Arménio do Nascimento
Guerra.
(Visadas
pelo Tribunal
de Comas em 12 de Maio de 1953. SAO
devidos amnlurueu tos , nos termos do Decreto n.o 22 257).
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Supranumerário

Tenente·coronel
do serviço de administração
militar, o
major do mesmo serviço, supranumerário,
Antonino
de Figueiredo Silva.
;'
(Visadapelo Tribunalde Contasom 7 de Maiode 1953. Sãodo.
vidosemolumentos,nostermosdo Decreto n.? 22 257).
Escola Prática de Engenharia

Tenente médico,
de Morais.

o alferes

médico Fausto

Ferreira

Reis

Hospital militar regional n,O I

TAnente médico, o alferes
da Silva Araújo,

médico Manuel Bento Soares

Hospital militar de Elvas

Tenente médico, o alferes
médico Henrique
Manuel
'rorres,
(Visadaspelo Tribunal de Contasem 15 de Maioda isss, São
devidosemolumentos,nostermosdoDecreton.o 22257).

v-

COLOCAÇÕES,

Ministério

EXONERAÇÕES

E TRANSFERÊNCIAS

do Exército _La Oirecção-Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 1 de Maio de 1953:
Tribunal Militar Territorial

do Porto

Promotor
de justiça,
o tenente-coronel
de artilharia,
supranumerário,
do regimento de artilharia antiaérea
fixa, Emídio José Crujeira de Carvalho, nos termos
do artigo 292.0 do Decreto n. o 11 29:3 (Código de
Justiça Militar), de 26 de Novembro de 1925, e Decreto-Lei
n.? 25460, de 5 de Junho de 1935, para
preenchimento
de varra deixada pelo tenente-coronel
de infantaria
Acácio bJoaquim
Gomes, o qual, por
esta
portaria,
é
considerado
exonerado
das referidas
f Unções.
(VIsadapelo Tribunal de Contasom 12 do Maiode 1953. São
devjdos

emolumentos,

nos termos

do Decreto

n.? 22 257).

Oficinas Gerais de Fardamento

Chefe
'
. (O
1 serviço
. d e a dmi
, do s servIçoS
fabris,, o major
minlstraç~
'['
,
A
.ao I_n1 dar, no quadro do~ me:mos serviços,
. ntólllo Dias, nos termo
do artigo 2 (,0 do Decreto
c
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n.? 11 605, de 23 de Abril de 1926, e base III da Lei
n.? 2020, de 19 de Março de 1947, na vaga 9.0 major Manuel José Mendonça Pereira, que, por portaria
de 30 de Junho de 1952, foi promovido a tenente-coronel, ficando exonerado daquelas funções por esta
portaria.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 15 de Maio de 1953. São
DOS termos do Decreto
n," 22 257).

Ministério do Exército - Comissão de Contas e Apuramento
de Responsabilidades

Capitão chefe de banda de música, do regimento de infantaria n." 5, Armando de Mendonça Escoto, por
pedir.
Ministério do Exército - Direcção dos Serviços do Ultramar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Joaquim Luis Romeira.
Regimento de artilharia antiaérea

fixa

Capitão de artilharia, do grupo independente de artilharia de costa, José de Melo Macedo Cabral.
2.° Tribunal Militar Territorial

de Lisboa

Presidente,
o coronel de infantaria,
arma, João Arruda Pereira.
Ministério do Exército - I." Dlrecçãe-âeral>

da direcção

da

2.' Repartição

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Alfredo Marques de
Abreu.
Regimento de infantaria

n. o 12

Alferes do quadro dos serviços auxili~res do Exército,
do regimento de artilharia ligeira n." 4, Mário de
Sousa Brandão, por pedir.
Regimento de infantaria

n. o 13

2. o comandante, o tenente-coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e mobilização n." 13, Alfredo
Augusto Soares Ribeiro.
Inspecção das tropas de transmissões

Chefe da secretaria, o major de engenharia, da escola
prática da arma, Floriano Bernardo das Neves.

2." Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 5

307

Escola Prática de Engenharia

Major de engenharia, da direcção da arma, Albino Augusto de Macedo Vendeirinho.
I. o grupo de companhias de subsistências

Tenente do serviço de administração militar, da 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, Aní-.
bal Artur Sentieiro de Almeida.
Assistência aos Tuberculosos do Exército
Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas

Tenente médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde,
Alfredo Alexandre Ribeiro de Magalhães.
pQ1' portaria de 13 de Maio de 1953:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 10 de
Abril de 1953, inserta na Ordem do Exército n." 4,
2. a série, de' 30 do mesmo mês e ano, que exonera
das funções de professor catedrático da 6. a cadeira
da Escola do Exército (Táctica de Infantaria), o tenente-coronel do corpo do estado-maior Augusto Manuel
das Neves, o qual continua, porém, no seu impedimento, em serviço no Estado-Maior do Exército.
(Anotada

pelo Tribunal

VI- MElHORIAS
Ministério do Exército -

La

de Contao em 14. de Maio ce 1053).

DE PENSÕES

Direcção-Geral-

2.a Repartição

f .Con~edido o abono de melho~ia de pensão, que lhe~
01

atrIbuido nos termos do artigo 6.0 do Decreto-Lei

n:o 28404, de 31 de Dezembro de 1937, aos oficiais na
sItuação de reserva em sezuida mencionados, por terem
Completado o número de a~os de serviço que lhes vai indiado, ao a?l'igo ~o ~l'tigo 8.° do Decreto-Lei n.? 28402,
a data acima refenda:

â

Por portaria de 20 de Março de 1953:
OadPitãode artilharia Nuno Álvares G uedes Vaz, 21.00015,
esde 10 de Novembro de 1952 - 35 anos de serviço.
(Visada polo Tribunal
devldos emolumontos,

do Contas em 12 do Maio d. 1053. SAI)
nos termos do Decreto n.o 22251).
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Por portaria de 20 de Abril de 1953:
Capitão de artilharia João Marcelino de Queirós, 11.32Sa,
desde 1 de Abril de 1953- 30 anos de serviço.
Capitão do serviço de administração
militar Mário António Augusto Soares Pinto, 21.00015, desde 24 de
Março de 1953 - 35 anos de serviço.
Tenente de infantaria Artur Tavares, 13.063t$20, desde
15 de Março de 1953 - 28 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 6 d e Maio de 1953. São
devtdos emolumontos, nos t et-mos do Decreto n.? 22 257).

VII- CONDECORAÇOES

Ministério

do Exércite -d."

E LOUVORES

Direcção-Geral-I."

Repartição

Por portaria de 25 de Abril de 1953:
Condecorados com a medalha de mérito militar de
2. a classe os oficiais a seguir designados, por, segundo
parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército,
se encontrarem nas condições dos artigos 26.0 e 29. o do
Regulamento da Medalha Militar, de :'28de Maio de 1946 :
Majores: de infantaria, Luís Maria de Sant'Ana
Pereira e, do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, na situação de reserva, José Bernardino Torres Júnior.
Capitães: de infantaria, na situação de reserva,
Justino Leite, António Ferreira, José de Sousa
Regato Júnior; do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, na situação de reserva, José Soares,
e reformado Carlos Gomes Fernandes.

VIII -

Ministério do Exército -I.

DECLARAÇOES
a

Direcção-Geral-

2. a Repartição

1) Frequentaram com aproveitamento o curso n." 1 de
instrutores NATO sobre defesa ABC na Joint Schoo1
of Chemical ,V arfare , de 20 de Janeiro a 13 de Fevereiro do corrente ano, os seguintes oficiais:
Major do corpo do estado-maior
Costa.

Manuel Campos
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do corpo do estado-maior Fernando Ferreira Valença.
Capitão de artilharia Augusto Gomes Pastor Fernandes.

Capitão

2) Foi aceite o oferecimento para servir em comissão
militar na província de 'I'ímor. nos termos do Decreto
n.? 36019, de 7 de Dezembro de 1946, ao capitão de
infantaria José Pedro Paixão, que já estava oferecido
para as províncias de Angola e Moçambique.

3) É nomeado para frequentar o curso de comandantes de companhia na Escola Prática de 'Infantaria,
por antecipação, no corrente ano, com inicio em 2G de
Outubro, o tenente Fernando da Fonseca, do batalhão
de metralhadoras n. o 1, devendo ser mandado apresentar
naquela Escola na véspera do início do referido curso .
. 4) Contam a antiguidade desde as datas que, respectIvamente, lhes vão indicadas os oficiais a seguir mencionados que, pela presente Ordem do Exército, são promovidos aos seus actuais postos:
Artilharia

Major Luis Teixeira Soares da Mota, desde 20 de Abril
de 1953.
Serviço de administração militar

Tenentes-coronéis Antonino de Figneiredo Sil va e José
Biscaia Rabaça, desde 10 de Abril de 1953.
Majores:
António Dias e António Salgueiro Múximo, ambos
desde 9 de Abril de 1953.
Arménio do Nascimento Guerra, desde 10 de Abril
de 19~3.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Oapitães José Brás Hipólito, Oelestino Américo Mota
dos Santos e J oaq uim Esteves Martins, todos desde
1 de Abril. de 1953

.

5) Passou a desempenhar desde 24 de Abril do cor. '
do ajudante
de campo d~ S . E; x.- a o
dresH.lente da República o capitão de cavalaria, no qua1'0 da arma, João Carlos Oraveiro Lopes, deixando de

rente. ano, as funções
1>
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exercer as funções de oficial às ordens, a que se refere
a declaração 19) inserta na Ordem do Exército n. o 11,
2. a série, de 12 de Setembro de 1951.
6) São nomeados para a frequência do curso de
comandantes de esquadrão, na Escola Prática de Cavalaria, com início em 22 de Junho do corrente ano e
duração de dez semanas, os seguintes tenentes de cavalaria:
Luis Maria de Sousa Campeão Gouveia, do regimento de cavalaria n. o 7.
Júlio Augusto Pessoa Carvalho Simões, da Escola
Prática de Engenharia.
Joaquim :Miguel de Matos Fernandes Duarte Silva,
da Escola Prática de Cavalaria.
Raul Augusto Paixão Ribeiro, da Escola Prática de
Cavalaria.
Francisco dos Santos Farrusco Júnior, da Escola
do Exército.
Joaquim Mendes Borges Ribeiro Simões, do Colégio
Militar.
Henrique Manuel Gonçalves Vaz, do regimento de
cavalaria n.? 6.
José Joaquim de Almeida Santos, do regimento de
cavalaria n." 4.
Luis Manuel Saraiva Vicente da Silva, da Escola
Prática de Cavalaria.
José Vicente Pessoa Gomes Cardoso, do regimento
de lanceiros n." 2.
António Varela Romeiras Júnior, do Colégio Militar.
José Francisco Milho Ferro, da Guarda Nacional
Republicana.
Rui. Manuel de Brito Limpo Serra, do regimento do
cavalaria n. o 4.
Domingos de ViJI1S Boas de Sousa Magalhães,
da
Escola Prática de Cavalaria.
Francisco Rodolfo Pore ira dos Santos Oliveira, do
regimento de cavalaria n. o S.
.
Adelino Mendes da Silva, do regimento de lanceIros n." 2.
António ::\Ianuel Guerreiro Chaves Guimarães, do
regimento de cavalaria n.? 6.
António Octávio Dias Machado, da Escola Prática
de Cavalaria, por antecipação.
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7) É considerado apresentado no comando militar de
Moçambique, onde reside actualmente, o alferes miliciano de engenharia, na situação de reserva, Luís Fernando Serzedelo de Almeida.
8) Frequentou com aproveitamento o curso de oficiais médicos da NATO, na Joint School de Guerra
Química, Winterbourne Gunner (Inglaterra), desde 24
de Março a 2 de Abril do corrente ano, o major médico
Nicolau José de Bettencourt.
9) Chama-se João Alves Mineiro o capitão médico
que por portaria de 22 de Dezembro de 1952, publicada na Ordem do Exército n.? 3, 2.a série, do corrente
ano, teve baixa do serviço.
10) São nomeados para a frequência do curso para
promoção a oficial superior no ano lectivo de 1953-1954,
no Instituto de Altos Estudos l\filitares, os seguintes
capitães do serviço veterinário mílitar :
António Gonçalves Cidrais, do regimento de lanceiros n.? 1.
Emílio Vieira Lisboa, do regimento de artilharia
ligeira n. o 3.
António Martins de Sousa Júnior, do regimento de
cavalaria n.? 8.
11) Terminaram em 8 de Abril findo, na Escola do
Se~viço de Saúde Militar, o estágio a que se refere o
artIgo 75.0 da Portaria n.? 11332, de 6 de Maio de 1946,
C?m aproveitamento e boas informações, os alferes mé~lCOSFausto Ferreira Reis de Morais, Manuel Bento
oares da Silva Araújo e Henrique Manuel Torres, pelo
que se considera definitiva a sua entrada no quadro per~anente dos oficiais elo Exército, nos termos do ar19o 78.0 da mesma portaria .
. 12) Terminou em 8 de Abril findo, na Escola do Serde Saúde Militar o estágio a que se refere o ar19o 75.0 da Portaria ~.o 11 332, de 6 de Uaio de 1946,
cOm aproveitamento
e boas informações, o alferes farlllac'
.
eutJco J osé Auzusto de Oliveira Carvalho, pelo que
se c'd
o
d
onsl era definitiva a sua entrada no qua 1'0 perma~:nte dos oficiais do Exército, nos termos do artigo 78. o
mesma portaria.
;IÇO
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13) Frequentou com aproveitamento o curso Assodate Quartermaster Company Officer na The Quartermaster School do exército dos Estados Unidos, de 4
de Fevereiro a 24 de Maio de 1952, o capitão do serviço de administração militar Manuel Albertino Varela
Soares.
14) São nomeados para a frequência do curso técnico
do serviço de administração militar na escola prática do
mesmo serviço, que tem início em 17 de Agosto do
corrente ano, com a duração de seis semanas, os seguintes tenentes do serviço de administração militar:
Bernardino Margalho Soares, da Escola Prática do
Serviço de Administração
Militar.
José da Silva Lopes, das Oficinas Gerais de Fardamento.
Polinio António Saraiva, adido no Ministério das
Finanças, na Guarda Fiscal.
António Fernando Guerreiro, do 1.0 grupo de companhias de subsistências.
Aníbal Artur Sentieiro de Almeida, da 3.3 Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério.
António Augusto de Almeida Melo, da Escola Prática de Engenharia.
Domingos António Garrido Serra, da Manutenção
Militar.
J osó dos Reis Rodrigues, da 3. a Repartição
da
2.a Direcção-Geral deste Ministério.
Manuel Gomes Ricardo, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana.
Arnaldo dos Santos Duarte, do Depósito Geral de
Fardamento e Calçado.
Joaquim Vaz Ferreira, do hospital militar regiOnal n.? 2.
Cândido Márcio da Silva Figueiredo, do rE'gimento
ele infantaria. n. o lG.
Carlos Gonçalves Ferreira, da Escola Prática de
Infantaria.
Alberto Joaquim Salgueiro, da Manutenção :Milita~.
Celinio David Paiva, da 3.3 Repartição
da 2.3 Direcção-Geral deste Ministório.
Apolinário J osé dos Reis Pereira, do 1.0 grupO de
companhias de subsistências.

2." Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 5

313

Jorge Feurly de :'IIagalhães Caldas, do regimento
de cavalaria n." 5.
José Augusto da Cunha, do regimento de infantaria n.? 9.

15) São nomeados para prestar provas especiais de
aptidão para o posto do maj or os seguintes capitães do
extinto quadro de oficiais do secretariado militar:
Viriato Egídio, adido, em comissão de serviço militar na província de Moçambique.
António Maria :\farques Perdigão Júnior, do quartel-general do Governo Militar de Lisboa.
Manuel Coelho Fortes do Vale, do Tribunal Militar
Territorial de Viseu.
António Saro Negrão, da 2.a Repartição da L" Direcção-Geral deste Ministério.
Domingos dos Santos :\Iassano Corado, adido, em
serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana.
Adriano Rabaçal Dias :\Iiguel, do Supremo Tribuna I l\1ilital'.
Bernardino :\Hlitão G ornes, do quartel-general do
Governo :\lilitar de Lisboa.
Os três últimos por o terem requerido, o que lhes foi
deferido.
Estes oficiais deverão comparecer na 3. a DirecçãoiOeral deste :\Iinistério (Estado-àlaior do Exército) peas 14 horas e 30 minutos do próximo dia 20 de Julho,
a fim de serem submetidos à prestação das referidas
provas.
, .Oportunamente será indicada a data da apresentação
a J unta hospitalar de inspecção.

l~) Continua a desempenhar as funções de vogal da
ÜomlsSão de apreciação das propostas de concessão da
prdem.1Uilitar de Sant'Iago da Espada, desde 20 de
d e\'e1'ell'Ode 1953, data em que transitou para a situação
/ l:esl'1'Va, o general :'IIanuel Ferreira da Silva Couto
UOI01',
do serviço desde as datas que lhes
v:'17) São deslizados
t>
,
'
•
15 . o
d<to ndi[cadas, no·
termos da última
parte do artigo
o~ ec.r~to-Lei n. o 28 404, de 31 de Dezem~ro de 19~7,
ofiCiaiS na situação de reserva em seguida meneio-

D
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nados, que nas datas referidas atingem o limite de idade
para transitar para a situação de reforma:
General Júlio da Conceição Pereira Lourenço, desde
21 de Abril de 1953.
Coronel do serviço de administração militar José Ribeiro da Costa Júnior, desde 9 de Abril de 1953.
Tenente-coronel
de infantaria Hermínio Rebelo,
desde 10 de Abril de 1953.
Capitão do serviço de administração militar J anuário
Simões da Silva, desde 28 de Abril de 1953.
Tenente de infantaria António Cardoso Calhancas,
desde 2 de Abril de 1953.
18) Deixou de prestar serviço na Casa de Reclusão
do Governo Militar de Lisboa, desde 17 de Abril de
1953, o capitão de infantaria, na situação de reserva,
Francisco Robalo.
19) Presta serviço nos Serviços Cartográficos
do
Exército, desde 26 de Março do corrente ano, o capitão
de infantaria, na situação de reserva, José Boto.
20) Presta serviço nos Serviços Cartográficos do Exército, desde 18 de Abril do corrente ano, o tenente de
infantaria, na situação de reserva, Serafim Xisto de
Assis.
21) Deixou de prestar serviço na Repartição do Gabinete deste Ministério, desde 1 de Maio de 195;3, o tenente
de infantaria, na situação de reserva, Jesus de Deus
Calado.
22) É a seguinte a constituição dos tribunais militares territoriais no 2.° quadrimestre do corrente ano:
I.· Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Presidente, brigadeiro graduado, na situa~ão de
reserva, Augusto Bernardo de Freitas J úni?r.
Vogal, coronel de infantaria João Baptista PereIra
Júnior.
Promotor, coronel de artilharia António J osé Oaria.
Defensor, major de cavalar i11 , na situação de reserva, Décio Tito da Silveira Freitas.
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2.° Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Presidente, coronel de infantaria João Arruda Pereira.
Vogal, tenente- coronel de infantaria Alberto Barbieri de Figueiredo Baptista Cardoso.
Promotor, tenente- coronel de artilharia António de
Araújo Almeida Campos.
Defensor, major de infantaria, na situação de reserva, José de Melo Soares.
Tribunal Militar Territorial do Porto

Presidente, coronel de artilharia, na situação de
reserva, Armando Patrocínio Guedes.
, Vogal, coronel de infantaria António Francisco de
Almeida.
Promotor, tenente- coronel de artilharia Emídio José
Crujeira de Carvalho.
Defensor, capitão de artilharia, na situação de reserva, António Joaquim Miranda.
Tribunal Militar Territorial de Viseu

Presidente, coronel de infantaria, na situação de
reserva, Celestino Rodrigues da Costa.
Vogal, coronel de artilharia, na situação de reserva,
António Gonçalves Alvarenga.
Promotor, coronel de artilharia Manuel Augusto da
Silva Pestana.
Defensor, major de artilharia, na situação de reserva, António Maria Martins Engrácia .
.~3) Presta serviço no quartel-general da 2. a rogiao
~lhtar, desde 6 de Maio de 19f>3, deixando de o presar, desde a mesma data, no regimento de infantaria
~.o 12, o tenente de infantaria, na situação
de reserva,
Osé dos Santos Pires.

b}4) Presta serviço no distrito de recrutamento e moII 'za~ão n." 1, desde 1 de Maio de 1953, deixando de o
~restar, desd~ ~O de Abril findo, no distri~o de re?ruta.ento e mobilização n. o 5 o tenente de infantaria, na
SttU'l ~ d
'
<<;<10
e reserva, Joso' Antunes.
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25) É considerado apresentado no comando militar
de Moçambique, onde reside actualmente, o tenente miliciano de infantaria, na situação de reserva, Manuel
Vicente Giesteira.
26) Presta serviço na Repartição do Gabinete deste
Ministério, desde 5 de Fevereiro de 1953, deixando de
o prestar, desde a mesma data, na Casa de Reclusão do
Governo Militar de Lisboa, o tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva, J oaq uim de Oliveira
Leite.
27) Presta serviço na Assistência Social da Legião
Portuguesa do Porto, desde 1 de Maio de 1953, deixando de o prestar no regimento de cavalaria n." 5,
desde a mesma data, o tenente-coronel de cavalaria, na
situação de reserva, Albino Augusto do Oliveira.
28) ]t considerado apresentado 110 comando militar
de Mocambique o tenente miliciano de enceuharia António Osório Ruas, que, pela presente Ordem do Erér:
cito, transita para a situação ele oficial miliciano de reserva.
29) Deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n." 8, desde 27 de Abril de 1953,
o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exórcito~
na situação de reserva, 'rito António Godinho.
30) Presta serviço, desde 7 de Abril do corrente anO,
no Hospital Militar Veterinário o tenente do quadro dos
serviços auxiliares do Exército José Maria Ferreira,
que, pela presento Ordem do Exército, transita para a
situação de reserva.
31) Presta serviço, desde 17 do Abril do corrente anO'
no distrito de recrutamento e mobilização n. ° 14 o ~enente do quadro dos serviços auxiliares do Exórc!to
Baltasar do Amaral Brites, que, pela presente Ordeu1
do Exército) transita para a situação de reserva.
32) Prestou serviço no regimonrn do infantaria n,o 13:
de 29 do Janeiro a ~1 de Abri] do 19;);1, o tenente do
quadro dos serviços auxiliares do Exército DomingoS
Fernandes.
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33) Deixou de prestar serviço no regimento
de artilharia ligeira n. o 5, desde 21 de Abril de 1953, o tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva,
António de Brito.
34) Os oficiais nomeados
para frequentarem
no corrente ano os cursos de comandantes
de companhias,
esquadrão,
bateria e cursos técnicos de promoção
dos
eervicos de saúde militar e administração
militar devem
ser mandados apresentar
nas respectivas escolas práticas
na véspera do inicio dos referidos cursos.

Ministério do Exército _1.& Direcção-Geral-

35) São nomeados

cem alunos

para

3.a Repartiçao
a frequência

do

1.o ano do curso da Escola Central de Sargentos no
próximo
ano lectivo, com início em 1 de Setembro
do corrento

ano.

Ministéri,o do Exército - 2.a Oirecção·Geral-

3.a Repartição

36) Pensões anuais que competem aos oficiais em
seguida mencionados,
q ue, nos termos do Decreto-Lei
o
n.. 3G 30J., de 24 de Maio de 19.17, transitam
para a
sltua~ão de reserva pela presente Ordem do Exército:
Ooronel do artilharia
Sigismundo
Ályares
Pereira
e Lima, 3G.000tS.
Major de artilharia
Alfredo Ramos Paz, 27.0006.
Oapitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Francisco Alves, 20.400;5.
Oapitrlo do quadro dos erviços auxiliares do Exército Abílio Estêvão ::\Iatos, 20.-100;5. Vence pelo
Ministério do ln terior.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Baltasar
do Amaral Brites, 12.999860. Tem
30 anos de serviço.
Ten.ente do quadro dos servicos auxiliares do ExérCito José Maria Ferreira,
15.6D0t5.
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do Exército-Comissão
de Contas e Apuramento
de Responsabilidades

37) Publica-se a relação dos conselhos administrativos do Ministério do Exército considerados quites para
com o Estado pela sua gerência no período de 1 de
.Janeiro a 31 de Dezembro de 1951:
1. a e 2. a Direcções-Gerais do Ministério do Exército.
3. a Direcção-Geral do Ministério do Exército.
Governo Militar de Lisboa.
Comando da La região militar.
Comando da 2.a região militar.
Comando da 3.a região militar.
Comando da 4.a região militar.
Comando militar da Madeira.
Comando da Defesa Marítima de Lisboa.
Comando-Geral de Aeronáutica.
Direcção da Arma de Infantaria.
Escola Prática de Infantaria.
Centro de Instrução de Sargentos Milicianos de Infantaria.
Regimento de infantaria n." 1.
Regimento de infantaria n.? 2.
Regimento de infantaria n." 3.
Regimento de infantaria n.? 4.
Regimento de infantaria n.? 5.
Regimento de infantaria n. o 6.
Regimento de infantaria n. o 7.
Regimento de infantaria n. o 8.
Regimento de infantaria n." 9.
Regimento de infantaria n. o 10.
Regimento de infantaria n. o 11.
Regimento de infantaria n." 12.
Regimento de infantaria n. o 13.
Regimento de infantaria n. o 14.
Regimento de infantaria n. o 15.
Regimento de infantaria n.? 16.
Batalhão independente de infantaria n. o 17.
Batalhão independente de infantaria n." 18.
Batalhão independente de infantaria n. o 19.
Batalhão de caçadores n. o 1.
Batalhão de caçadores n. o 2.
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Batalhão de caçadores n.? 3.
Batalhão de caçadores n. ° 4.
Batalhão de caçadores n. ° 5,
Batalhão de caçadores n." 6.
Batalhão de caçadores n. ° 7.
Batalhão de caçadores n.? 8.
Batalhão de caçadores n.? 9.
Batalhão de caçadores n.? 10.
Batalhão de metralhadoras n. ° L
Batalhão de metralhadoras n. ° 2.
Batalhão de metralhadoras n.? 3.
Batalhão de engenhos.
Campo de tiro da serra da Carregueira.
Direcção da Arma de Artilharia.
Regimento de artilharia ligeira n.? 1.
Regimento de artilharia ligeira n. ° 2.
Regimento de artilharia ligeira n.? 3.
Regimento de artilharia ligeira n.? 4.
Regimento de artilharia ligeira n. ° 5.
Escola Prática de Artilharia.
Regimento de artilharia n.? 6.
Regimento de artilharia pesada n.? L
Regimento de artilharia pesada n. ° 2.
Regimento de artilharia pesada n. ° 3.
Regimento de artilharia de costa.
Regimonto de artilharia antiaérea fixa.
Grupo independente de artilharia de costa.
Grupo de especialistas.
Grupo de artilharia de guarnição.
Grupo de artilharia contra aeronaves n." L
Grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3.
Bateria independente de defesa de costa n.? L
Bateria independente de defesa de costa n. ° 3.
Depósito Geral de Material de Guerra.
Destacamento misto do Forte de Almada.
Destacamento do Forte do Alto do Duque.
Direcção da Arma de Cavalaria.
Escola Prática de Cavalaria.
Regimento de lanceiros n.? L
Regimento de lanceiros n. ° 2.
Regimento de cavalaria n.? 3.
Regimento de cavalaria n." 4.
Regimento de cavalaria n." 5.
Regimento de cavalaria n.? 6.
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Regimento de cavalaria n.? 7.
Regimento ele cavalaria n, ° 8.
Escola 1\1ilitar de Equitação.
Escola Prática de Engenharia.
Hegimento de engenharia n.? 1.
Regimento de engenharian."
2.
Grupo de companhias de trem auto.
Batalhão de caminhos de ferro.
Batalhão de telegrafistas.
Depósito Geral de Material de Engenharia.
Base aérea n.? 1.
Base 'aérea n.? 2.
Base aérea n. o 3.
Grupo independente de aviação de caça.
Depósito Geral de Material Aeronáutico.
Direcção do Serviço de Saúde Militar.
1.0 grupo de companhias de saúde.
2.° grupo de companhias de saúde.
Hospital Militar Principal.
Hospital militar regional n. ° 1.
Hospital militar regional n. ° 2.
Hospital militar regional n." 3.
Hospital militar regional n.? 4.
Assistência aos Tuberculosos do Exército.
Dopósito Geral de Material Sanitário.
Direcção do Serviço Veterinário Militar.
Hospital Militar Veterinário.
Direcção do Serviço de Administração Militar.
1.0 grupo de companhias de subsistõncias.
Depósito Geral de Material de Aquartelamento.
Depósito Geral de Fardamento e Calçado.
Agência Militar.
Instituto de Altos Estudos Militares.
Escola do Exército.
Escola Central de Sargentos.
Colégio Militar.
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército.
Instituto de Odivelas.
.
Tribunais Militares de Lisboa.
Tribunal Militar Territorial do Porto.
Tribunal Militar Territo~ial de Viseu.
Casa de Reclusão do Governo Militar de Lisboa.
Casa de Reclusão da 1.a Região Mili tar.
Casa de Reclusão da 2.a Região Militar.
La companhia disciplinar.
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. Presidio Militar de Santarém.
Companhia de adidos do Governo
Asilo de Inválidos Militares,
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IX -

Estado-Maior

ANUNCIOS

do Exército -Serviços

CartográncGs

do Exército

Concurso documental para preenchimento das vagas de chefe da divisão
de topografla e geodesia (uma vaga) e de chefe da divisão de fotogrametria (uma vaga) dos Serviços Cartográflcos do Exercito.

Nos Serviços
Cartográficos
do Exército
está aberto
c?ncurso para preenchimento
das duas vagas acima menclOnadas, por espac;:o de vi nte dias a contar da data da
publicac;:ão deste convite em Ordem do Exército.
A admissão dos concorrentesé regulada pela forma
seguinte:
.A. - São condições necessárias:
1) Ser

oficial

superior de qualquer arma, de posto
a tenente-coronel;
Ter exemplar
comportamento
e boa informação
do chefe sob cujas ordens sirva;
Ter aptidão física e boa visão, devidamente confirmada por atestado médico;
Ter aprovacão nas cadeiras de Astronomi.a, Geodesia e Topografia
da Escola do Exército ou
Universidades
ou
Ter bastante
prática
em trabalhos
geodésicos
(do gabinete e de campo), de topografia
e de
íotogrametria
(na parte correspondente),
nas
províncias
ultramarinas,
Instituto
Geográfico
e Cadastral
ou nos Servicos Cartográficos
do
Exército,
com muito boas informações
dos
chefes sob cujas ordens tenha servido;
Para a divisão de fotogrametria,
ter boa visão estereoscópica,
a verificar oportunamente
nestes
Serviços.

não inferior

2)
3)
4)

5)

6)

B.
1) Ter

São condições

de preferência:

dosernp Jn hado fUllC:ÕCSidênticas
viços Cartográficos
elo Exército ;

nos

Ser-
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~) Ter o curso de engenheiro geógrafo;
3)Ter o curso de. engenharia militar ou civil;
4 ) Ter mais tempo de prática em trabalhos de
campo e de gabinete na respectiva especialidade;
5) Ter melhor classificação nas cadeiras de Astronomia e Geodesia;
6) Ter melhor classificação na cadeira de Topografia;
7) Ter mel hor classificação no respectivo curso da
Escola do Exército;
~) rrer melhores informações;
iJ) Ter menor idade.
Os requerimentos, dirigidos a S. Ex." o Ministro do
Exército e devidamente instruídos, serão directamente
enviados, dentro do prazo acima fixado, aos Serviços
Cartográficos do Exército.
Serviços Cartográficos do Exército, 22 de Abril de
1953. - O Chefe dos Serviços, Marcelino Pais de Figzwiredo Alves} coronel.
Concul'so documental para preenchimento das vagas de adjunto técn~co
da divisão de topografia e geodesia (uma vaga) e de adjunto técnicO
da divisão de Iotcqrametria (uma vaga) dos Serviços CartográfiCOS
do Exêrcltn :

Nos Serviços Cartográficos do Exército está aberto
concurso para preenchimento das duas vagas acima
mencionadas, por espaço de vinte dias a contar da data
da publicação deste convite em Ordem do Exército.
A admissão a esse concurso é regulada pela forma
seguinte:
A. - São condições necessárias:
1) Ser oficial de qualquer arma de posto não supe·
rior a major;
2) Ter exemplar comportamento e boa informação
dos chefes sob cujas ordens sirva;
3) Ter aptidão física e boa visão, devidamente confirmada por atestado médicó;
4) Ter aprovação nas cadeiras de Astronomia, Geodesia e Topografia da Escola do Exército oU
Universidades ou
5) Ter bastante prática em trabalhos geodésicos (~e
gabinete e de campo), de topografia e de fo-
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togrametria
(na parte correspondente),
nas
províncias
ultramarinas,
Instituto
Geográfico
e Cadastral
ou nos Serviços Cartográficos
do
Exército, com boas informações dos chefes sob
cuj as ordens tenha servido;
6) Para a divisão de fotogrametria,
ter boa visão estereoscópica,
a verificar oportunamente
nestes
Serviços.

B. - São condições

de preferência:

1) Ter desempenhado
funções idênticas nos Serviços
Cartográficos
do Exército;
2) Ter o curso de engenheiro
geógrafo;
3) Ter o curso de engenharia
militar ou civil;
4) Ter mais tempo de prática em trabalhos de campo
e de gabinete;
5) Ter melhor classificação
nas cadeiras de Astronomia e Geodesia;
6) Ter melhor claseificaçâq
nas cadeiras de Topografia;
7) Ter melhor classificação
no respectivo
curso da
Escola do Exército;
8) Ter melhores informações;
9) Ter menor idade.
Os requerimentos,
dirigidos a S. Ex." o Ministro do
Exército
e devidamente
instruídos,
serão directamente
enviados,
dentro do prazo acima fixado, aos Serviços
Cartográficos
do Exército.
Serviços Cartográficos
do Exército)
22 de Abril de
1953. - O Chefe dos Serviços,
Marcelim« Pais de Figueiredo Alves, coronel.

Obituário

l(l52
Dezembro 29 _ Tenente miliciano, do regimento
Manuel Lisboa Botelho.

de infantaria

0

11.

9,

1953

Janeiro

F
•evereiro

10 _ Capitão

de infantaria, na situação de reserv~, António dos Santos Cavaco. Prestava serviço no
distrito de rC('rutamento e mobilização n.v 4.
3 _ Coronel reformado Francisco Assis Jara de Carvalho.
9 - Tenente miliciano
do regimento
de engenharia
n.O 2, José de Ca'stro Monteiro Portocarrero.
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15 - Tenente reformado Luís Gomes Andrade.
18 - Coronel de infantaria, na situação de reserva, Carlos Ribeiro Pestana. Prestava serviço no Supremo
Tribunal Militar.
19 - Tenente de infantaria, na situação de reserva, António de Carvalho Barreto.
20 - Major de engenharia António Maria Neves de Carvalho.
24 - General reformado Joaquim Lúcio Lobo.
24 -- Tenen te- coronel reformado Alberto Artur Sarmento.
27 - 'I'enentecoronel
de artilharia,
na situação de reserva, Dimas Lopes de Aguiar.
27 - Alferes miliciano, do centro de mobilização de infantaria n.? 11), José Rodrigues Ribeiro Marques31 - Alferes de artilharia,
na situação de reserva, Miguel de Sousa Horta e Costa.
1- Capitão reformado José Mendes Silvestre.
2 - Coronel reformado Octávio Frederico Dias.
7 _ Co r o n e l de cavalaria,
na situação de reserva,
Adriano Garcês Pereira Caldas.
15 - Capitão ele engenharia,
na situação de reserva,
José Rafael Baptista Júnior.
.
17 - Coronel veterinário
reformado António SeverIno
da Piedade Guerreiro.
17 - 'I'encnte-coronel
de artilharia,
na situação de resexva, Luís António Vicente.
,
18 -Major
de artilharia, na situação de reserva, Antonio Maria Duarte Correia de Melo. Estava na
situação de adido prestando serviço no Miuistério das Finanças, no Instituto Geográfico c Cadastral.
19 - Tenente-coronel
médico reformado António Augusto da Veiga e Sousa.
21 - Coronel médico reformado Armando Macedo.
22 - Capitão reformado António Lopes.
27 - Coronel de cavalaria, na situação ele reserva, Carlos Duarte Mascarenhas de Meneses.

Adolfo do Amaral Abramehes Pinto.
Está conforme.

o

AjudJlllle-General,

•

. ..
.

-

.

MINISTERIO DO EXERCITO

Ordem

do

Exército

Série

2.9

30 de Maio de 1953

o

Ministro do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército, o seguinte:

1-

MUDANÇAS DE SITUAÇAO

Ministério do Exército _I.

a

Direcçao-Geral-

2. a Repartiçlo

Por portaria de 6 de Fevereiro de 1953:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 25 de
Setembro de 1951, inserta na Ordem do Exército n. o 12,
2. a. série, de 8 de Outubro do mesmo ano, visada pelo
Trlbunal de Contas em 6 do mesmo mês de Outubro,
que passou à situação de reserva o alferes do quadro
~os s.erviços auxiliares do Exército J ?sé Mi~uel d? Vale
outlllho, em virtude de se ter verificado que a data
em que se efectuou essa mudança de situação estava
~m condições de promoção iguais às que tinham em
..5 ~~ Julho de 1952 os alferes do quadro dos serviços
aU~lhares do Exército Manuel António Marques, An~UIO de Azevedo, José do Couto Pereira, José Cesário
Sluto Vilar Santos, Serafim Moreira, Joaquim Simão
A!r?te Nunes, Joaquim do Amaral, José Marques,
N bino Jesus Gomes Agostinho Águeda, João Grade
.unes Ribeiro, José komano Barradas, Joaquim FranClSCOda Fonte, António do Carmo e Belchior Maia,
(ue, por portaria dessa data, foram promovidos a
euentes.
(Anotada pelo Tribunal de Conlas em 18 de Março de 1953).
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Por portarias de 8 de Ma1'ode 1953:
Adidos

Tenente-coronel, comandante do corpo de alunos da Escola do Exército, Mário de Paiva Nunes e capitão,
do batalhão independente de infantaria n.? 18, Armando da Silva Maçanita, ambos de infantaria, por
terem sido nomeados, respectivamente, para o citado
cargo, por podaria desta data, e para prestar serviço
no Ministério do Interior, na Policia de Segurança
Pública, devendo ser considerados nesta situação desde
1 de Maio e 20 de Abril de 1953.
(Anotada

pelo 'I'rrbunal

de Coutas

em 22 de Maio de 1953).

Ouadro da arma de infantaria

Tenente-coronel de infantaria, adido, Alberto Barbieri
de Figueiredo Baptista Cardoso, que, por ter deixado
de exercer as funções de comandante do corpo de
alunos da Escola do Exército, cargo de que fica exonerado por esta portaria, se apresentou em 1 de Maio
de 1953, para preenchimento de vaga no quadro.
Capitão de infantaria, adido, António Gaspar de Melo,
que, por ter regressado de comissão militar na provincia de Timor, se apresentou em 23 de Abril de
1953, para preenchimento de vaga no quadro.
Ouadro da arma de cavalaria

Tenente de cavalaria, adido, Fernando António dos
Santos Martins, que, por ter regressado de comissão
militar na província de Timor, se apresentou em 28
de Abril de 1953, para preenchimento de vaga no
quadro. (Visadas 11el0 'I'ríbunal do Coo tas om 25 de Maio de 1963. NIlO
são devidos

emolumentos,

nos termos do Docroto

!l.o 22 251).

Ouadro da arma de artilharia

Tenente de artilharia, adido, Armando de Sousa Goroe~,
que, por ter deixado de prestar serviço na províncI~
de Moçambique, onde se encontrava em comissão rollitar, regressou em 10 de Abril de 1953 desde quand?
deve ser considerado nesta situação, para preenchI"
mento de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Coutas em 26 de 1IIaio ele 1953. NilO silO
devidos emolumentos,
nos termos do Doereto n,? 22 257).
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Ouadro dos serviços auxiliares do Exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Alfredo Marques de Abreu, que, por ter deixado
de prestar serviço no Estado da índia, se apresentou
em 29 de Abril de 1953, para preenchimeuto de
vaga no quadro.
(Visada pe lo 'I'rlbun al de Contas em 16 do Maio de 1963. Não são
devídos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22257).

Reserva

Coronel de infantaria, no quadro da arma, Jos€ Marie
Ribeiro da Silva, nos termos da primeira parte da
alínea c) do artigo 12. do Decreto-Lei n." 36304,
alterado pelo Decreto-Lei m. 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta situação desde 25 de Abril de 1953.
0

O

(Visada pelo Tribunal
de COntas em 28 de Maio de 1953. Nilo
silo devido. emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22 251).

Coronel, vogal do 2.° Tribunal Militar Territorial de Li~boa, Vitorino Rodrigues Corvo e major, da Direcção
da Arma de Infantaria, Ruben Gomes, nos termos
das alíneas, respectivamente, a) e c) do artigo 12.0
do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? R8916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerados nesta situação desde 10 e 8 de Abril de

1953.

(VIsada pelo Tribunal
de Contns em 25 de Mala de 1953. NAo
Silo devidos emolumentos,
nos termos do Deereto n.o 22257).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n.? 4, José de Santana
Júnior, nos termos da alínea a) do artigo 12.° do
Decreto ..Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei
O
n. 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
Considerado nesta situação desde 19 de Abril de 1953.
(Vtsnda pala Trlbuoal
do Coutas om 16 de Mala de 1953. Nilo
são <levidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 251).

io

Por portarias de
de Maio de /9.'53:
\'ollsiderado rezre sudo ao serviço deste Ministério, 'Por
ter ,deixado de prestar serviço na província de Angola, onne se encontrava em comis ão militar, o te~ente miliciano de infantaria, adido,. Her,~ulano Caroso, devendo ser considerado nesta situação desde 18
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de Abril 'de ,1963, ficando na situação de disponihilidade.
Abatidos ao efectivo do Exército, por terem tido pa,slsagern ao Subsecretariado
de IE,stado -da .Aeronáutica,
os' alferes mi.licianos: de infantaria, do regimento de
infantaria
n," 7, José Lavado Gaspar ; do -regimento
de infantaria n.? 11, Manuel Paulino Ferreira dos
Santos; do regimento de infantaria n." 14, José Manuel de Carmona e Silrva Pessoa; do bataLhão de caçadores n." 2, António Paiva Leitão; dobatahhão de metralhadoeas n," 1, Luís Jordão N eves Morare, e, do
batalhão de engenhos, Ângelo de Sousa Brito .e
Aibreu; de artilharia, do regimento de artilharia 11geim n.? 5, José Eduardo Vilar Queirós; do regimen~o
de artilharia n," 6, J anuário Simões Barata; do flegIrnento de artilharia
pesada n." 3, António de A.lmeida Albuquerque e Castro, e, do Igrupo de 'artilharIa
contra aeronaves n ," 2, Mário Rodrigues Cruzeiro e,
deengenJul!:ria, do :regimentO' de ,engenharia n." 1,
AdTÍano ÂJbrantes dos Santos ; do batalhão de ielegrar
fistas, Alvaro José Passos ,Morgado, 81, do batalhão de
caminhos de ferro, José João iLúcio Avelino, todos
mâ situação de disponib ilidade, devendo ser considerados abatidos desde 1 de Janeiro de 1:953.
Nula ,e de nenhum efeito a parte da 'portaria de ~1~e
Dezembro de 1:952, publicada na Ordem. do Ea;e:c~to
n.? 3, 2." série, do corrente ano, qu.e colocava na SItuação ,de reserva o tenente miliciano médico, do oentro
de mobilização do serviço d,e saúde n ," ,I, Miguel ~ntónio Brochado Leça da Veiga, por se ter reconhecldo
que este oficial havia falecido em 14 de Dezembro de
19.50.
Adidos

Tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n." 5,
António Joaquim Alves Moreira e alferes do quadro
dos serviços auxíl iares do Exército, do reO'imento de
artilharia ligeira n. ° 5, IJosé P,ereira d~ Almei~a,
por ter,em sido requisitados. paro des,empenhar co'll11S.s,õesde Iserviço d,ependentes dos Ministérios, :respectivamente, do Interior, na Guarda N3iciO'nal Re'Publi'cana, e, ,do ~as, Finanças, '~a Guarda Fisca1
,dev,end,o,ser 'Conslderados ne'slta ,sItuaçãO' desd'e 6e
,ele Maio de 1953.
Tenente milióano do serviço ,de 3Idministração militar~
do centro de mobilizaçãO' d,e a;dministração n." 2, J ase

g
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Teles M,arques Ribeiro, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, devendo
ser considerado nesta situação desde 27 de Março de
1953.
(Anotadas pelo Trihunal de Cout as ern 22 dA 'Iaio '\01953).
Reserva

General, presidente da Comissão de Contas e Apuramento de Responsabilidades,
Alfredo Augusto da
Silva Braga, nos termos da al ínen a) do artigo 12.°
do Decreto-Lei n. o 36 304, alterado pelo Decreto-Lei
n." 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Abril de 1953.
Coronel de artilharia, do Comando da Defesa Marítima
de Lisboa, Inácio José Rodrigues da Costa, nos termos da alínea a) do artigo 12.° do Decreto-Lei
n.". 36304, alterado 'pel.o Decreto-Lei n." 38916, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta
t>ituação desde 17 de Abril de 1-953.
(Visadas pelo Trihunal
de Contas em 28 de Maio de 19'\3. Não
silo devidos emolumontos,
nos termos do Decreto n.? 22 257).

Por portarias de 20 de Maio de 1953:
Dei~a de ser considerado na situação de adido em serVIÇO no Colégio Militar, continuando,
porém, na
'n;e~ma situação de adido, mas em serviço no Minist~fl.O das Finanças, na Guarda Fiscal, o capitão médICO, 3Jd~do, Francisco ,Manuel de Seíxas Serra, devendo ser considerado nesta situação de81de12 de Maio
de 1953.
(Anotada pelo Tribunal
de Contas em 22 de MaiQ de 1953).
Quadro da arma de artilharia

Coronel de artilharia, supranumerário,
da direcção da
arma, onde continua colocado, Nuno Álvaro Brandão
.Antunes, para preenchimento de vaga no quadro, de~endo ser considerado nesta situação desde a data
a presente portaria.
(Visada pelo
são devidos

Tribunal
de Contas em 28 de Maio de 1953. Nilo
emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22 21>7).

Reserva

Coronéi s: d o corpo do estado-maior,
.
d a 3 D'irecçao-Geral deste Ministério, J oão Carlos de Sá Nogueira;
.&
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de artilharia, presidente do Tribunal Militar Territorial do Porto, Armando Patrocínio Guedes, e, de
cavalaria, da direcção da arma, João Herculano de
Moura e, comandante do regimento de lanceiros
2, Luís da Gosta Ivens Ferraz, todos DOS termos
D.
da alínea c) do, 'artigo 1:2.° do Decreto-Lei n.? 36 304,
alterado pelo Decreto-Lei n." 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
24 e 25 de Abril e
1 e 5 de Maio de 1953.
O

(Visada pelo
são devidos

Tribunal
de Contas em 28 de Maio de 1953. Não
emolumentos, DOS termos do Decreto n.? 22 257).

Coronel de infantaria, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na Guarda Nacional Republicana, José
Guedes das Neves Sacadura, nos termos da alínea c)
do artigo 12.° do Decreto-Lei n." 36304, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952,
devendo ser considerado nesta situação desde 25 de
Abril de 1953 e sem direito a pensão por este Ministério enquanto se encontrar na referida situação de
adido.
(Anotada

peloTrlhnnnl

no Contas

em 22 de Maio do 1953).

11- PROmOçOES

Ministério do Exército -I.

a

Direcção~Geral-

2. a Bepartiçãc

Por portaria de 31 de Dezembro de 1952:
Centro de mobilização de infantaria n.· 7

Capitão miliciano de infantaria, em disponibilidade, o tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, Adalberto Vieira de Castro, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumontos,

do Coutas om 25 de Maio de 1953. São
DOS termos do Decreto
11.° 22257).

Por portaria de 6 de Feoereiro de 19/53:
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do E~ército,
para o quadro dos mesmos serviços, desde 8 de Sr
tembro de 1951, o alferes do referido quadro,

°
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Instituto de Altos Estudos Militares, José Miguel do
Vale Coutinho, nos termos dos n. os 1.0 e 2.0 do artigo 54. o e artigo 68.0 do Decreto-Lei n. o 36 304, de
24 de Maio de 1947" alterado posteriormente pelo
Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952,
por se ter verificado que se encontrava no referido
dia 8 de Setembro de 1951 - portanto antes da sua
passagem à situação de reserva por portaria de 25
do mesmo mês e ano, portaria que é anulada por diploma da presente data - nas condições idênticas às
que foram consideradas em 25 de Julho de 1952 para
a promoção ao posto de tenente dos alferes Manuel
António Marques, António de Azevedo, .Tosé do Couto
Pereira, José Cesário Pinto Vilar Santos, Serafim Moreira, Joaquim Sim~LOSerote Nunes, Joaquim do
Amaral, José Marques, Albino Jesus Gomes, Agostinho Águeda, João Grade Nunes Ribeiro, José Romano
Barradas, Joaquim Francisco da Fonte, António do
Carmo e Belchior Maia, que, p~r portarias dessa data,
foram promovidos a tenente, devendo o citado tenente
José Miguel do Vale Coutinho transitar para a situação de reserva desde 9 do referido mês de Setembro
de 191H, ao abrigo da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n." 36304, de 24 de Maio de 1947, e de
harmonia com o § único do artigo 124.0 do mesmo
decreto-lei.
(Visada polo Tribunal de Contas
vldos omolumoutos, nos termos

em 26 do Maio do 1953. S110 dedo Decreto n," 22 257).

Por portarias de 8 de Maio de 1953:
Distrito de recrutamento

e mobilização n.· 12

Tenente-coronel, subchefe, o major de infantaria, Alberto
Crucho de Almeida.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.· 13

Coronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria, 2.0 comandante do regimento de infantaria n. o 13, José Monteiro
da Rocha Peixoto.
Distl"ito de recrutamento

e mobilização n. o 15

Coronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria, adido,
Sll1 serviço no Ministério do Interior, na Polícia de
egurança, Pública, Joaquim Cardoso de Moura Bessa.
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Adidos

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, João Augusto da Paixão Moreira.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas om 28 de Maio de 1953. São
nos termos de Decreto n.? 22 257).

Tenente-coronel, o major de engenharia, adido, em serviço no Ministério do Interior, como governador civil
de Braga, Armando Néri Teixeira.
(Visada pele Tribunal de Contas em 25 de Maio de 1953. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Por portaria de 11 de Maio de 1953:
Adido

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal,
Amadeu dos Santos Coelho.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolnmentos,

Por portarias

de Contas em 28 de Maio de 1958. São
nos termos do Decreto n,? 22257).

de 15 de Maio de 1953:

Quadro do corpo de oficiais generais

General, o brigadeiro de infantaria, adido, director do
curso de promoção a oficial superior no Instituto de
Altos Estudos Militares, João Pinto Ribeiro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Maio de 1953. Slo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n, o 22 257).

Bateria independente de defesa de costa n.o I

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, o .a~pirante a oficial miliciano de artilharia, em disponlb~lidade, José Augusto Alves Pacheco, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1952.
(Visada pelo 'l'rlbunal de Contas em 25 de Maio de 1953. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n •• 22 257).

Por portarias de 20 de Maio de 1953:
Direcção da Arma de Infantaria

Tenente-coronel, o major de infantaria,
infantaria n.? 1, David dos Santos.

do regimento de
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de Lisboa

Coronel, vogal, o tenente-coronel de infantaria, vogal,
Alberto Barbieri de Figueiredo Baptista Cardoso.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 25 de Maio de 1953. São
nos termos do Decreto n.? 22257).

Direcção da Arma de Artilharia

Coronel, o tenente-coronel de artilharia, supranumerário,
do regimento de artilharia antiaérea fixa, Alexandre
António Moura de Azevedo.
Escola Prática

de Cavalaria

'renente-coronel, 2.° comandante, o major de cavalaria
Eduardo Rodrigues de Almeida Dias.
Regimento de cavalaria

n.s

3

Coronel, comandante, o tenente-coronel de cavalaria,
2.° comandante do regimento de lanceiros n.? 1, Mário Vitorino Mendes.

.

Regimento de cavalaria

n. o 4

Capitão, o tenente de cavalaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, Nuno Caldas Franco Duarte.
Regimento de cavalaria

n.O 6

Coronel, comandante, o tenente-coronel de cavalaria,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda
Nacional Republicana, Santiago Ponce de Castro.
Regimento de cavalaria

Major, o capitão
Martinho.

de cavalaria

(Visadas pelo Tribunal
devidos emolnmentos,

n. o 7

António Maria Pereira

de Contas em 28 de Maio de 1953. Silo
nos termos do Decreto n.o 22 257).

Inspecção das tropas de transmissões

'l'enente-coronel, chefe de secretaria, o major de engenharia Floriano Bernardo das Neves.

C .~

Quadro da arma de engenharia

, .

apltao, o tenente de engenharia, da escola prática da
C a~ma, Nuno Maria Rebelo Vaz Pinto.
apltão, o tenente de engenharia, do batalhão de telegrafistas, Bernardino Pires Pombo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 25 do Maio de 1953. Silo de·
vidos emolumentos, nos termos do Decreto u.? 22 251).
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Adidos

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, Alvaro Duarte da Silva Sanches.
Coronel, o tenente-coronel de artilharia, adido, promotor de justiça do Tribunal Militar Territorial do Porto,
Emídio José Crujeira de Carvalho.
(Visadas pelo Tribunal
devidos 6n,tolumentos,

de Contas em 28 de Maio de 1953. São
DOS termos do Decreto n.? 22 257).

--~III-COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Ministério do Exército _1.& Oirecção-Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 8 de Maio de 1953:
Exonerado de professor eventual do curso de promoç.ã?
a oficial superior do Instituto de Altos Estudos M:htares o major veterinário, da Direcção do ServIço
Veterinário Militar, David Borges.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 13 de Maio de 1953).

Instituto de Altos Estudos Militares

Professor eventual do curso de promoção a oficial superior, o major veterinário, da Direcção do ServIço
Veterinário Militar, Arménio de Matos Pestana GouIão, nos termos do artigo 17.0 do Decreto n." 37 139,
de 5 de Novembro de 1948, devendo ser considerado
nesta situação desde 19 de Fevereiro de 1953.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 25 de Maio de 1953. São
nos termos do Decreto 11.0 22257).

Escola do Exército

Comandante do corpo de alunos, o tenente-coronel de
infantaria, comandante do batalhão de caçadores n.? 6,
Mário de Paiva Nunes, nos termos tio artigo 30.0 do
Decreto-Lei n.? 36237, de 21 de Abril de 1947, D.a
vaga do tenente-coronel Alberto Barbieri de FigueIredo Baptista Cardoso, colocado no quadro da ~rIl1a
por portaria desta data e exonerado do supracItado
cargo.
(Visada pelo 'I'rtbuunl do Coo tas em 25 de Maí o de 1953. S1l0
dovidos emolumentos,

110S

termos do Docroto

11.·

22 %7).

Colégio Militar

Comandante do corpo de alunos, o capitão de infantaria,
adido, professor ~rovisório do mesmo Colégio, cargo
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de que fica exonerado por esta portaria, António Oatalão Filipe Dionisio, nos termos do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n." 33473, de 29 de Dezembro de 1943,
na vaga do capitão Pedro Alexandre Brum do Oanto
e Oastro Serrano, que, por portaria de 10 de Abril
de 1953, foi nomeado professor efectivo do 7.° grupo
de disciplinas, continuando na mesma situação de adido
em que se encontrava e devendo ser considerado na
nova situação desde 10 do referido mês de Abril ae
1953.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Maio do 1953. NAo
são dovidos emolumentos,

nos termos do Decroto

n.o 22 257).

Batalhão de caçadores n. o 6

Oomandante, o tenente-coronel de infantaria, do distrito
de recrutamento e mobilização n.? 15, Luis Oastelo
Lopes.
Grupo de artilharia

Tenente de artilharia,
Sousa Gomes.

contra aeronaves n.O 3

no quadro da arma, Armando de
I

Regimento de cavala"ria n.O 4

Tenente de cavalaria, no quadro
António dos Santos Martins.
2. o Tribunal

Militar

da arma, Fernando

Territorial

de Lisboa

Vogal, o tenente- coronel de infantaria, no quadro da
arroa, Alberto Barbieri de Figueiredo Baptista Cardoso.
Regimento de infantaria

Oapitão de infantaria,
par de Melo.

n. o 7

no quadro da arma, António Gas-

Por portaria de 15 de Maio de 1953:
Regimento de infantaria

n.·

6

Oapit:1o do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do distrito de recrutamento e mobilização n. ° 6, J OSÓ
Teixeira Laranjeira.
.

,

Regimento de infantaria

MaJor de infantaria, no quadro
Mourão Vaz Osório.

'I'

n.· 13

da arma, José Luis

Batalhão de telegraflstas

enente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da Assistência aos Tuberculosos do Exército, Alberto
da Silva Campos,
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Por portarias de 20 de Maio de 1953:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 10 de
.Abril de 1953, inserta na Ordem do Exército n." 4,
2." série, de 30 do mesmo mês e ano, que exonerava
Idas funções de professor adjunto da 6.& cadeira da
Escola do 'Exército (Táctica de Infantaeia ) o major
de infantaria António dos. Santos, que, embora nomeado 'para desempenhar as funções de professor catedrático interino da mesma cadeira, continua sendo
o titular daquele cargo.
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 10 de
Abril de 1953, inserta na Ordem do Exército n." 4,
2.& série, de 30 do mesmo mês e ano, que coloca na
Escola do Ex-ército o capitão de infantaria Duarte
de Azewedo Pinto Coelho, em virtude de este ofióal
continuar em diligência naquela Escola, no desempenha do novo cargo de professor adjunto, interino,
da 6.& cadeira (Táctica de Infantaria),
mas pertencendo à Direcção da Arma de Infantaria.
(Anotadas

pelo Trllmnal

de Contas em 22 de Maio do 1953).

Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel de infantaria, do Tribunal Militar Territorial do Porto, Acácio Joaquim Gomes.
Regimento de lanceiros

n.O 2

Comandante interino, o tenente-coronel
de cavalaria,
2.° comandante, Carlos Alexandre Rodrigues de Soure.
2.° comandante, o tenente-coronel, 2.° comandante do regimento de cavalaria n.? 6, António da Cunha Viana.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.O I

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da 3. a Repartição da 1. a Direcção-Geral deste Ministério, António Gonçalves de Freitas, por pedir.

IV - MELHORIAS
Ministério do Exército-I.

a

DE PENSAo

Direcção-Geral-2.a

Repartiçao

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes
foi atribuído, nos termos do § 3.° do artigo 6.° do Decreto-Lei n.? 28404:, de 31 de Dezembro de 1937, aOS
oficiais na situação de reserva em seguida mencionados,
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por terem completado o número de anos de serviço' que
a cada um vai indicado, ao abrigo do artigo 8.0 do Decreto- Lei n. o 28 402, da data acima referida:
Por portaria de 8 de },faia de 1953:
Major de engenharia Mário Melo de Oliveira Costa,
28.2001$, desde 1 de Abril de 1953 - 36 anos de serviço.
Capitão de artilharia Carlos Joaquim Marques Leitão
de Barros, 21.6006, desde 16 de Abril de 195336 anos de serviço.
.
Capitão de cavalaria João Henriques Domingues, 20.400t$,
desde 6 de Abril de 1953 - 34 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Maio de 1953. São
devidos emolumentos, n08 termos do Decreto n.o 22257).

Por portaria de 15 de Maio de 1953:
Oapitão veterinário Tito Lívío das Neves Cordeiro e
I::;ilva,19.921t$20, desde 14 de 1\bril de 1953-33 anos
de serviço.
Tenente de infantaria Fernando José Lopes, 16.800~,
desde 23 de Abril de 1953 - 36 anos de serviço.
Tenente de infantaria Luis Carlos de Lacerda Nunes,
14.446;$80, desde 21 de Abril de 1953 - 30 anos de
serviço.
Tenente do serviço de administração militar José do Nascimento, 10.312;$80, desde 25 de Abril de 1953 - 32
anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Mal o do 1953. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

v-

CONDECORAÇOES

Ministério

E LOUVORES

do Exército - Repartiçao

Geral

Por portaria de 30 de Maio de 1953:
Louvada a équipe militar portuguesa que tomou parte
n_o.concurso hípico de Madrid, constituída pelos ofiCl~lSde cavalaria major João Eduardo Gamarro Cor~la Barrento, chefe da équipe, capitães José Félix
lves de Carvalhosa, Henrique Alves Calado e João
.Abel da Costa Barros Magalhães Cruz Azevedo e te~nte Eduardo Vaz Neto de Almeida, pela forma briante como todos se comportaram naquele concurso,
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ganhando a «Taça das Nações» e a «Taça de Ouro
da Península», em competição com valorosas équipes
estrangeiras, em tudo revelando, além do inteligente
aproveitamento das qualidades das suas montadas,
firme e animosa vontade de deixar prestigiado o nome
do Exército a que pertencem e o da cavalaria portuguesa, num concurso internacional em que se verificou
a circunstância extraordinária
da alta presença de
SS. Ex.as os Chefes de Estado de.Portugal e da Espanha.
VI ~ DECLARAÇOES
Ministério do Exército - La Direcção-Geral-

I.a Repartição

1) Por decreto de 9 de Agosto do ano findo, publicado no Diário do Governo n." 109, 2.a série, de 8 de
Maio do corrente ano, foi agraciado com o grau de comendador da Ordem Militar de Avis o tenente- coronel de
infantaria Frederico Augusto Lopes da Silva Júnior.

2) Condecorados COUl a medalha militar de ouro da
classe de comportamento exemplar, em conformidade
com as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto
n." 35667, de 28 de Maio de 1946, e Portaria n." 12 731,
de 4 de Fevereiro de 1949, os seguintes oficiais:
Coronéis de infantaria António Azevedo dos Reis
e António Pinto das Neves Ferreira.
Tenentes-coronéis:
de infantaria, Afonso Martins
Correia Gonçalves e' Carlos Rodrigues Var-ela; miliciano do extinto quadro especial, Hugo Mendes
Calado, e, na situação de reserva, Manuel José
da Cunha Chaves; de artilharia, na situação de
reserva, Manuel Pereira de Bastos Valença, e, do
serviço de administração militar, miliciano do extinto quadro especial, Lauro de Barros Lima.
Majores: de infantaria, miliciano do extinto quadro
especial, na situação de reserva, Manuel Francisco
de Sousa Viana; veterinário) miliciano do extinto
quadro especial, Alfredo de .Almeida Ferreira e
Sousa, e, do serviço de administração militar,
Francisco de Abreu Malheiro.
Capitães: de infantaria, na situação de reserva, .António Vitorino, José dos Santos Caeiro e Ambl~ó·
sio Afonso Loureiro; do artilharia, na situaçaO

I
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de reserva, Carlos Joaquim Marques Leitão de
Barros, e, do extinto quadro auxiliar do serviço
de saúde, na situação de reserva, Firmino Luís.
Tenente do quadro, dos serviços auxiliares do Exército Agostinho Agueda.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército Domingos Antunes.
3) Condecorados com a medalha militar de ouro da
classe de comportamento exemplar, em conformidade
com as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto n." 35667, de 28 de Maio de 1946, os seguintes
militares:
Segundo-sargento do serviço de administração militar António Carlos da Mota.
Segundo-cabo n. ° 2 679/20, da 1. a companhia do batalhão n." 1 da Guarda Fiscal, Joaquim Neto.
4) Tendo sido agraciado com a medalha de louvor
da Sociedade da Cruz Vermelha Portuguesa o tenente-Coronel miliciano do serviço de administração militar,
d_oextinto quadro especial, na situação de reserva, HentI,que Rocha, é-lhe permitido, em conformidade com as
dIsposições em vigor, usar as respectivas insígnias.

Ministério

do Exército _La

DirecçAo-Geral-

2.a RepartiçAo

5) Contam a antiguidade desde as datas que, respectiV~mente, lhes vão indicadas os oficiais a seguir menclon~dos, que, pela presente Ordem do Exército, são promovIdos aos seus actuais postos:
Quadro do corpo de generais

General João Pinto Ribeiro, desde 5 de Maio de 1953.
Coronéis:
Infantaria
Joaquim Cardoso de Moura nessa, desde 10 de
Abril de 1953.
João Augusto da Paixão Moreira, José Monteiro da
Rooha Peixoto Álvaro Duarte da Silva Sanches
e Alberto Barbieri de Figueiredo Baptista Cardoso, todos desde 25 de Abril de 1953.
Tenentes-coronéis Alberto Crucho de Almeida e David
dos Santos, ambos desde 25 de Abril de 1953.
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Artilharia

Coronéis Emídio José Crujeira de Carvalho e Alexandre
António Moura de Azevedo, ambos desde 25 de Abril
de 1953.
Cavalaria

Coronéis:
Santiago Ponce de Castro, desde 1 de Maio de 1953.
Mário Vitorino Mendes, desde 5 de Maio de 1953.
Tenente-coronel Eduardo Rodrigues de Almeida Dias,
desde 5 de Maio de 1953.
Major António Maria Pereira Martinho, desde 5 de Maio
de 1953.
Capitão Nuno Caldas Franco Duarte, desde 5 de Maio
de 1953.
Engenharia

Tenentes-coronéis:
Armando Néri Teixeira, desde 2 de Março de 1953.
Floriano Bernardo Neves, desde 20 de Março de

1953.
Capitães:
Nuno Maria Rebelo Vaz Pinto, desde 27 de Março
de 1953.
Bernardino Pires Pombo, desde 1 de Abril de 1953.
6) Tem a data de 8 de Maio a portaria publicada
a pp. 306 e 307 da Ordem do Exército n." 5, 2.a série,
do corrente ano, na parte referente ao tenente-coronel
de infantaria Alfredo Augusto Soares Ribeiro, ID3:joreS
de engenharia Floriano Bernardo das Neves e Albino
Augusto de Macedo Vendeirinho, tenentes médico Alfredo Alexandre Ribeiro de Magalhães, do serviço de
administração militar Aníbal Artur Sentieiro de Almeida,
do quadro dos serviços auxiliares do Exército Alfredo
Marques de Abreu e alferes do quadro dos serviços
auxiliares do Exército Mário de Sousa Brandão.
7) Presta serviço no quartel-general da 1.a região ruilitar desde 1 de Maio do corrente ano o tenente-coronel
de infantaria Acácio Joaquim Gomes, que, na presente
Ordem do Exército, é colocado no quadro da arma.
8) Passou a desempenhar o cargo de comandante da
Policia de Segurança Pública da província de MacaU,
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desde 11 de Abril do corrente ano, o capitão de infantaria Júlio Augusto da Cruz, que se encontrava em comissão de. serviço militar na mesma província.
9) São nomeados para a frequência do curso de comandantes de companhia na Escola Prática de Infantaria, que
tem iníéio em 26 de Outubro do corrente ano, com a
duração de seis semanas, os tenentes, do batalhão de
caçadores n.? 6, Tomás Augusto Monteiro e, do regimento de infantaria n. o 10, Avelino Tavares Vaz Duarte,
que devem ser mandados apresentar naquela Escola na
véspera do início do referido curso.
10) Pertence ao centro de mobilização de infantaria
n. o 12, e não ao regimento de infantaria n. o 5, o tenente
miliciano Acácio Fernandes da Silva, que, por portaria
de 1 de Dezembro de 1952, publicada na Ordem do
E_xército li. o 3, 2. a série, do corrente ano, foi promovido ao actual posto, para o regimento de infantaria n. 05.
11) É considerado apresentado no comando militar
de Angola, onde reside actualmente, o tenente miliciano
de infantaria, na situação de reserva, Luis Mouzinho de
Sacadura.
12) Chama-se José Silva da Paz, e não José da Silva
Paz, o alferes miliciano do batalhão de caçadores n. o 5
que, por portaria de 19 de Dezembro de 1952, publicada na Ordem do Exército n." 3, 2. a série, do ano corrente, foi promovido ao actual posta.
~3) Pertence ao batalhão de caçadores n. o 3 de Angola,
e nao ao batalhão de caçadores n. o 3 da metrópole, o alfere~ miliciano de infantaria Tomás Gabriel Baraona douceir~, que, por portaria de 19 de Dezembro de 1952,
PUbhcada na Ordem do Exército n." 3, 2.a série, do ano
corrente, foi promovido ao actual posto.
d 14) É alferes miliciano o oficial Luís Manuel Bilstein
Luis de Sequeira, que, por portaria de 20 de
~ ~rço .de 1953, publicada na Ordem do Exército n.? 3,
""ç; sérIe, de 1 de Abril do corrente ano, passou à situaao de adido.

:M Meneses

1-)
1959 Contam a antiguidade desde 16 de Novembro de
"", e não desde 16 de Novembro

de 1951, os aspi-
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rantes
Abril
n.? 4,
actual
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a oficial milicianos que, por portaria de 10 de
do ano corrente, publicada na Ordem do Exército
2, a série, do mesmo ano, foram promovidos ao
posto.

16) Estava na situação de supranumerário o tenente-coronel de artilharia Emídio José Crujeira de Carvalho,
que, por portaria de 1 de Maio do corrente ano, publicada
na Ordem do Exército n, o 5, 2. a série, passou à situação
de adido.
17) Chama-se Américo de Jesus de Almeida Santo, e
não Américo de Jesus Almeida Santos, o tenente miliciano do regimento de artilharia contra aeronaves n." 1,
que, por portaria de 1 de Dezembro de 1952, publicada
na Ordem do Exército n.? 3, 2.a série, do ano corrente,
foi promovido ao actual posto.
18) Pertence ao regimento de artilharia ligeira n." 5,
e não ao regimento de artilharia ligeira n. o 2, o tenente
miliciano de artilharia Abel da Silva Oliveira, que, pOI'
portaria de 1 de Dezembro de 1952, publicada na Ordem
do Exército n." 3, 2.a série, do ano corrente, foi promovido ao actual posto,
19) Pertence ao grupo de artilharia contra aeronaves
n. o 2, e não ao grupo de artilharia contra aeronaves n. o 1,
o alferes miliciano de artilharia Fernando Guerrilha Rodrigues, que, por portaria de 19 de Dezembro de 1952,
publicada na Ordem do Exército n, o 3, 2. a série, do corrente ano, foi promovido ao actual posto.
20) Pertence, ao centro de mobilização de artilharia
n, o 9, e não ao regimento de artilharia n. o 6, como consta
da portaria de 10 de Abril de 1953, publicada na Ordeul
do Exército n.? 4, 2.a série, do corrente ano, o alferes
miliciano de artilharia, licenciado, Fernando Augusto
Soares Seixas.
21) Pertencia ao regimento de artilharia antiaérea fixa,
e não ao grupo de artilharia contra aeronaves n. o 1, o
alferes miliciano José de Matos Coutinho de Lucena,
devendo ser considerado abatido ao efectivo do Exército
desde 17 de Abril de 1953, e não de 1952, como cons,ta
da portaria de 8 de Maio, publicada na Ordem do Exé1,cdo
n.? 5, 2, a série, do corrente ano.
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22) Chama-se Melchior Barata de Tovar Pereira Coutinho Furtado de Melo, e não Belchior Barata de Tovar
Pereira Coutinho Furtado de Melo, o alferes miliciano,
do grupo de artilharia contra aeronaves n. o 2, que, por
portaria de 19 de Dezembro de 1952, publicada na Ordem
do Exército n.? 3, 2.a série, de 1 de Abril de 1953, foi
promovido ao actual posto.
23) Deve ser considerado na situação de adido desde
25 de Fevereiro de 1953, e não desde 22 do mesmo mês
e ano, conforme consta da Ordem do Exé1'cito n. ° 3,
2. a série, do corrente ano, o alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia pesada n. ° 1, Pedro
José Carvalho Vidal.

24) Deve ser considerado na situação de adido desde
23 de Fevereiro de 1953, e não desde 22 do mesmo mês
e ano, conforme consta da Ordem do Exército n. ° 3,
2. a série, do corrente ano, o alferes miliciano de artilh~ria, do regimento de artilharia" pesada n. ° 1, Eduardo
JaIme Sampaio Franco.
25) A colocação do major de cavalaria Carlos Alberto
de Serpa Soares no regimento de lanceiros n. ° 1 foi
por conveniência de serviço, e não por pedir, como consta
da Ordem do Exército n.? 3, 2. a série, de 1 de Abril do
corrente ano.

26) Encontra-se prestando serviço na 3. a Direcção'~eral deste Ministério (Serviços Cartográficos do ExérCito), e não em disponibilidade, o capitão miliciano de
cavalaria José de Assunção Oliveira Rodrigues, a quem se
refere a portaria de 31 deDezembro de 1952, publicada
na Ordem do Exército n.? 3, 2.a série, do corrente ano.
. ~7) .São rectificadas para as datas abaixo indicadas as
~nhguldades que, pela Ordem do Exército n.OS 3 e 4,
:.~ série, do corrente ano, tinham sido atribuídas aos seoUlntes oficiais de engenharia:
Tenentes-coronéis:
João Henrique Branco Pereira Dias - 28 de
Fevereiro de 1953.
Frederico Gusmão Correia Arouca-2
de Março
de 1953.
Octávio Esteves Paulo Cardoso - 2 de Março
de 1953.
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Majores:
José Carlos Soares Vaz Baptista - 28 de Fevereiro de 1953.
Duarte José Martins da Costa Pereira - 28 de
Fevereiro de 1953.
João Magro Romão - 20 de Março de 1953.
Inácio Xavier Teixeira da Mota - 20 de Março
de 1953.
Capitães:
José Augusto Fernandes - 28 de Fevereiro de
1953.
Vasco Manuel Fernandes Coucelo-20
de Março
de 1953.
28) É nomeado para a frequência do curso de comandantes de companhia da arma de engenharia, na Escola
Prática de Engenharia, que tem inicio em 17 de Agosto
do corrente ano, com a duração de seis semanas, o tenente de engenharia, do batalhão de caminhos de ferro,
Manuel José Baptista.
29) Devem ser considerados colocados na Escola Prática de Engenharia os oficiais e aspirantes a oficial milicianos pertencentes ao batalhão de pontoneiros, conforme
a Portaria n." 13684, de 25 de Setembro de 1951, publicada na Ordem do Exército n.? 7, La série, de 30 de
Novembro de 1951.
30) Frequentou com aproveitamento o curso de profilaxia para oficiais na Escola do Serviço de Saúde em
Campanha do Exército dos Estados Unidos, de 24 do
Fevereiro a 4 de Maio do corrente ano, o tenente médico Emílio Loubet Pinho de Carvalho.
31) Encontra-se na situação de reserva, não pertencendo por isso ao centro de mobilização do serviço ~e
saúde n. o 2, o tenente miliciano médico J oão CorreIa
Valéria, que, por portaria de 27 de Março de 1953, publicada na Ordem do Exército n. o 3, 2. a série, do mesma
ano, foi colocado no comando militar de Moçambique.
32) Pertencia ao centro de mobilização do serviço .de
saúde n.? 2, e não ao centro de mobilização do serVlÇO
de saúde n. o 1, o tenente miliciano médico, licenciado,
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José Maria Ramos, que, por portaria de 27 de Março
de 1953, publicada na Ordem do Exército n. o 3, 2. a série,
do mesmo ano, foi colocado no comando militar de Moçambique.
33) Frequentou com aproveitamento o curso de instrução de higiene de carnes e lacticínios na Escola de
IIigiene de Carnes e Lacticinios do, Serviço Veterinário
do Exército dos Estados Unidos, de 5 de Fevereiro a 1
de Maio do corrente ano, o tenente veterinário Manuel
Joaquim Trindade.
34) Nos termos do artigo 9.0 da Portaria n." 11 332,
de 6 de Maio de 1946, se publica que foram admitidos
ao concurso ordinário para oficiais veterinários do quadro
permanente, aberto conforme publicação feita na Ordem
do Exército n. o 1, 2. a série, de 2 de Março de 1953, os
seguintes candidatos:

.

Mário Dias Patinho, alferes miliciano de infantaria,
do regimento de infantaria n. o 15.
Hélder Schiappa Correia de Mendonça, alferes miliciano veterinário da secção de depósito do pessoal
do serviço veterinário militar.
António Mário Rodrigues Ribeiro, alferes miliciano
veterinário da secção de depósito do pessoal do
serviço veterinário militar.
J osé Jacinto Pereira Racha, aspirante a oficial miliciano veterinário da secção de depósito do pessoal
do servi<;o veterinário militar .
.~5) É tenente miliciano do serviço da administração
rlht~r, e não alferes miliciano, o oficial Alberto Sena
a Silva, do 2.0 grupo de companhias de subsistências,
ue
, por portaria de 6 de Fevereiro, publicada na Orem do Exército n. o 3, 2. a série, do corrente ano, foi
Colocado no centro de administração militar n. o 2.

d

~36) Pertencia ao centro de mobilização de administra;a~ ?lllitar n. o 2, e não ao 2.0 grupo de companhias de
tu S!stências, o tenente miliciano do serviço da adminisraçao il'
t .
d 2 rn itar João José de Miranda, que, por por aria
de }j;7 de Março do ano corrente, publicada na Ordem
c~l 1xército n. o 3, 2. a série, de 1 de Abril de 1953, foi
ocado no comando militar de Moçambique.
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37) Pertencia ao centro de mobilização de administração militar n." 2, e não ao 2.0 grupo de companhias de
subsistências, o alferes miliciano do serviço de administração militar José Barata Lopes Gaivão, que, por portaria de 27 de Março do corrente ano, publicada na
Ordem do Exército n.? 3, 2.a sórie, de 1 de Abril de
1953, foi colocado no comando militar de Moçambique.
38) Devem considerar-se como tendo o título de adidos as portarias, de 8 de Maio de 1953, respeitantes ao
capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército
José Joaquim Albino Júnior, tenente de engenharia João
Orlindo Almeida Pina e alferes miliciano de artilharia
Manuel Silveira Bettencourt, publicadas na Ordem do
Exército n. o 5, 2. a série, do corrente ano.
39) Continua a desempenhar as funções de director
do Instituto de Altos Estudos Militares, desde 1 de Março
de 1953, data em que transitou para a situação de reserva, o general Álvaro Teles Ferreira de Passos.
40) Prestou serviço na Direcção da Arma de Infantaria, desde 20 de Setembro do 1952 até 20 de Abril de
1953, o brigadeiro graduado, na situação de reserva,
Alexandre de Morais, a quem se refere a declaração 3~)
da Ordem do Exército n. o 4, 2. a série, de 30 de Abnl
de 1953, declaração essa que fica assim rectificada.
41) Desempenha,

desde 16 de Maio de 1953, as _fundo Domínio Público MaritlUlO,
como representante do Ministério do Exército na mesma
Comissão, o brigadeiro graduado, na situação de reserva.
Alexandre de Morais.
ções de vogal da Comissão

42) Presta serviço na Repartição do Gabinete deste
Ministério, desde 24 de Abril do corrente ano, o coro.nel
do corpo do estado-maior João Carlos de Sá NogueIra,
que, pela presente Ordem do Exército) transita para a
situação de reserva.
43) Presta serviço, desde 16 de Março de 1953, na
Supremo Tribunal Militar, onde desempenha as funçõ!S
de defensor oficioso, o coronel de infantaria, na situaçaO
de reserva, Décio da Mata Calisto.
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44) Continuou a desempenhar as funções de presidente
do 2.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, desde 10
de Abril de 1953, data da sua passagem à reserva, até
30 do mesmo mês e ano, o coronel de infantaria, na
situação de reserva, Vitorino Rodrigues Corvo.
45) Presta serviço no Cofre de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano, desde 18 de Abril de
1953, o coronel de infantaria, na situação de reserva,
Vitorino Rodrigues Corvo, tendo acumulado esta comissão de serviço com as funções de presidente do 2.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, desde a referida
data de 18 de Abril do 1953 até 30 do mesmo mês
e ano.
46) Deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n." 19, desde de 18 de Maio de
1953, o capitão de infantaria, na situação de reserva,
Manuel Luciano Dias.
•
47) Presta serviço na 2. Ii Repartição da La Direcção-~eral, desde 26 de Maio de 1953, o capitão de infantana, na situação de reserva, Manuel Luciano Dias.
48) Presta serviço na Direcção dos Serviços do Ultramar, desde 7 de Maio de 1953, o capitão de infantaria,
na situação de reserva, Francisco Robalo.
49) Deixou de prestar serviço no quartel-general da
3. a região militar, desde 14 de Maio de 1953, passando
a prestá-lo na 3. a Direcção-Geral deste Ministério, desde
a mesma data, o tenente de infantaria, na situação de
reserva, Mário de Figueiredo.
a50). Deixou de prestar serviço .na 2. a Repartição
~a.
~. D~recção-Geral deste Ministério, desde 14 de MalO
1903, o alferes de infantaria, na situação de reserva,
ateus Augusto de Sepúlveda o Sampaio.

M

d 51) Presta serviço na Direcção da Arma de Artilharia,
esde 16 de Maio de 1953 o coronel de artilharia,
na
.
"P
.
e L~ltuaC;:ão de reserva,
igismundo Alvares
ereira
lma.
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52) Continua prestando serviço no Comando da Defesa Maritima de Lisboa o coronel de artilharia Inácio
José Rodrigues da Costa, que, pela presente Ordem do
Exército, passa à situação de reserva.
53) Continua a desempenhar as funções de presidente
do Tribunal Militar Territorial do Porto o coronel de
artilharia Armando Patrocinio Guedes, que, pela presente Ordem do Exército, passa à situação de reserva.
54) Continua a prestar serviço na Direcção da Arma
de Engenharia o brigadeiro graduado, na situação de
reserva, Virgilio César Antunes de Lemos, a quem também se refere a declaração 49) da Ordem do Exército
n.? 4, 2.a série, do corrente ano.
55) Presta serviço na Direcção da Arma de Engenharia, desde 12 de Maio de 1953, deixando de o prestar na
Direcção dos Serviços do Ultramar, desde a mesma data,
o capitão do serviço de administração militar, na situação de reserva, Alfredo Cristino Leuschner Fernandes.
56) Presta serviço, desde 19 de Abril do corrente ano,
no regimento de infantaria n. ° 4 o capitão do quadro
dos serviços auxiliares do Exército José de Santana
Júnior, que, pela presente Ordem do Exército, transita
para a situação de reserva.
57) Deixou de prestar serviço na 3. a Repartição da
2. a Direcção-Geral do Ministério do Exército, desde 1
de Abril de 1953, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, João Gonçalves.
58) Presta serviço no regimento de artilharia ligeira
n.? 5, desde 6 de Maio de 1953, o tenente do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Domingos Marques de Oliveira.
59) Fica sem efeito a realização do curso de instrutores e monitores de telemetria tipo P, que foi incluido no
plano de cursos, estágios e tirocínios para o corrente
ano.
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Escola do Exército

61) Relação dos cadetes alunos que terminaram, com
aproveitamento, o curso de aeronáutica no ano lectivo
de 1952-1953, nos termos do Decreto-Lei n." 30874,
de 13 de Novembro de 1940, alterado pelo Decreto-Lei
11.° 36237, de 21 de Abril de 1947, donde consta a respectiva ordem da classificação:
o

..Se'"

.";r,

Postos

""c-,,'"
.~ c

Nomes

","

l:l'"

'"

Ü

-134 Cadete
»
353

115

»
»
»

270
92
98
71
74
344

»
»
»

205
314

»
»

80

»

»

Rui do Carmo Conceição Espadínha.
.
José Fernando de Almeida Brito.
. .
António Baião (a) _ . . . . . ...
Alexandre Alves de Carvalho Miranda
Ilídio Ferreira
. . . . . . . . .
José Luís Shearman de Lemos Macedo
Domingos Belo (a)
Alfredo Fernando Ventura Pinto
Manuel de Oliveira e Silva Rebelo Espanha (b) ..
___
. . . . . . .
Carlos Alberto Bragança Moutinho (o)
Mário Augusto
Lemos de Mascarenhas (b) . _ ...
_ .......
António Maria Craveiro Lopes Carneiro
de Sousa e Faro
. . . . . . . . .

(a) Eram segundos-sargontos
(b) Maior soma de valores.

Ministério

-

~'2
So

-=z'""

1
2
3
4

14,0
13,3
12,8
12,7
12,6
12,4
12,3
12,1

5

11,9
11,9

9
10

11,9

11

11,9

12

da base aérea n ,? 3.

do Exército - 2.& Direcção-Geral-

'" s
o ..

6
7
8

-

3.· RepartiçAo

62) Pensões anuais que competem aos oficiais em se:
guida mencionados, que, nos termos do Decreto-LeI
n. ° 36 304, de 24 de Maio de 1947, transitam par~ ~
situação de reserva pela presente Ordem do Exél'cllO'
General Alfredo Augusto da Silva Braga, 54.0006.
Coronel do corpo do estado-maior João Carlos de
Sá Nogueira, 39.000i$.
Coronel de infantaria Vitorino Rodrigues Corvo,
36.000i$.
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Coronel de infantaria José Maria Ribeiro da Silva,

36.000~.
Coronel de infantaria José Guedes das Neves Sac~dura, 36.000$. Vence pelo Ministério do Interior.
Coronel de artilharia Inácio José Rodrigues da
Costa, 36.000,$.
Coronel de artilharia Armando Patrocínio Guedes,

36.000~.
Coronel

de cavalaria

.T 0110 Herculano

de Moura,

36.000~.
Coronel de cavalaria Luís da Costa Ivens Ferraz,

36.000,$.
Major de infantaria Ruben Gomes, 27.000t$.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército José de Santana Júnior, 20.400~.

~-VII- ANUNCIOS
Instituto

de Altos Estudos Militares

Nos termos do artigo 18.°, capítulo v, do Decreto-Lei n.? 39053, de 26 de Dezembro de 1952, é aberto
concurso para a inscrição à matricula no curso geral do
es~ado-maior no ano lectivo de 1953-1954 para preenchImento dos seguintes lugares:
Infantaria .
Artilharia .
Cavalaria .
Engenharia

17
8
[)

3

Os oficiais que desejem ser admitidos à matricula do
curso geral do estado-maior deverão endereçar os reJueri~entos a S .. Ex.a o M:inis.tro do Exército, os qua~s
t everao ser remetidos, pelas VIas competentes, ao Instito de Altos Estudos Militares até ao dia 15 de Agosto
due 1953.
d Os requerimentos devem ser acompanhados da nota
) assentos e informados, nos termos das alíneas a), b),
c e d) do artigo e decreto-lei atrás citados.
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VIII-BAlal
Cofre

de Previ.dência dOS Ofl

. 1"D de

Nos termos do artigo 45.0 do Decreto n.? 22199, de
ao 1.0 trimestre de 1953:
RECEITA
Saldo do antecedente:
Dinheiro em caixa
. . . . . . . . .
Depósito à ordem.
. . . . . . . . .
Fundo de maneio . . . . . . . . . .
Títulos em carteira (valor de compra)
. • •
Imóveis - Prédios de rendimento (valor do balanço) (a) •....•...•.•.•..•••
Imóveis-Casas
de renda económica (valor do balanço) (b) ••
• •••••••.•••••••
Comissão Administrativa
da Construção do Casas
de Renda Económica para o Exército.
. . . . •
Câmara Municipal do Porto
• • . . . . • . .
Casas de renda económica do Porto
Móveis e utensílios (c) ..••••••...•

6.673.,90
3: 711.458.,80
12.000600
19:885.991"90
5:437.150"00
5:109.770660
156.500.,00
60.000600
60"00
34.672.,80

Quotas:
Recebidas

durante

o trimestre

Juros:
3.975600
199.049.,40

Do depósito il. ordem em 1952
De titulos em carteira.

lteeeHas eventuais:
Nos termos do artigo 23.· do Decreto n.· 22199
Lucro pelo reembolso de títulos • •

184..,60
84..,80

Imóveis - Prédios de rendimento:
Rendas recebidas

durante o trimestre.

Imóveis - Casas de renda económica:
Rendas recebidas durante o trimestre.

Contribuições em depósito:
Importâncias

recebidas aguardando

destino

Fundo de deSlleSa8 de funcionamento:
Adicionais recebidos no trimestre

.00

21·~O
• . • . . • • . • . • • . • . • . ___,-:".10
35:~

----------------------------quatroP~
(a) Depreciaram-50,
Depreciaram-se,
(c) Depreciaram-so,

(b)

pelo balanço, de 57.9006 (1 por cento do seu custo) o~ quatro.~.
polo balanço, de 52.4256 (1 por cento do 5011CIlStO) )0 OS J]l6~ol'
poio balanço, de 3.852650 (10 por cento do seu custO
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CETES
ciais do Exército

Metropolitano

F'evereiro de 1933, publica-se o balancete

DESPESA

SUbSidies:
PagOs durante

do Cofre referente

o trimestre:

De snbscritores falecidos em 1953 •••
320.380n30
D. subscritores
falecidos em g erêncí as anterlores. • . ,. , . . . . . . . . . . .
218.598ijOO
SabSídi
OS em prestações:
Prestações pagas durante o trimestre.
• • . • • • • • • • • • • • •

538.9781130
1.3501)00

Rendas vitaliclas:
ll.endas pagas durante

o trimestre:

ga gerªnCia vigente.
a gerência anterior
Quotas:
neSUtuídas por Indevidamente
recebidas
• • • • • • .
11llóvel
V. S - Prédios de rendimento:
arlas despesas liquidadas no trimestre.
• • • • • • •
1lllÓvet
V. 8 - Casas de renda económica:
arlas despesas liquidadas no trimestre .. • . . • . •
COlltrlb I !til U Çoes em depósito:
F PonSncla restituída.
• • • • • • • • . • • • • • •
alldo d
ne
e despesas de funcionamento:
mUllerA.S.,...do q -v oes e outras despesas liquidada. no trimestre
D
Ue passa:
inhei.o e
DepÓSito am caixa
• • • • • • • • • • • • • • •
Fuodo d
ordem..........
'l'ltuio e maneio • • • • • • . • • • .
lmóve~ em carteira (valor de compra)
••••••
Imóvei· - Prédios de rendimento
. • • . • . . .
Comis.~ - Casas de renda económica.
• . • • •
,ll.elldao:dminlstrativada
Const~uçAo de Casas de
~all1ara !du~~nómica para o Exêrctto , ••••••
Casas d
lcipal do Porto • . . . • . • . . . •
~lúV.is e renda económica do Porto
.
e Utens!lios • • . . • • . •

~

dto, d
---------------dto,
relida livre
~t'b'
renda e
:
"lio• de conomica (lo tipo 6 o os dois do tipo 9.
escritório.

d:

2.2191l20
8581100
• • • • . • •

3.077820
5201170

. • • . • • •

7.269850

. . . • . . .

8.0181150

. • . . . • .

321140
28.625860

17.130820
8:562.9421160
12.0001)00
19:884.0791l70
5:437.150.500
5:109.7761160
556.5001100
60.060800
601100
84.072880

84:674.811690
35:262.184610
_
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Obituário

24 28 -

Alferes reformado Manuel dos Santos.
Tenente miliciano médico da brigada n.O 2 de caminhos de ferro, na situação de licenciado, Fernando de Macedo Chaves.

3-

Tenente miliciano médico, na situação de reserva,
Francisco Inácio Teixeira Mós.
Tenente miliciano médico de reserva Bernardino
Fernandes Ribeiro. Estava colocado na brigada
11 ° 2 de caminhos de ferro.
Capitão reformado António Bernardo de I~ig'ut'iredo.
General reformado João de Almeida.
Alfcres reformado José Joaquim Ferreira da SilvaCapitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Horácio Teixeira
de Medeiros. Prestava serviço no distrito de recrutamento c mobilizaçâo n.? 17.

UI Abril
Maio

N.o 6

:-lO
5511 -

Rectificações

Na Ordem do Exército

n,O 3, 2.' série, do corrente

ano, a p. 114,

1. 15.', onde se lê: "Sampaio», deve ler-se: "Soares»; a p 149,1. 12.',
8

onde se lê: "Augusto», deve ler-se: «Gustavo» j a p. 156, 1: 24.
onde se lê: «Luís», deve ler-se: «Rui. j a L 40.·, onde se lê: «JI1fantaria», deve ler-se: "artilharia» j a L 42.", onde se lê: «Délio», deve
ler-se: «Décio»; a p. 157, 1. 7.', onde se lê: «Oliveirinho», deve
ler-se: «Alveirinho» j a p. 158, I. 38.', onde se lê: "Serra», deve
ler-se: "Sena» j a p. 167, 1. 1.°, onde se lê: "Serra», deve ler-se:
«Sena» j a p. 217,1. 21.°, onde se lê: «regimento de infantaria n.? 5»,
deve ler-se : «centro ele mobilização de infantaria n.? 5».
54
Na Ordem do Exército n.v 4, 2." série, do corrente ano, a p. 2 ,
I. 2.', onde se lê: "Fevereiro», deve ler-se: "Dezembro» j a P: 271,
1. 29.', onde se lê: «Loreno», deve ler-se: "Lorena».
,

Adolfo do Amaral Abranches Pmio,
Está conforme.

o Ajudante-General,

I

I,

g34'
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Ordem

do
2.8

N.O 7

o

Exército

Série

15 de Junho de 1953

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 28 de Maio de 1.953:
Considerados regressados ao serviço deste Ministério,
por terem deixado de prestar serviço na província de
Angola, onde se encontravam em comissão militar, os
te~entes milicianos de infantaria, adidos, Octávio Teixeira de Oliveira e Afonso Carlos Pinto Salgado,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 1 e 12 de Fevereiro de 1952, e ficando
A.. al~bos na situação de licenciados.
batldo ao efectivo do Exército, por ter passagem às
reservas de marinha, ao abrigo do artigo 2.° do Decreto-Lei n.? 32445, de 24 de Novembro de 1942,
d alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçaOres n." 4, Mário Correia Madureira, devendo ser
Considerado nesta situação desde 1G de Maio de 1953.
(Anotadas

pelo Trtbunut

de Contas

em 5 do Junho de 1953).
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Por portaria de 29 de Maio de 1953:
Oficiais milicianos de reserva

Tenentes:
de infantaria,
do centro de mobilização
de
infantaria
n, o 12, Jorge Libertador
Ferraz
da Cruz
Amante, do centro de mobilização de infantaria n,o 17,
António Belisário
da Fonseca Vieira e médicos, do
mesmo centro, José Pinheiro Cardoso de Campos, da
brigada n.? 5 de caminhos de ferro, Manuel José Baptista, do centro de mobilização
do serviço de saúde
n." 1, Artur de Azevedo Rua e do centro de mobilização do serviço de saúde n." 2, José Alves Bento,
e alferes de engenharia,
do centro de mobilização de
engenharia
n.? 3, Luis Augusto
Pimentel
Pinto de
Vasconcelos,
todos milicianos licenciados,
nos termos
dos artigos 25.° e 26.° do Decreto-Lei
n.? 36304, de
24 de Maio de 1947, por terem atingido o limite de
idade, devendo ser considerados
nesta situação desde,
respectivamente,
24 e 27 de Maio, 13 de Março, 27,
27 e 11 de Abril e 27 de Janeiro de 1953.
(Anotada

pojo Tribunal

do Contas

em ó de Juuho

do tn53),

11- PROMOÇOES
Ministério

do Exército - I.a Direcção-Geral-

2.a Repartiçao

Por portarias de 6 de Fevereiro de 1953:
elo artigo 35,0 do Decreto D.O 21385, de
de ] 93.2, contando a 31ntiguidade
desde ::t
da presente porta riu:

Nos termos

22 de Abril
da ta

Regimento de lanceiros n.o I

Aspirantes
n ofk.ial mil iciauos d c cuvaluriu (reconht'cimento},
O~ soldudos
cadetes,
da Escola Prática. de
Cavalaria,
n.08 476/1').2, Adel ino Borges )fartIns,
479/;)'2, ,TOHé Antônio dos Santos, 480/62, Alfredo
Augm;to PeSHOn lll-' ISous.n (II' "Mol'uis SnTlll!:'JltO
(\ln~pilho, 48fJ /52, Ci rúuo .J osé ,Mellt.l!:'ll~O ,('u Ilha, 488/5 ,
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José Ferreira
Seita Machado, 494/<52, António Maria
dos Anjos Galego, 498/52, F'ra.ncisco Emílio de Morais Salguei'l'o, e 499/ 52, Ví,tor Haettich Correia ele
Freitas de Almeida Garrett.
1

Regimento de lanceiros

n. o 2

As'pimntes
a oficial milicianos de cavalaria
(polícia
militar),
os soldados
cadetes,
do regimento
de infanlaria
u." 1, n.OS :3,99/50, José Henrique
Léria Fernandes e, da Escola Prática
de Cavalarin , 477/52,
.) osé Manuel Pacheco ele i:Miranda Gé ar (los, Santos,
.J.86/52, José 1Ianuel
Uarupeto Patrocínio,
490/52,
Monso José Leite de Sanupaio Soare,
503/52, José
'I'ravuços VaI dês Sarmento
de Vasconcelos,
508/52,
.João de Deu' Domingos Varregoso,
514/52, -Ioão de
Oastro Mendes, ti16 / 52, Gonçalo Pedro Colares Per~ira Iglésias
de Oliveira,
5,22/52, Luís Miguel da
ISllva Ataíd e, e 523/.52, António Fernandes
Cota.
Regimento de cavalaria

n.O 3

Aspirante.s
a oficial milicianos
de cavalaria
(,blirudaIdos), os furriéis,
do regimento
de Ianceiros n." 2,
Roráicio Clarn Lopes Gomes e, do regimento
de cavalaria 1ll..0 4, Aoitônio Tito Santos Vai concelos N 0Igueira e soldados cadetes, do' regimento
do Ianceiros
ru.O 2, n.OS 2,96/5.2, Augus,to Torre
Mendes e, da Escola Prática
de Cavalaeia , 478/52, Adrião Fernando
Ide Sampaio e Castro Toscano de Albuquerque
Homem
,de Sá, 4911/52, João de Carvalho de Azevedo e Silva,
500/5.2, Joaquim
Vasco Alves de Lima Vilarinho,
501/;)2, Emílio Acrtóuio Leonardo
Martins
da Fon,~eca, 507/52, Constantino
(la Encarnação
Jorge, 525/
·)2, Francisco de Novais ela Cunha 'e Brito Soto Maior
ele Ataíd«, o26/&2, João António Coimbra da Cunha
F:Treira,
627/02, Henrique
Manuel
Mora, 630/52,
Gl.] de Azururu
Sampaio ele Lemos, 63i2/5,2, Pedro
~hguel Vieira da Fonseca,
600/52, José J'ustiuinno
da ('âmara Lonielino,
e 6:3+/52, Rui Nunes Marquee.
Regimento de cavalaria

n.· 4

A'f1pi'r,[l'lÜeK[l oficiu l nriliciuuos
de cnvn.lnria
(Mimdadns) , o~ .sol(lad'Ü_'\('a,dele'l, ela E '("ola Prática de Oavalnl'la, ~l.0' .J..83/GZ, Amíl('ar da Silva ]!'erna,ncleH, 49';3/
f):~, .10 é Tp{)dor<l de ,\Illlt'idn Gallleil'o, 495/52, E,mÍ!lo ~1n'llllt:.'l ('Otlla Jlallw(o Videira CUlllucho, 49,6/52,
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,M,ário Ramos Ribeiro de Almeida, 497/52, Armando
-Iosé Heis Quintas,
50.2/52, João A,ntónio da Silva
Rente, 50.5/62, :Mário Godinho J\Iu.rtirus, 512/52, António Lopes Vieira,
5V3/b2, Manuel Felino de Alnieida da I~ilva, 5:2.9/5~, }Immel Alberto Porto Ide
Aihreu, 629/f)"2-, AIl,tÓ>lliio de MüJ'aiK Sarnnerrto laÜl~
ISallltÜiR LWCIUIS e Costa Brotas,
(j.:H/':),2, José M,tt'nuel
Piuto de Sousa tI Castro Pereirn Gomes, G:jj/012, :rü,,,ti
Pedao OLiv,e.irra de YascoJloce1o,.;, '():3D/ó.2, Marl1lLel ,(hF.r~i,tJal'lEufirásio , G~Oi52, .To.sé Carlos Hiza'P'{) j\f'er,c·,j,e.r
Marques, e 7iÜ5/5:2, Nívio Marques Pereira, do regioneuto de cavalanie H.O 7,11.° 627/;)2, Antônio Auglu~to
Cravo,
e" do 1.0 gnljpo de comparuhins
de saúde,
ln. ° 55'9/fJ:2_,Augusto Gomes.
Regimento de cavalaria

o.· 5

Aspirantes
a oficial milicianos
~e cavalnria (reconheoimento}, o Iunriel, do ,r,e-gimenw .de cavalaeia
H.O ,8,
n ." 143/50-0, António de Carvalho Gonçalves Varão
Romão, le soldados cadetes, do batnllião ,a,e ,(',uçnd~lI'e.s
.n ," 6, u." 27.'3/51, iManue,l Henriques «ln Silvü JÚJllor,
'(lo regimento de i,n,f,ull,tnri.a m." 9,n.0 :159/5], Arnlaon.do
Hemeique Setus .Ferreira- 1I1lJ,),tlia1~ P, Ida EseülaP,rábet1.
ide Cavalaa-ia, .n." 474/5.2, Luí,s Da'n,bs d.e Sousa OÜllll'elS, 47,5/62, AJdmia.nü Luí~ d'e Almeida
P'~ILW, 489/,52,
António Luís Leite de Sampaio ISoares, 506/52, AntÓ'nio de AllIl1eida Metelo ISeixüs, 515/5.2, António de
Carvalho, 527/52, Guilherme
li'ili.pe ele Meneses F~ntes, 528/52, Francisco
LnÍ's ISequeira Leal SampaIO,
62...1}52, F,eI'lllando ISilva J,ervis ,Püne'e , G~llí 52, Eu:rico Diogo 'CUlrJú" V elo.so ,de Arraújü ('ab.ral, ,e 7.18/,5,'2,
,sebastião Ferreira
:Mendes.
Regimento de cavalaria 0.° 7

AISipiranters a oficiaI miliciauo.s
de ca'valaria
(blindados), o.s ,soldados ca,detes, ela Es,cob P,rátieu de Cavala~'ia, n.O. -1:,82/5,2, Allw,nio Al!JgUISl.oCunha :Ma('h~,do
rreixeira Pinw, 487/52, Seh::dião
Maria de AhnB~ld~
,Santos de Castt'lo Brall('o, 492/52, Álvar{) ele Alme1c.l.
Lin.ua e CüSlta, 5o.4/G2, Hui (le Carvalho
Ravn'ri1f1
Bossa, 5r1l/52, J{)aq\lim A\lg'lliS10 Vieira Vilela, 52 /
,1),2, ,JOi'lE' Maillue.] Sallto Aguia
(lo(~Pilla, Gaü/52 .
q\lim J\Iáxilllo NO\':1is <lI" ('nJc.:n (' Pina, üaR/52,: t'varo Cortes !lpMoraifl, I" G.2Rf0:2, ,TORE' Femllndo PUlO

.T(~r

J.JQIl\llprei a.

(:\llo ('aroce do ",,",to

011 llnota~llo

do 'rribunal

de Couttls).
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Por portaria de 8 de Fevereiro de 1953:
~os termos elo artig'o !~5.0 lIa Decreto n." ~l ;m,;), ele
22 de Abril ele 19!32, contando a antirruidud e desde 8
de Fevereiro
de 1953:
o
Regimento de engenharia 11.° I

As.pirantes
a oficial m il icinnos de enzeuhur-ia
(trnus.
o
lrtlHsões), os soldados cudetss, da IEscola Prática
de
Engenharia,
n.O. 1 000/52, Rodrigo Maria de Bivar,
10(1:2/52, ,João Carlol'l d e F're itas Branco Pais, e 1 00-:1:/
:),2, Augusto M,mupl (lo {'euSilllõps.
Aspirantes
·H ofir-iul m il ir-innos dl:' eugenhurin
(sapadores), os solda dos ca rl etes, (1.1 E~eol a Prá tira de EngeEm,lllUf:'1 de ISauRa
nllnria,
11.°8 6'2/ A, Elbnullllo
Baptista,
6!~/A, Eduardo
de Albuquerque
do Patrocínio Mur+ins,
984-/52, Fernando
Joaquim
Parro
Nogueira,
985/52, Manuel Guilherme
Pinto Canedo
'~oares Ribeiro, 987/52, José -Ioaquim Fragoso, 992/
·)2, ~Iário ,José da ('osht GO])l(lS Páscoa, '994/.j?, A11iónio ele Abreu Lima Abranr.lies
Pinto, 99G/52, Hui
Alherto Fernandes
)1artins, 996/-)2, Fernando
Lopes
ICarvalheiro,
997F),2, João António Delgaelo Muralha,
1 003/52, Celestino Freitas Esteves Oorreia, e 1010/
52, José de Oliveira
Tavares
Alves M/onteiro.
Regimento de engenharia n.O 2

AS!pi.rantes a oficial milicianos
de engenharia
(transllllssões), os sol (lados r-adetes, da Escola Pratica
de
Engenharia,
n.OS
96f2/;J2, Manuel
Maria
Peixoto
Duarte, 976/152, António Monteiro Resende, e 977/5,2,
l~láyio de Sousa Silva e Sá.
A.spirante~ ;t oficial m ilir-iunos de engenharia
(sapadores), os soldudos (·'llletes. da Escola Prática de Engenharia, 11.° 9:jf)f.">'2.Al cides lln ISilnt Sn ntos, n6!3/52,
~anuel
Macbndo Espregueira
, 964/52, Alberto Hen1'lgue Caropílho Gome", 96.) f!J'2, Artur de rastro Car"~lho N eves, 967/ G'2, .Luciano
Catarina
T~var,es,
968/!)~, Frau(.is('() l('rispilliallo
Vieira
Fe.rre1ra ele
Lemos, 969/52, .) oão Arnaldo Manso Calhell'os Cruz,
Ü71/õQ .• ,Jol'lg-e Leiri.a GomE's, 97!3/52, .José Augusto
~~arti~R Montê~, fJ7Rj;-,Z, António Maria de Oliveira.
I 1.nhpll'0 To]"l'l's. f)81/5 2, Luís :Manuel fIa Costa F_:rrena,
986(>2, António
~unes
Fernandps,
99.'3/02,
António :Uateus Veueeslau,
1 008/52, António !ran
9

1
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cisco Cordeiro Lopes, 1009(52, José Norberto Catela
das Neves, e 1014/5,2, Albino Eurico Pinto da
Silva.
Batalhão de telegraflstas

Aepirantes a oficial milicianos de eng.enlha'lia (transmissões), os soldados cadetes, da Escola Prática de
[Engenharia, n.O 95.g/ô2, José Augusto do Nascimento, 975/52, Ernesto Maria Salvado, 970/5,2, Luis
Carl os Marta de Sequeira, '980/b2, Luis Maria dos
ISantos Vicente, 998(5.2, ICarlos IManuel Oliveira
David Pinho, 999/52, .r osé Manuel Bettencourt d:l
iCâmara, 1 001(52, Luís Manuel Francisco Calheiros
ela Costa Braga, 1. O] 1 ;52, Lu ís Manuel .soares Machado, 1,012/52, <Carlos Alberto ,Manso de Az,eyeelo,
e 1 013(52, Manuel Aguuo Marques Maia.
S

Grupo de companhias de trem auto

1\ spirautes a oficial milicianos de engenharia (transportes), os soldados cadetes, da Escola Prática de
,Bngenharia, n..O. 961/52, António João Cloinvbra .da
Cunha Ferreira,
966/52, J.arge Simões Morena
Guerra, 983;'5.2, Manuel de Araújo Massaroco, 988/
5,2, José 'Carlos de Melo Vieira, 9,91/52, Aníbal 'rasso
de Figueiredo de Faro Yiantl, 1 005/52, Luís Fre~
deriro ele Campos Andrade 00111,e 1006(52, Jose
~LnlUel Barata Baquairo.
(Nilo carece

de visto

ou uuot ação do "l'r-ibun nl de contas).

Por portarias de 15 de Fevereiro de 1953:
Nos termos do artigo 35.° do Decreto n." 21 385, de
22 de Abril de 1932, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria:
Regimento de infantaria

n.· 10

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atirído'
res), os soldados cadetes, da Escola Prática de ln
taria
819(512, J'oao Martins Gomes Pequito,8;'7
1.)12, Alberto-I O'l1g1e1IZaga.lo
Feriu aneles ,M:a1"raze's,
'9ü3(i-~
José Augusto Pinto Rodrigues, 907/52, Jorge da °a
cha Cabral, 935/52, Carlos Alberto de Mend?~~
Mota, 939/52, Augusto Vasques Pereira Cast1l ,

11"·

a~í
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840/52, Silvino Nunes Duarte Belo, 9.50/.5'2, António
Maria Godinho Tavares, 959/52, César Augusto Tavares de Almeida Coelho, 962/52, Abel Filipe Barreto de Lara, 998/52, António Alberto Claro, ~ 001/
52, António Luís Chaves Retorta, 1 016/52, Manuel
Baptista Blanco, 1079/52, Júlio de Freitas Ribeiro,
1108/52, Guilherme Libânio Pires, 1141/52, Artur
Alberto César Gonçalves Codina, 1 156/52, Henrique
~anuel Moutinho Serra Coelho, 1 164/52, José Mana Rodrigues Paula, 1 167/52, Alípio Jaime Alves
~achado Gonçalves, 1 170/52, António Cândido da
Süva Gomes, 1 202/52, José Augusto Taveira Pimentel, 1204/52, Arlindo Moreira Rodrigues de ReRen(le, lZtJ:)/52, Manuel cleOliveira, 1 ZnS/62,Albino
Pedrosa Campos, 1209/52, Bartolomeu dos Santos,
1214/52, Aurélio Rodrigues Lousada, 1 ?16/52, José
Martins Ferreira, 1217/52, Fernando Nunes Duarte,
e 1 220/52, A(lérito Aníbal Barreira, do regimento ~
de infantaria n.? 1, n.O 700/49, Alfredo da Silva
Gomes, 7l5/':I!9, Fernando Augusto ,Simões Alberto,
833/49, Licínio Almeida Gomes Nogueira, 721/50,
José Agostinho Seguro Pereira, e 870/51, Silvestre
,Edua'rclo da Aesunção Nunes" do regimell·to de infantaria n." 2, n.O 350/50, Valdemar de Castro
Brandão, e 523/52, Eurico "António Fernandes da
tGns.ta Pina
do resrimento de imfantacia n. ° 4,
n." 410/50, Joaquim Patrício Magro Horta (lorrcia,
do regimento de infantaria n." 6, n.O 940/49, Fernando Carneiro de Vasconcelos Ferreira da Silva, e
~29/51, Fernando Ferreira Pereira, do regimento de
ln~antaria n." 9, n." 407/51, Alberto António FerN~l'ra, do l'e(Yilllt'nt()(le infantaria ,11. 10, n.O 374/50,
.José Pedro "ele Sucena, e 555/51, António Maria de
Matos, elo regimento ele infantaria, n." 12, n.o.508/51,
Manuel
António Teixeira ,e.do reO'lmento de infanta.
na n." 16, n.O 482/51, Joaquim José ,Morgadmho, .e
494/51, Vítor Dinis Clemente, do regImento de ar tilh~ria ligeira n ." 2, n.? 456/52, José Eugénio, Oal<lena Dias Miranda, e, do 1.0 grupo de companhIas de
Raúde, n.OS525/51, António Emílio de A?re~ Dantas,
.1\ e ?67/51, Eduardo Júlio de Azevedo Ohveua.
Spnantes a oficial milicianos de infantaria
(armas
pesadas), os soldados cadetes, da Escola' Prática de
Infantaria, n.O 877/52, Abílio Dias Cardoso, 880/5~,
Carlos Suceua Medronho de Brito, 882/52, João R81S

S

,I:)

•

S

0

S

S

S

362

ORDEM DO EXERCITO

N.· 7

2.' Série

naldo Ferreira Amador, !)J5/52, António da Silva,
941/52, João António de Oliveira Pires, 942/52, Rui
Marcos Lima dos Santos Soares da Silva, 944/52,
Carlos Joaquim de Pinho Gr ijó, 965/52, Manuel do
Rosário Santana Curado, 1021/52, Joaquim José da
Assunção Machado Brandão, 1 0.24/52, Valdemar José
Solene Sá Agua, 1033/52, Luís Adelino de Freitas
Damas Moreira, 1044/52, Manuel Monteiro de Carvalho, 1056/52, Arnaldo António Parada Leitão Fontes, 1100/52, Santiago J ervis Ponce, 1 102/52, Artur
Manuel dos Santos Salgueiro, I ]22/52, Miguel :Maria
de Guimarães Pestana da Silva, 1152/52, António
Maria Goulão de Àvelar, 1169/52, Mário Marques de
Sousa Trepa, e 1222/52, Aníbal Leite de Jesus, do
regimento de infantaria n." 2, n ." 522/52, Carlos Dias
Inácio, do regimento de infantaria n ." 6, n.? 928/51,
Alberto Martins Santos, e, do batalhão de metralhadoras n." 1, furriel miliciano n ." 551/48, Luís Filipe
Valadas Preto Martins.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (transmissões), os soldados cadetes, da Escola Prática de l~fantaria, n.O 9,40/5,2, HElTIlriqueAntónio Marques FIgueiredo, 1 096/52, Edmundo dos Santos Freita..s'
1117/52, Raul de Almeida Capela, e 1168/52, JoaO
Carlos Peixoto de Sousa, e, do regimento de infantaria n." 11, n.? 289/51, Vítor Manuel Fernandes
Brinches.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria
(sapadores), os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n.O 911/52, Augusto Pires Estrela, 967/5~,
Fernando David Nogueira Arantes, 1 017/52, Joao
Mário Dias, 1 052, Abílio Augusto Faria, 1 142/5~,
Joaquim Moreira de Sousa Prazeres, 1200/52, Joao
Dinis do Espírito Santo Mendes de Vasconcelos, e
1201/52, Nuno Barros Fernandes de Carvalho
Reis, e, do regimento de infantaria n.? 2, n." 521
52, Manuel Ferreira Carvalho de Azevedo.
S

S

i

Regimento de infantaria

n. o 12

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atirador'es) , os soldados cadetes, da Escola Prática de Inf~ntar ia , .n."' 887/;)2, Fl'fm('iseo Rodrigues Tave:_rfl
Pinto, 889/52, António Orlando Rodricues Tralh~~'
908/52, Artur José Madureira de And~ade, 917/ ,ó/,
José Reinaldo Barreiros Serra, 923/5,2, José Pedro
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rlos Santos,
92R/52,
Fernmido
da ISilva Cardoso,
988/G2, João Manuel Martins da Fonseca' Viegas,
954/.52, Manuel Durão, 983/52, Nelson Rodrigues
íM:uchado, 989/52, António Simões de Oliveira Martins, 993/5,2, .Iosé de Sequeira
Golaço Fernandes,
1 005/52, Justino
Maria Coelho de Castro Amago,
1006/52, Luís Gaspar da Srlva, 1007/52, Armando
S.errão Ferreira
iSampruio, 1 019/52, Manuel
FranCl'S'COde Freitas
e 'Costa, 1 025/5,2, Guilherme
Augusto Alves Branco d e Santa Rita, 1 02'6/52, Rui
VaslcoJ úlio Pereira
da ,Silva Baptista,
1 029/052,
Fra nciseo Ma,n ue 1 Lima da s Neves, 1 084/52, Artur
dos Snnto~ Vivente, 1086/52, João Pedro Gomes da
Cunha, 1 039/;)2, Carlos Pais de :M.oura, 1 040/52,
Ernesto de .sou~a Ferreira
de Encarnação,
1 065'/52,
António
Carlos Pedrosa
Muchacho,
1081/52, JOS€
Santana
David Puul ino, 1 094;'52, Francisco
José
)Iartins
Mendes Furtado,
1 096/52, José Pereira
,Soares Silva 11Ü98/'52 António Francisco
Lopes da
'l
'
)S1 va,
1 105/02,
José , Vítor fIe Ol iveira Loureiro,
1106/52, Alcides Gomes Lavinas, 1 118/52, Albino
Alves da Siha,
1 119/52, João António Teixeira
de
Carvalho, 1 138/ :'52, J oaqui:m E~têvão da Silva Pires
!hanquinho,
1 139/52, João Gonçalves Pinto, 1 157/
02, .J osé Eduardo
)l[elo Gouve.ia,
] ln/52,
'José
Yieira de Barros.
1 183/52, .J osé ,Sequeira Simões,
1218/52, Jú1io ,Martins da Assunção, 1 223/5,2, Raul
I

Guilherme
Leal Loureiro Pipa, elo regimento
de infantaria
n.? 1, 831/48, João Pedro Correia
Neves,
?5l/5l,
J'oaquirn
Moura Esteves,
do regimento
de
lltÍ:l'ntaria n.." 5, 580/49, Fernando
Rodrigues
Lopes,
do. regimento
ele infantaria
n." 7, o primeiro-cabo
IDlllieiano 529/49, Francisco
António
Pereira
dos
,Santos, elo rezimento
de infantaria
n. o 8, os' solda elos
'~a<d~t.esID. os 9/512, Antóni<J Ferreira
de Call~pos, elo
le~lmento de infantaria
n ." 10, 488/49, Ad.elino FerreIra
da Silva
'do reO'imento
ele infamtaria
n.? ll,
3
.,
o
44/51, António Alves Fontes Pereira de Melo Saavedra, elo res-imento
de infantaria
n." 1<6, 364/.52,
Ernesto Lope~ Ag-ostinho Dias, elo b~tal.hão el~ caça~or~s n ." 7, 291/-+9, Ramiro
de .ohve~ra D.l~s,. elo
<)E'g'llllE',nlorle e<ng-enharia n." 1, o furnel
mIlICIano
",3l'/52-E.
C., Fernando
de .hsus Nunes, e o solcbrlo
'ca~ete n.O 565/51, do 1.0 g-rupo de companhias
de
saude, Luís J osoé :Mendes Teixeira
ela Fonse<c;a.
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Aspirantes
a oficial mil iciancs de infantaria
(armas
pesadas),
da Escola Prática
de Infantaria,
n.OS 909/
52, Alexandre
José Ribeirinho,
9<16/5,2, António
IMaáno GonçalveaCoelho,
922/5,2, Annândio Anes de
Azevedo, 937/52, Elvio Magos Ribeiro Pereira,
948/
512"José RaiJnos, da Fonseca, 91.5'6/,[>1'2.,
Mário Aloísio Rocha da Silva, 970/.512, Fernando Sebastião Dias David
de Cmrvalho, 972/.52, José Dias da Costa , 984/52"
António Duarte de Almeida Firanco, 9'9i2/52, Manuel
Fernandes,
1 010/5,2, Jorge IManuel [1,eMatos e Silva
Fernandes,
1 011/52, António Rocha de Carvalho,
1 035/5,2, Luís Alherto de Vasconcelos
Gói~ Fernandes Figueira.
1 ()::j8/.52, Fmncisco Imácio Reis, 1 ()y.ll
5,2, ,Toaquirn Vítor HugoCortês
llnS N eves, 1 048(52,
I~bnuel Jlílio Sampaio Mallieiros
Cabral, 1 112/52,
Rcgério
Francisco
.Ribeiro
de Oliveira,
1 113/52,
António Jorge Viana ,Rodrigues,
1180/52,
Arnaldo
Marques [Ia Silva, 1 181/52, Feruando
Au,gusto JJÜpes de Oliveira,
1 182/52, Carlos Manuel de Lucena
e Leme Corte Real, do batalhão
de caçadores n ." ~,
267/ô1, Eduardo Gerdrudes da Conceição,
e, do regimento de cavalaria n. ° 8, 429/52,
Fernão
Marçal
Correia da Silva.
ASlpirantes a oficial mi licianos de innfantaria (tmnsllli<Ssões}, os soldados <cadetes, da Escola Prática
de Infantaria,
n.OS 946/52, João Manuel Abreu Barreto,
1 004/52, ,J,orge Manuel ,Moreira Santos, 1131/52,
Custódio Luís ,Carvalheira
Neves, 1 206/52, João Ernesto de, Sousa Coutinho Empis, ,e, do regimento
de
infantaria
n.? 11, 292/.51, António Carlos Rodrigues
do Amaral.
As<pirantes a oficial mil iciamos ele infantariu
(sDpDdores), os soldados cadetes, da Escola Prática de lnIantaria,
n.OS 952/52, J'ouquim José da Costa e CaStro, 971/52,
Fernando
Peixinho
Pires Fernandes,
994/52, Diamantino
Dias de Brito Pereira,
1054./52,
-Iosé de Paula Gomes de Pina Tormenta,
1071/52,
Luís Lopes Pereira,
1 207 (.52, Joaquim Aniceto Coe~
lho Pe1r,eira.,e, (lo I." Ig'rulpo lele ,(,oJl1'pa,n'hias de Iwú,rte,

G,RO/!)I, ,Toi'io Henriques

de Almeida,

Regimento de infantaria

n, ° 14

~~Hpirante\" a oficial miliciauos
de inbnÜl'l'ia
(<t(ira'dt
res), o segundo-sargento
miliciano
n ." 52/52-C.,
ta
batalhão
de caçadores n.? 7, Alcindo Alves da Cos a
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Pima, e soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n.OS 888/fJ.2, Hermínio IMenaia Gabriel, 892/52,
M.ário Correia,
912/52, António
Amaral
do Coito,
913 ;'6.2" Migue.l Tomás Gomes, 921/52, J 0:10 Rodriguefi Nunes de Matos, 930/52, Francisco
Figueiredo
Ventura Nunes da Silva, 931/52, Amip lio Luaaique
Cardoso
Sampaio,
947/52,
Rui Figueiredo
Jorge
Branco, 951/52, Adelino ele.A lmeida Dias, 975/52, Ferllanclo Avslar Ferreira, 974/52, Domingos Dieguez Requeijo, 976/:")2, Horácio Fprreira Cardoso, 986/52, Antônio ('arlOH dos Santos Luranjeiru,
987/52, Orlando
HodrigueR Macedo Costa, 991/52, António Salgado Ze~ha Leite, 1012/1)2, João Alberto Marques Lopes, 1059/
:)2, Adérito 'I'eixeira QueiróH, I 066/52, Manuel Maria
JOH€ Gomes Palma da SilYa Buschy, 1 08502,
José
Mu,uuel da 'Silva Figueims,
1110 /.52, Joaquim .Mota
Alrve,s de Matos, 1111/52,
Zeferino Teixeira
Paulo,
11121/,52, Oelest.ino da Trindade
Soares.
11~,6/õ2,
João da Silva Simões,
1143/&2,
João Augusto
,ue
.AJhneida, 1 1.J,4/52 , _A.ntónio~farquesdeMato,s,1173/
52, AJll:tón,io Joaquim
Nogueira
Barroso,
1179/5:2,
Carlns Alberto Rijo Sales Lougares,
1 198/5;2, ,José
Al'lnénio
Sequeira
Pereira,
1203;'5,2,
Anmamdo de
~fagalhães,
11211'0/62, Oto J osé Capeto Stinchaner,
1 211/.52, Eeruamdo
Fernandes
Gonçalves,
121121
52, João JORé Yaz A.f'onso de Cnrvalho, 1,21.5/52, Manuel Abel ele Carvalho Amaral,
e 1 2.21/5,2, Gil Veloso Magalhães
Barbosa,
do regimemto de infantal'la n.? 1, 701/49, António
Augusto
Martins
César
:h~uchado, 13/.52, José Manuel Roque Gameiro Leituo de Barros, do regimento
de infantaria
n." 2, 50-1/
?2" IManuel d'a Conceição Marques, do regimento
de
lDfantaI'ia n. ° 4, TI. o. 4I:~/50, Luís Ferreira
'I'aquelim
da Cruz, 561/52
José Manuel Eleutério
Albino, do
regimel1to de infantaria
n ," 5,27,3/52,
JOTg'e Manuel
:N ativi,drude Jacob 274/.52 Erundimo dos Santos 1.a.
"
~
rUllJeira,
do 'reO'imento
de iniamta.ria ,n. 9, 406 / 01,
~nna1clo de J es~s RodTigues Semdas, do regi'lneIlJto de
111fruntaria n.O 13, 300/52, Augusto Câuldido GOIme's de
'Me,lo, do [l'eO';I111rnto dr ;nfa.nbl';a
m.O 1-1, a:n;'fil1,
Af~l1."o .To~é âe Alhuqll.cl"<]ur d,e (\Ull1!pO~ ]'PJ'1'P;1'<1, :(10
l'e,glQUent'Ü de infantária
H.O 15, 4:-)5/;)0, .ToRé Dws
PlI\:,s Bramco, dü batalhão Ille 'Cllçadol'els n.O 1, .:266/51,
Jose Ago,&tinb.o, do batalhão :c1era\,adol'es 11.° 2, 3,2,3/
51, António Simão Alves, e, do ] ,0 grupo de compaO
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nhias de saúde, 5,82/51, Fernamdo Vitorino DomingoS
de Queirós.
A,spira.ntes a oficial mi liciamos de infuntaria
(n lUl)<lS
'PesaJcla,s), os eoldados cadetes, da Escola Prática
de
Lnfamtaria,
,n. '9,18/52, Mamuel Gonçalves Baq)tisi:a
Amíumes, '912Ufô2, J'erernias do Carmo Silva '1'08ca110,
,94-3,/.52, Joaquim Fernuaido Fonseca, 955 (.5i2, Ya,lentiro Maeques Godinho,
967/5,2, Amtónio Rui BlnRl'ü
de Sousa, 9G6/52, Joaquim da Fonseca Luís, 9,6.g/6~,
-Ioâo de Andrade Bidarra da F{)11,~e('a, 10.00(5,2, :MaTio ,da ,Silva Hoha,lo, 1 OlS/.5,2, .Tosé Lopes o(le A~nneida, 1 .03,7(5,2, Vn~('o Gr:1ICiallO Onreês PaLito 011maco
Pirsto,
1.072/52,
Fernn urlo (-hlll\,lh',e'H ,de
Adoneida, 1 0.89(5:2, J oão Ferna ndo Feneil'tl
'Mnrtins, 1 0.97 /.52, ~·Mr.gioLecercle Sirvoi(·,u, 1 104(.J2,
José da Costa Pires, 11016/.5.2,. Nuuo ao C~mJl() .ele
São Paio e Sousa Alvim, 1133/52,
Carlos JoaquI~ll
de Lemos Elia,s, 1 166/62,
Francisco José ConreH1
Tavares,
1 174/52, António Gerardo Algare,z :MO~lteiro. 1,218/62,
Manuel Eo111íJio Benjaanim (JOU";l<1
Homet, (lo l'e.gimento fle imfa.n.taaia ,D." 11, 288(J L.
Manuel de Lima Cordeiro Vida. e, do 1.0 grupO d e
compandiias de saúde, 57'2(51, Custódio
GOllça1:v<Ps
Braga, e 597(51, Jaime Clemente Alves de AmorllU,
ÂJsipirantes a oficial milícia nos de infamtaeia
(tJ'u nsmissões), os soldados 'cadetes, ela ESCOlla, P:'ática ~/e
Lnfantaria,
D.OS 875/52,
Oelso Pinto de Alme,l.d<a, 9,0 ,
512, João Alves Rodrigues,
1 020(52, ]~lllíldjo O~::U,
Coelho R::vmos Araújo, 1 140./5,2, Vítm ~_{anu('l LOipe,~
ode Sá Pe<reira. e 1 199(62, F,ernalDllo {jupertino
Lameloa ,e Silva.
A'spirantels a oficial milicianos
,de infantaria
(salpa,doires), os "ollelados rad,etes, d,a Escola Prática de Inf~~taria, 'n.OS 87,6(.52, Jorro da Rilva :Mel1lcle's, 91:29/J
José Pais ,Malrtil1s ele Sá, 997 /52, ~fanu.e,l )bC
Varela, .l 002j5:2, Nblluel Augusto ]errcll'H,
l-.?,t r
5:2, ÂJll1Jtónio Fera-eira TJQpeR GOJ~(].o,1160/52,.
vI 0_
Oarlos Viana Valente,
e 1 17,2(52, Vasco Cürrt'la 1Jo
pes de ÂJ'raújo e ,Silva.
OS

ã'

14!

Batalhão independente de infantaria n.· 17
A
•
_{>_
•
I lTIl'1"wlanos (e
l' ln f Hlntnl'ln
. (,,\.1ir::l(1olH'I[llran-te,s
a OIW,lU
f
res), os 'Soldados cadet,es, da Escola Prática de ln aUtall'ia, n.O 973)52, António da Fo.n's'cca Carnl{).
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Aspira,nte a oficial miliciano
de infantaria
(a.rmas pesadaa}, o soldado cadete, da Escola Prática de Infantaria, n ." 89.6/5.2, Fernando
Manuel Brasil 'I'ristão

da Cunha.
A,spirante a oficia 1 miliciano
de irubntaria
(tra,11smi,;;Rõe',,), o soldado cadete, d a E!;l('ola Prática de Infantaria, 11.° 1 0123) 512, .Tm'ge Mnmued Sieuve de Meneses
BettenliC'ourt. Tuvares da Siha.
Batalhão independente de infantaria

II. o

18

A':>pirantes a oficial nrilioianos
de infantaria
(atiradores ~, cssoldados
cadetes, dia Escola Prática ,de Infantaria, 1)).08 11,26{5.2, Pedro José Pereira,
1127/52,
Fenna'llIdo de Freitas Vareja, 11,28/52, Roberto José
Botelho Teixeira,
1 129{ô2, Eemando
Moniz Silva,
1134/5,2, Fernando Aires de .Medeiros Sousa, ,e 1 135 {
52, Décio Carreiro Machado.
A'spirante's a oficial milicianos
de infantaria
(aamw<s pe~adas), os soldados 'CílJcle,tes,da Escola Prática de Tnrfan~ruria, n. os 1 125{152, Car100 Luís ,Mo.ta de Sousa,
1 lu5{ú2, Enn esto Cabral Borrego Cordeiro, ·e, do bataLhão imdependente
de infnnteria
n." 18, 418{52,
Octáv.io Oardoso Gomes F'ilipe.
Batalhão independente de infantaria

n. o 19

AflpirUlnte,s a oficial milicianos
de infantaria
(atirad{)r(8) , os soldados cadetes, da Escola Prática de Lnfantaria, n.OS }j45{52, Rui de Lima da Câmara Gonçalves,
e, do batalhão
inldependente
de infantaria
n." 19,
462/5-2, Joel Félix Vieilrt1 Latino.
Aisp,imute a oficial miliciano
de infantaria
(tram,slJ:nilssõ~s), o soldado cadete, do regimento
de infantaria
·n.o 11, n ." .2,94/.fÜ, Manuel de Fr·eii.a.s.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o I

Aspirantes
a oficial milicianos
de artilhari'u
(re,conihecimen to e observação),
os soldados cadetes, ~o regimento de .infautaria
n." 6, n.OS165 8{<50, JoaqUlm Va,s.('oncelofj Nampaio, e, da Escob P,rátic:lJ de Artilharia,
·~2'{{52, Alfrec1{) Brandão de ,Campos Matos" e 1 J06{
A .0~, AlexaJ}(lre Fig-ueiredo
Pimel1t·el ATcher.
~lllrallleH a onciallllilieial1o",
de artilharia
(h n. F.)
-Obsl'J'vaçiTo nvan,a<1a e ligaçiTo(P. C. T.): oss?lI(lados eadetes,
da Escülu' Prática
de Arhlh::una,
1

368

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 7

2." Série

n.OS 803/52, ,J{)sé César Restolho
Mateus, 1020/5'2,
José ISamuel Pereira Lupi, 1 028/bI2, Manuel Saminc
Vidigal Rodrigues,
l' .029/52, Francisco José Ramos
da Silva Vieira! 1 030/52, António F'rancisco Morgsdinho, ~ 035/52, José Manuel Carvalho
Pinheiro,
1 037/6'2, António Henrique das N eves e Silva, 1 038/
52, Dornimgos J cão de Sá, 1 043/52, Joaquim
:Miguel Pastor Canelas, e 1 )111/62, Werner RohwedderAsp irunte a oficial miliciano
de artilharia
(transmi~sões ] o soldado cadete, da Escola Prática
de Art>
lhaain , 11." 1 025/52, Fnusto NimõeR N egT<lo.
Regimentode artilharia ligeira n. o 2

Aspirantes
a oficial milicianos
de artilharia
(l',econhecimento e observação ), os soldados cadetes, da Escob
Prática
de ArtühaJria,
n. os 11229/,5\2, José Manuel
Valagão
da Luz Clara, 898/52, Ilídio Barata
Gouveia Gomes, 1060./.52, António ,J osé Perdigão
Costa,
10916/5.2, Mário Vítor Eusébio de Figueiredo,
e 1091/
62, Va'sco Manuel de Macedo Dinis.
Aspirantes
a oficial milicianos, de 'artilharia
(L. B. F.)
- o bservação
avançada
e ligaçã{) _
(P. tO. T.),
furriel , do regimento
de arfiliharia n.." '6, n.? 86/.0/,51,
Álvaro de MaJtols Gomes, ,e os soldados cadetes
do r~gimento de imfantan-ia n ." 116, n.." ,426/50, AntÓJll.O
.Cameio-o CapeLa e Silva, e, da Escola Prática de Artllharia, 736/52" Vítocr de Sousa Eusébio, 745/5Z, :Mai
nuel J'osé Baptista
Vieira de Melo, 783/52, :Manue
Eduardo
Gomes Pinto, 82'0/.5'2, António Aires Soares, 827/5,2, Álvaro Santana Melo e Castro, 83 8/52;
José Manuel Soto Mai{)r Leite Negrão, 913/52, JQs,a
Fernando
da Graça e, Crus, '918/52, Amândio
.los
Santos Gomes Gautier,
919/52, António Lopes Rodrigues,
938/52, António Freire de Matos p.acheco,
940/52, Fernando
Octávio Carrilho , 1 002/5,2, }fanuel Esteves Perdigoto,
1008/52, Eduardo Costa L~/pes Gaio, 1055/.5,2, Mam.lel Rodrigues, Lopes, 106,,)
52, -Iosé Maria Tavares Alves Martins,
10169/5 ....,
F'eruando Garizo da Costa Marques Pereira,
1070/5
Luís Mn.TÍ':1Bastos Biuamcamp
de M'::mcelloR, 109 .
52, J org,e, Fili'P8 Gaecês de Atoueuia
1 092/52, Rll~
Garria Reis, ] 0094/52, Ivo Leop~ldo :GuerI'<l G~1l1~~~
o,e Araújo, t1158/õ2,Francisco
El'llE','lto (' Ohve;~~
MÚil'tinR, e 1 22ô/52, António
MU)lUP]
Vüz AraU]
de Almeida Teixeira.

°

1
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.As'pirantes a oficial milicianos de artilharia (transmissões), os soldados cadetes, da Escola Prática de Artilharia, n.O 935/52, José de Almeida Sampaio, 994/52,
José Gomes Nóvoa Oaeiro, 1089/52, Humberto Manuel Maia Guerreiro, e 1224/52, António Guedes de
Brito !Magro.
S

Regimento de" artilharia ligeira n.· 3

As'p.irantes a oficial milicianos de artilharia (re.conhecrmento e observução ), os oldados cadetes, da Es,coln.
Prática «Ie Artilharia,
n. os 937 /,5,2, José Hanriques
{}onçalves Cardoso, 1 006/52, Manuel Ferreira da
O?st._a Cerveira, e 1182/52, José Pintão Quina.
A,'pI1rantes a oâcialnnilicianos
de artilharia (L. B. F.)
- observação avançada e ligação - (P. C. T.), os
soMados cadetes, da Escola Prática de A,rtüha.ria,
n.O 850/52" Ernesto Eduardo de Sousa Luz, 85~/62,
.António Albino de Santa Rita Almeida Pinto, 883/52,
João Carlos Miranda Ventura das Neves Barata,
90.6/52, Alfredo do Sameiro Ribeiro da Rocha,
1 OR5/52, J'osé António Nunes Guedes de Andrade, .
1087/52, Jorge Ferrão Cardoso, e 1088/52, Angelo
Manuel da IOosta Olarinha.
A~ilraJllte a oficial milician o de artiLha'ria (transmissões), ,o soldado cadete, do regimento de artilharia
antiaérea fixa, u." 1046/51, José Guerra Baleeiro
Fragata.
S

Regimento de artilharia ligeira n.O 4

AJ~pirantes a oficial milicianos de a;rtilhall'ia (L. B. F.)
-;-observação avançada e ligação(P. O. T.), o furJ.'lel, do regimento de artilharia ligeira ri." 5, n." 297/
49, Vítor IManuel Duarte Jordão, e os soldados cadetes, do r~O'imelllto ele infamtaria n." 1, 763/51, Hen.
"
.
Tlqu~ Ca1'lo,sHenriques, e, ela Escola Pr~tica de Ar~llhana, 866/62, Manuel Direito CustódlO de Morais,
1003;'52, Afonso José Carmona Teixeira, e 1 113/52,
A J?sé Luís Chaves Correia.
.',
.
!!plrante a oficial miliciano de al'tühal'la (transmis'~?eH), o so ldnr]o cadete, (la Escola Práticu de Artilharia, n.v 9].5/62 Manuel Rodrícues Baleiras.

,

"

Regimento de artilharia ligeira n. o 5

A~pil'all,jt';; a ofir-inl mi lir-ianos tle adilhal'in
(h R. F.)
-oh"el','ut;ào
uvuuçudn
e ligac;ão(P. O. T.), os
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de infantaria

n. ° 6,

.n. o, 643/,50, Carlos ,M.a'0had,0de Beires, e, da Escola

Prática de Artilharia,
802/5.2, António Alberto da
Silva Bastos, e 1075/52, Luís Amorim da Cunha.
Regimento de artilharia

n. o 6

Asp irantes a oficial milicianos de artilhaa-ia (L. R. F.)
- observação uvunçada e Iigação - (1'. C. T.), os
.solda.ao~ «adetes, tIo regimento de infumtaria n ." 11,
111.°' a-l-6;'5~, Leonel FaRtágio (ln Oruz Soares, e, da
Escola Prática de Artilharia,
1115/52, Emídio Gomes da Silva.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia
(transmissões), o soldado cadete, da Escola Prática de Artilharia, n." 1056/52, José Antunes Branco ..
Regimento de artilharia

pesada n. o I

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (reeonhecimento e observação}, '0S eoldados cadetes, da Es.c.ola
Prática de Artilharia, n.O 1071/52, António Augusto
Afonso dos Santos Vaz e Silva, 1098/52, Júlio ~auuel Lopes Rodrigues, e 1109/,52, Luís Silvell'a
Whytton da 'I'erra.
Asp iru.ntes a oficial milicianos de arti lhaa ia (L. B. F.)
- observação avançarla e ligação· - (P. C. T.), OS
soldados cadetes, do regimento de infantaria n." 1,
n. 0'678/49, FranciscoJ oão de Faria Fernandes, 683/1
49, Pedro Augusto- Pereira Palha Vanzeller Botelho Neves, 708/50,José
Pedro Freire Amaral caí
bral Metelo de Fezas Vital, 846/51, Joaquim Man~e
Pousão Ferreira, ,e, da Escola Prática de A<rtilhal'l~,
978/51, .João Maria Neves Relo, 818/52, AntóJlIÓ
Augusto (Macedo, 849/52, Alfredo Martins G().ln~s
Pequito, 852/52, Hui José Neves Dias, 857/52,
berto Leonardo Dias, 860/52, Mário da Silva ~Roc ,a
Pr ista, 878/52, Eduardo !Manuel Azevedo elos Santo~,
879/5.2, Gonçalo Dinis Pinheiro de Melo, 884/52,
Carlos dos Santos Faria, 956/52, José Augus.to Fe
IMendes, 961/52, Carlos Alberto da Silva Estev~;
9.80/5,2, José Maria Gomes de Oliveira Simões, .98';.,
52, !Manuel Lança e Silva, ,987/5.2, Alexundre Bn5~o
Toscano, 1.007/52, .Toã,o José Consta ntiuo, 1019/5~'
Mt:_lluül.Guilherme, r,ene de Al~ne~,claTiÍllla,
João Vicente ·de ~~aldnllh[t Ohven.ft l:' Sousa,
/51)
,512, Jc~sé Ma,lluel Vjei'l'uda
Cruz :Mora, 1 mn w,
S

t.-

J'Ir;

l021k:;;
!-
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Ar~ur de Almeida Teixeira, 1054/52, Pedro Expedito
Pedro José PeC~lmbra Ferreira
Neto, e 1093/522
rerra da Cunha Car.doso Peres.
Aspirante
a oficial an iiioiano de artilharia
(transmis,sões), o soldado cadete, da Escola Prática de Artilharia, 11.° 1101 /1)2, Adelino
.António do Nascimento
Ruivo.
.
Regimento de artilharia

pesada n. ° 2

ASI~il'aG1
tes a oficial miliciunos
de ar-til.ha ri a (rec0nheCImento e observação),
os soldados cadetes, do regiUllento ele infamtar ia n." 2, n.OS 520/52, Alípio do Eirado'e ,Silva Finisterra
e da Escola Prática de Artilharia, 922/52, Vasco 'R~drigo Pereira
.Alexandrino
Lob? Soares, e 923/52, Pedro Arnaldo
ele AImeido
Quenós Mesquita.
A~pirantes a oficial mi licianos 'lle ar tilharia
(D. B. F.)
-, 'observação lançada e ligação - (P. C. ,T.), os soldados cadetes" do regime.nto
de infantaria
n." 6,
n.OS if);j5/50, .Fra.ncisco João Barbosa Ferreira,
,e, da
E.scoh Prática
de Ar+ilhania,
758/51, Heliodoro
da
SÜya Rente, 880/52, JOHé Joaquim Camanho Campelo
d~ Sousa, 910/512, .Unciel Américo Alves Correia
]hnto" 9111/52,JQsé Frutuoso
(h Rocha Lopes Rodri>gues, 912/52
.António InIio'uel Castanheira
Garcia,
925/52, Allió~lio Joaquim
:la Silva Amado Leite de
OaHÜ'o, 9-i8/5i'2, Luurentimo ,aos Santos Sousa, 986/52,
IManuel .Alberto ,llü Veiga Ribeiro,
988/62, Álvaro
MOlltei'ro ,ela Silva, 1005/52,
I.lídio Helll'ique Correia
de Sousa, 10127/512, Vasl"o Pai", da Costa Olrveira,
J.I 1()2/,z)2, J osé ~LulUel Baltasar
de [Sousa Santos,
110a/52,
António Salgueiro Meinsel Neves Ferreira,
1·lrOU/6,2, l:MáTio' Teixeira de Sousa Soares, 1 107/52,
Pedro ,:Manuel ,de Ol iveirn Ribeiro de Mesquita,
,e
1 108/<52, F'emundo
Luís Vanzeller.
Aspirante
a oficial ruil iciano de artilharia
(transmissõ~~), o r.>oldar1orudei!:' ,(la ESl"o]a Práhca de ..Arrtiliharia, n.O 930/52, .Antó~lÍo Pires de :Morais Soares.
Regimento de artilharia pesada n.O 3
A.s~irantef; a oficial milicianos
de artilharia
(reconheC1h1ellto e ohseryar,'ão)
os soldados cadetes, do regilnento de infantaria
u.~ 10, n.O 1019/48, Inácio Ilídio
da ,f.)ilva Estrela,
e, ,da Es.(·ola Prática ele AI,iiilhuria,
n..O, 865/52, Carlos .Alberto .de ~html Lameiro, 93,6/.
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52, António José de Castro Tomé, 939/52, Fernando
Santos Lopes Valente, e 1064/52, Joaquim José Monteiro Grilo Ferraz.
A,spirramtes a oficial ani1ilÜi~nos,de artilharia (L. B. F.)
-obsenação
avançada e ligação(P. C. 'L}, o pr~meiro-cabo n. ° 5/51, do regimento de artilharia 11gúra n. o 2:, Alcino LMal'qu,esPacheco, e os soldados
cadetes, do regimento ,de infantaa-ia n." 9, 'n.O662/50,
Manuel Pedro Alves, e, da Escola Prática de Artilharia, n.0 784/52, Francisco Magro dos Reis, 799/~2,
Luís Manuel Leite de Barroso, 815/52, António Tito
Guerreiro Martiua Figueira,
826/52, José Coelho
ISeara, 832/,52, António Maurício Pinto da Gosta,
886/52, Filipe Augusto Ferreira Mesquita, 921/52,
Ald'redo Manuel de M-agalhães Barros ,e Castro, 9.33/
5,2, Nuno de A'lmeida Costa, 941/5,2, Carlos da SIlva
Maldonado, 989/52, Joaquim Couto dos Reis, 992/
52, José Lopes da Si lva, 1 009/52, Luís Ferreire da
Costa, 1 0.23/52, Fernando Barros da Costa, 1 040/
52, José do Nascimento Gomes, 1 045/152, João OarlO&
das 'I'orr es A,ntunes Barradas, 1 063/52, Aris~id,es
José Sarmento Vasconcelos Matos Pais de FMw, e
1 068 (52, Manuel Bronze Júnior.
.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (transJ)11Ssões}, os <soldados cadetes, d'a Escola Prático ele ~l'tilharia,
n.0 916/52, Joaquim da Costa Hibel1'~
Leiria, 1 065(52, Fernando Fetairu Ribeirete, 1
52, Augusto F'its Alen Quintela, e 1179/52, porfll"lO
Teixeira Lima.
8

8

O?~f

Regimento de artilharia

antiaérea

flxa

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia" os sol~~í
dos cadetes, do regimento de infantaria n., o 1, n. ° U
49, António Lourenço Alves, do reO'imento de infauo
íd ]3arbaria n:o 4, n." 265/50, Gonçalo .Augusto DaVI.
rí'1
bosa Lister !Franco, ,e, do, Il'egllue'nto de artIlha
antiaérea fixa, n ." '944/51, Fernando Henrique :Marques Videira, 1 01.3/52, Jorge Eduardo Tayares
drigues, 1 015/52, Antero Joaquim 'l'avares de /5~
veira, 1016/5.2, José Dias Alves Correia, 1 018/r,~'
IMário ,Madeira Branco Vale de Almeida, 1 019 u~'
Mário Duarte Barreiros, ] 020/52, José Pereira
bosa Lencastre, 10.2,2/152,JORéGranés Vilhena, 1 pe52, José Luís Esteves Aguas, 1 0.24/52, Augu~t~ r'to
reira Gomes Rocha Roare~, j 0'25/52, 'Carlos AI e
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~~3í

2,- Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

N,· 1

373

Lloyd Braga,
1026/5[2, Nuno Franco de Oliveira
Falcão, 1 029/52, Fernando
Pinto de Castro Alves,
1 033(52, Luís Arnaldo Cardoso Pereira
de Castro
e .Almeida Norton de Matos, 1 0316/5,2, Manuel Couvr,eur de Oliveira,
1 037/52,
Nuno Morales de los
RlO,S de Castro, 1040/52,
Fernando
de Brito Ves.paSHtUo, 1 043/5,2, José Joaquim Rio Vieira, 1044/
52, Miguel José Coelho Oenteno Fragoso, 1 049/52,
~n~ónio Honorato
Lavrador
da Silva, 1 050/52, Antomo Vítor Amaral Costa da Ressurreição,
1 053/,52,
António Jorge da Silva Brás Frade, 1 054/52, João
Manuel Belo Rodeia, 1: 061/152, João dos Santos Gonçalves, 1 0.63/52, Flcrindo
de Jesus Mas-tins, 1 0641
Ô2, Jaime J'orge Ribeiro Caseiro, 1 071/5,2, .Aníbal
Fernando
Barros
da Fonseca,
1 073/52,
Orlando
Bernardino
J ácome ela Costa, 1 074/5,2, José Justino
de Jesus Morais, 1 086/5,2, .António José Lopes de
<Araújo, 1 088/52, Jacinto Augusto dos Mártires Falcão, 1 093/5,2, Fernando
!Manuel Ferreira
Borges
Mouzinho,
1 094/52, Rui Manuel
Moreira
Pereira
de ,~f.elo, 1 096/52,
Gabriel .Alex~ndre, de Oliveira
e ,SIlva Ramos,
1 097/52, .Antómo :MIguel Ramos
Lopes da ,silva, 1 098/5,2, João Ribeiro de Carvalho,
1 099/52, Nuno de .s.antaUaria
Lobo Vaz Pato,
11~0/5,2, João José Rodrigues Tomé, 1 101/52, José
.Jaelllto Pinto Moniz, ] 105/5~2, ,M.arino Fernando
P,eraHa da Silya Antunes Martins,
1 106/52, Leovigüdo de Oliveira
JorgelCaravel
Perlico,
1107/52,
,Fernando Salgueiro Paula Pereira Ramos, 1 108152,
Jorge Sequeira de Carvalho Severino Silva, 1111/52,
José Luís Basílio Martin da Fonseca, 1 112/52, José
~edro Cabral Caldeira,
1 113/52, Eurico Pinto Gal'l7l0, 1 115/52, Luís Herculano
Brito de 'Carvalho,
1 U6/52,
Alfredo Noales Rodrigues,
1 118/52, José
Antunes
da Silva,
1 122/5,2, José Gonçalves
Dias
Galante,
1 1.23/52, Carlos Nunes DU'ar~e Prudente,
1124/5,2, JORé J1Ílio de Almeida Patrício, 1127/52,
Carlos Alberto
de Paiva Nobre Hued,e,s da Silva,
1 129/5,2, J'osé JorO'e Ferreira
Amaral,
1130/52,
~urico Manuel das Neves Henrique',
1 131/.52, Emího .Alcino Morgado Pires, 1 133/52, Artur Marques
da Costa, ] 134/52, Mário Pato e Sil:ra, 1137/52,
Antonio Manuel Romão Botinas Ferreira
Penteado,
1 140/52, Henrique
Manuel da Luz Rocha, 1 143/5~,
Bernardino
Pombo de Almeida Ferro, 1 144/52, J oao
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Francisco Ribeiro Correia, 1 148/152, João de Viveiros Franco Taveira, 1 153/52, Humberto da Silva
Ornelas, 1 154;'52, .Nuno Teixeira de Barbosa Meudonça .Pimto e São !Miguel, 1 lô5IfI2, -Iosé Ruela de
Almeida e Silva, 1157/5,2, Luís Filipe Nunes Godinho, 1 177/52, J osé Nuno Mariz Costa Vieira da
.Fonseca, 1 178/52, Paulo Aquino Dias de Lemos,
]I 180./52,
Ricard'o Augusto Carrasco ,Mendes Furtado, .1 .18.1/52, ,Manuel Bento li'ialho, 1 182/52,
Guilherme ,s'oar,es Pereira de Miranda, 1 .185/52,
Rui Oscar de Freitas Barbosa, 1 187 /5,2, Manu~l
Leitão Gonçalves Bordado, 1 .188/5,2, Jorge Manuel
Mota Pereira Mora, 1 191/5,2, Adriano Simões Tiago,
1195/52,
Domingos Antunes Santos Silva, 1 2o.5/5~,
José Manuel da Costa Morgado, e 120.6/5,2, Jml,D
'Manuel Moreira T,elo Pacheco.
n.O I
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldaIdos cadetes, do regimento de infantaria
n." 1~,
n ,o 457/150., José Manuel Reis da Costa, e" do Teg~menta de artilharia
antiaérea fixa, n.0 1 o.I2/~.."
A1fte.éLoAntónio Ide IMao\alhães, de N oronlia OliV.eInt
e Andrade, 1 0.21/52, João Pires Prezas da M'ata,
1 0.31/52, António Francisco de Mira Mendes V,aZ
da ,Rilva, 1 0.82/52, António Alberto de Avilês de
rSousa Hego, 1034/52,
Guilherme Guerreiro Nun D
Duarte Silva, 1 0.35/5,2, Manuel Rodrigues Gonça-l
ves Viana, 1039/52,
Fernando Freire Cabral Mete~D
de Fezas Vital, 1 0.46/52, Michel Joseph da IC?Sa
iSimas, .1 0.58/52, Vasco António Cardoso da SIlva
Brilhante Pessoa, 1 0.65/5,2, Pedro J oséMaria
d~
Avilês Correia da ISilva Sampaio, .1 0.66/52,
António Guedes de Sonsa Arantes Pedroso, 1 o.
5,2, Carlos Alberto Gomes Franco, 1 0.72/5,2, V (1SCO
Esmeralelo de Freitas Carneiro ela Câmara Pesta~~,
1076/512,
José Alberto Macedo Pinto, 1 o.80//~~'
António Albano Cid de Carvalho Leitão, 1 10.2 ;/
Artur Gabriel Rumina Preto da Cunha Lanuas, 1 L,,~,
52, João Oarlos Ataíele ,e Arriaga
de Tavares
IOunha Cabral, 1 12,6/5,2, Francisco Mio'uelde .AtaI 1
de Tavares ela Cunha Cabral, 1 141/52~Jüsé l\~ant
IOabral Vargas, .1 163/5,2, J'os'é Ferreira
oMel1'J eS6
1 165/52, J{)sé :Maria .ele Sá Caetano, 1.176/5'2, ..~~_
Manuel de Campos Amaral Mântua , 1 189 /h'J
o~, llJ."
Grupo de artilharia

contra aeronaves

8
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Aspirantes ,a oficial mil icianos ele artilharia,
os soldados cadetes,
do régimellto
de artilharia
antiaérea
Manuel
Lourenço
Balsinha,
fixa, n.OS 1 051/52,
1 057/52,
José ,:Manuel Fialho
Bertão,
1 062(52,
José ~os Santos Beja, 1 068/5,2, Carlos Manuel Alves
~arcla,
1 07,5/52, António Pereira
Clérigo,
1 078/
·)2. Luís Filipe
Pereira
Gomes 'I'omás, 1 0,90/52,
l~r<1nrisco Ribeiro
Susp iro, 1 110 /52, João
J osé
Arruda
Bicudo,
1 117/52, Ivo dos Sanvos Lemos,
1119/5.2, António
Vieira
Ferreira
da Bérnarda,
1120/52, João Manuel Esteves Pereira, 1 145/5,2,
Ootávio Rabaçal Martins,
1 146/52, Jaime da Silva
~erreira,
1 147/52, João António da Conceição Hennques,
1 152/52, ,:Manuel Fernandes
Laranjeira,
lJ 108/52, Américo Alves Bernardino,
J. 162/5,2, Luís
Pe~soa Costa, 1 164/52, Vicente
da :Costa Borges
T,e:ena~, 1 167/52, Aníbal
Dias Ramos,
1 179/52,
.Ttoao Mannelda Silva Fialho, 1 184/52, Luís Gabriel
da Fonseca Cavaleiro,
1 190j52, Carlos Alberto Lima
Alv.es, e 1 202/52, Henrique
[Eduardo
da Silva
Ahrens Novais.
Grupo de artilharia contra aeronaves n. o 3

Aspirantes
a oficial milicianos
de artilharia,
os solda~los «adetes, do regimento
d e infantaria
n ." 5, n." 822/
o l , Luí'\ Gonzagn de Sousa Correiu, e, do regimento
de artilharioa antiaérea
fixa, n ." 1104/51,
Augusto
N'a~cimento Gonçalves, 1 017/.')2, João Ahel Carneiro
'<1e :Moura Abrantes
Manta,
1027/52, Alherto Vi'('ente Pereiora Crunarirua» Vicente, 1 028/1Ó2, .Ioaquim
Francisco Almeida
Vaz Pinto, 1 041j5,2, Carlos Alhert.o c1o'! Santos '('osin. 1 0'+7/52, J,oaquim Eduardo
~I~ndes Rodrig'ue",
1 .052/5'2, Be~nar(lino Coel'~o ~('r)(;'n,~ ')farques,
101)5/52, António Au~uRto Rlb~ll'O
('1'(;'11';1 dr
'nrvulho. ] 058/52, ,Jos~ da Silva Monteiro,
. 060/,j~, S~rn'io S,mioK (1(' .Al,1llcic1a Vide, 1 067/0,'2,
António Perlr~de
C'a'l'valhn Dau]) e Lorena Santos,
079()'2, .Tonquim .T.osé\C'nllelas Pais. 1 081/.12, José
,('rrena ~fendeR, 1 082/0'3, .Torg'e Alhedo Carvalho
~oRFlantoIlSilYa.
1 0.83/02, Fl'alH'isco José T.orres
ontesde
Sousa rampo,;,
1 08-1-/52, Pedro ISIdoro
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lue Sousa Marques.
1 08;>/52, ElIüdio César Queirós
Lopes, 1 089/5,2, Alberto
Serrão Mendes, 1 091/52,
José Ricardo T esus Correia, 1 103/52, Alberto Maohadc, 1 104/52, Flávio Selores Azevedo. 11H/52.
Alberto Serafim Garcia de Castilho, 1 121ji/2, José
Rodrigues
Letria dos Santos, 1 135/52, António Cardoso Paisana,
1 138/.52, Jüão dos Santos Ra.poso.
1 149/52, Francisco Domingues
Sena ela Silva, 1160;
52, Henrique
José Ferreira
Fernandes
de BarrosBicho, 1 168/5,2,
1 1 61/52, Manuel Pessoa Ferreira
Jorge de Almeida Pinto, 1171/5,2, 'Celestino da Cruz
Picanso, 1 172/52, António de Campos Vieira de Magalhães,l
173/52,Erelualrdo
Ri,bei'ro Freire, ,1175/52,
Manuel Beira Peres Ricou, 11'913/512, José Maia da
Costa, 1 196/.52, Titü Lívio de Carvalho
Vieira da
Fonseca, 1 198/52,
Vítor Oarlos de Magalhães
do
Rego Bayan, 1 199/52, Vítor La1pa Rodrigues, 1 2OJ~
5,2, António José Ribeiro Carneiro,
e 1 :207/52, J ose
Oirilo Machado.
1

Bateria

independente de artilharia

antiaérea

Asp irantes a oficial milicianos de artilharia,
os sol dardos cadetes, do 'r'egimento
dei ,alrti1haria an.tia~re<t
:fixa, n.OS 1 042/52, -Iosé Augutli,o Monteiro Marques
da SilYa, e 1 ] 32/52, Francisco
José da Silva :Matos.
Grupo de artilharia

de guarnição

Aspia'an tes ,a oficial mi liciano de arrtilrharia, o sold'a,do
cadete,
elo regimento
de artilharia
antiaérea
:fi:s:a,
n." J 200/52, Mário dos Santos Lacerda Gomes.
A,spirante
a oficial mil iciano de artilharia,
o solda~o
cadete, do regimento
de infantaria
n.." 16, n." 967/4 ,
IManuel Jacinto
Simões de Medeiros.
Regimento de artilharia

de costa

Aspirantes
a oficial milicianos
de art.ilhn tia, os s?ld~<I'M cadetes,
elo centro dE' ins1.ru<:ão (Ir ,nriilbarHt
e
rosta , u.o. 47,2/,5,2, Renato Grrardo Vrudnll
de n,~rros Henr iques, 4n/b2. EduarJo
Hapiista
475/52, Vito r HUg"oBrorhado
ele Miranda.
.J-77/-.::
Nuno KrURS Abe('OS'Ri'R,-+78/52, .Tüão Oé8al' ll'er3't:~
Lapas 'lI r >Cl-uRmão,479/52, Mário ,de Azambuja ~ :l1~
tinsde
Sousa IMoreno, 482/52, o.scar Dadeira
llrp
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tista, 483/52, Jorge Ferreira 'I'rindad e, 485/52, José
Lourenço
Rita Lagarto,
489/5,2, António Patrício
~enriques
da Silva, 490/5,2, Manuel Joaquim
das
Iorres Antunes Barradas,
e 491/152, Armando
José
Yelho (h Cosia il e Abreu Rocha.
Grupo independente de artilharia

de costa

A"'pirautes a oficial milicianos
de artilharia,
os soldados cadetes, elo centro de instrução
de artilharia
de
'c'~sta, n.OS 474/05,'.2, ,TO;lIO Guilherme
Barbado Marques,
4(6/5,2, Luís Pereira da Silva, 480/52, João ,de Sande
,Sa,cadura Bote Corte Real, 484/52,
Carlos de Mirancla Pato, 487/52, Eduardo
Barreiros Nogueira,
e 488/52, Fernando Brás Pessoa Barreiros Cardoso.
Bateria independente de defesa de costa n. o I

ASipirante a oficial miliciano
de artilharia,
o soldado
cadete, do centro de instrução de artilharia
de costa,
n.> 486/52, ~figuel José Figueiredo
Afonso.
Bateria independente de defesa de costa n.O 2

A~pirante a
cadete, do
n.> 481/h2,
e Meneses

oficial miliciano
de artilharia,
o soldado
centro de instruçãe de artilharia
de costa,
Nuno J'osé de Sousa Azevedo de Noronha
da Costa.

I. ° grupo de companhias de subsistências

A"'pi1rantes a oficial milicianos
do serviço de administração militar
os furriéis mi licianos, do 2. ° grupo de
C'oll1Jpanhias 'de subsistências,
n.OS 503/49, João Augusto Pen-eira, e 8'.2,2/50, Francisco de Gouveia dos
Ranios, e soldados
cadetes,
da Escola Prática
de
A1clmini'straçã() Militar,
n.08 2/5,2, [~anuel ~ uno
nandeR Gomes
3/52
Bártolo
Jose :Maa:tms, 6/tJ2,
.T()sé António Rob~rte's de Araújo Pereira, 7/52, J()sé
:M:anuel 'Peixeira Gomes Pinrce de Azevedo, 11/5,2,
~Ianuel Augusto 'I'eixeira dos Santo~, 21/52, Alltóni~
h,alvi'ío 'ele 'Melo, '.2~~/,(/2,Carlos MarIa
de Barros e Sa
Daviil .('al,clp1', ,2,6/5'2, Em'ieo Valério Perry ela ('(1,l11a,]'a Uue,des ele Figupil'eoo.
'27/5'2, FNnanilo
,Tl'I;U~, 29/62,
António Alves Martins, 30/52, Carlo« de
~~lveira 'I'aboza Dias, 31/52, António ~ugusto
,~la
Sllva Pinho, 3'2/5:2, Manuel José Constuu tlllO de GOlS,
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35/62, Dülio Reis Ferreira da Si lva , e, do 1.0 grupo
,de companhias
'de subsistências,
n.OS 548/51, Alvaro
José de Sousa, 549/51, Guilherme Ide Freitas Moreira,
567/52, Alvaro da Cruz DiUiS, 573/52, Dnr'io Marques
Pinto /Moreir,a, 588/52, A.ntónio Ribeiro Pedroso de
Lima, 589/52, J,osé Caiado da Silva Robalo, e 605/
52, Augu'sto Araújo Vital.
2. o grupo de companhias

de

subsistências

Aspirantes
fi oficial
milicianos
do serviço de a dmiD;istração militar, os soldados cadetes, da Escola PrátIca
do mesmo serviço, n.OS 1/5,2, Pierre Yves Marc Léon,
4/52, Samuel Levi, 5/6,2, JOlsé Carlos Eiras Antunes,
8/5,2, Ma,nuel José Trindade
Loureiro,
9/52, Le.one1
Leitão Correia Barreira,
10/ 52, Vasco Ferreira César
das Neves, 12/52/ Rui Vasco da Silveira Preto C?rreia, 1,3/52, André do Nascimento
Rafael
Correra,
14/52, Francisco José Taibner de ,Mmais Santos Harosa, 15/52, Luís Alberto
de Boaventura
QuaresIlla
Jorge,
1,6/52, Jorge de Matos Alves, 17/52, Nuno
IMa'nuel Cocdeiro Monteiro,
18/52, Diogo Manuel,
20/52, António !Manu,el Rodrigues
Celeste, 22/62,
António
da Cruz Rodrigues,
24/52, José Furtado
Quintela Saldanha,
25/62, Artur Luís de Vinha NZOvais, 28/b2, ,Manuel Jorge Roquete Ricciardi,
?3/.5 ,
Augusto José Ferreira
Muriieira, 34/b2, Antõnic Augusto Brás, Brandão, 36/5/2, Amtónio Jo~é Nunr~ 1Joureiro Bomge,s, 37/5:2, José Grurria Simões Tl'l1YllÇO$,
38/5,2, iMalI'ir,eEnoB()T,gels de Macedo, 09/,52. Noo'bpl'to
da Cunha Junqueira.
Fernandes
Félix Pilar,
e, da;
2.° g,rUlpo' de companhias
de euhsistêucias,
n." 56!)
50" Edua'rdo Barrtalsarr de Couto Bastos ,de Bival' :Moreira de Brito Velho da Costa.
I.o grupo de companhias de saúde

Aspir-antes a oficial milicianos
médir-os, os soMados r~detes, do centro de instrução
do serviço dr saúde
Iitar, n,OO 1/52, José PClcl.roJ'orgo Chnves VieJ,ra 11
Fonseca, 2/52, Fernnndo
Manuel da Cru» RodTlgl1~R,
3/52, José Nobre Guerreiro ,de Góis, 4/52, .Tonql11J1;
Cândido ~IeUides ele AlmeilCla, 5/52, MaJ1ur~ K~llo
Abeoassis,
8/52, António Jos'ó dr :McnesE's ~lDheJ~/
,de AlmE'id.a, 9/5,2, .João ,MaTia CnTvnlho Pêl'elfil,
52, José JManuel Fagulha
de ,sousa, 11/62, Or1U;(1
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da S.ilva Trubulo, 14/52, António Leite de Sousa de
~ oronha, 15/62, Luis Augusto Osório Leite de N 0runhn , 116/5.2, Ec1gar -Ioaquim Pires Vdadas,
1.8/52,
António
Francisco
Santos
Escobal
Lopes,
20/52,
Aníbal José da Si lva e Gosta, 22/52, António Ismael
Pratas
Ferreira,
25/5'2, Carlos Augusto
Lima das
~eYes, 26/52, ,Jorge Eduardo Ferreira
Girão, 27/52,
António Augusto
Correia ele Lima, 2.8/5.2, António
..:~be(·ussis de Vurrgas dos Santoe Pessegueiro,
,3;)/52,
António Lopes Teixeira,
36/52, Mário Dimas Alves
de Oliveira,
:37/52, Aueusto José Ferreira
de AIlllei1da, 40/:>,2, Luís J3e~nardo Camacho
Rodrigues
}farques Pinto, 41/;)2, Vasco João Pessoa de Araújo,
p .42/;)2., Fernu.ndoEtluurdo
Nobre {l,e Veigln Montês.
A"plTantes a oficial milicianos
farmncêuticos,
os solrlnrlos ('n:1etes, ao centro rle instrução
do serviço de
saúde militar, n.OS 49/52, JoJo Luís Quintela Paixão
Lohat.o ela Fonseca, e 52/52, Boaventura
Paulo Lopes.
2.° grupo de companhias de saúde

A.spirantes a oficial milicianos
médir-os, os solda dos ca(lete8, {lo ,regimento
ele iníuutama
11.
6, 11.° 989/51,
Alhino Fidalsro de ~1ato~, do regimento ele infantaria
n.".9, n.? ,:l67~5], Porffnio Luis IMe~quita, e, do .r,eut.ro
dplUShuçilo do serviço de saúde militar, n.OS 6/52, Manuel Yicente Cunha Jóia, 7;'52, Willi.arrn Henry C1ode,
12/52, .Joaquim (11'Almeida Mota, 13/52, Fernando AIves Pereira, 17/')'2, Pompeu Nabais Barreiros Moreno,
19/52, Aníbal Franco Gedeão, 211j5.2, CaTlos Eduardo
de Carvalho
Erse Tenreiro,
2:3/&2, António Vasco
Beltrão Poiares Baiptista , 24/52, Renato. Pereir.a Fortes, ,29/[)2, António Carvalho
de Almeida
Coimbra,
~0/52, José Fernando de Barros Castro Correia, 31/
;)2, Ricarrhno
Artur de '{asron.celos Baptista,
32(5'2,
Fernando
Ide Oliveira
Faria Fsrnamdee
de Freitas,
03/52, Amâncio Cardoso de ICarvalho, 34/52, Teófilo
,T úlio :Moutenegro :Pizarro de OrneI ais Felguei:as
Ber.,
narUf'R, 38/52, António José Chorão de Aguiar, 39'1
i)2, Orlando GUNles Cosia, 4:3/52, .José Bo.~·geAGonz~lez, 44/52, .José Carlos .ele Oliveira FerreIra Matos,
40/52, :Manuel Desport
Marques,
46/5;,. Fer~anrc1o
Augusto dePratt
Cayatte,
47/52, Antomo Joao de
Almeida Cel'Yeira Seahra, e 4:8/52, Rui José Fernandes da Trindade.
0
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Aspirantes a oficial milicianos farmacêuticos, os soldados cadetes, do centro de instrução do serviço de saúde
militar, n.OS 50/52" José Luis do Darmo Costa, e 51/
52, Fernando José Antunes Saraiva Monteiro.
(Nilo carece

de visto ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Por portaria de 28 de Maio de 1953:
Nos termos elo artigo 35.° elo Decreto n. ° 21 385, de
22 de Abril de 1932, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria:
Secçao de depósito do pessoal do serviço veterinário

militar

Aspirantes a oficial milicianos veterinários, o segundo-sargento miliciano, do regimento de lanceiros n." 1,
n.? 47/47/C, José Jerónimo Amaral Mendes, c, da
Escola Prática de Infantaria, os soldados cadetes
n.O 906/52, Manuel Paulo Marques, 926/52, Mar?oS
José Carreto Charrua, 1092/52, Joaquim José de Pal';;
Rosado, 1093/52, José Jacinto Pereira Racha, 1148/5.-,
Arquimínio José Fialho, 1149/52, Fernando Guilherme
Prior Ferraz, e 1 151/52, Manuel Prazeres Durão.
S

(Não carece do visto ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Por portaria de 1 de Junho de 1953:
Regimento de cavalaria

n.' 7

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, em dispo~i~!lidade, o soldado cadete n." 637/52, em dispOlllbl Idade, da Escola Prática de Cavalaria, Jorge Augusto
do Amaral Coelho.
(NrLOcarece

de visto ou anotação

do Tribunal

de

c ontas)·

---~111- COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Ministério do Exército _La Direcção-Geral-

2.3 RepartiçlO

Por portaria de 12 de Maio de 1953,'
Comando militar de Moçambique

1'011 entes .milit'iallo~,. em d iSl).ouihihdaclp: d e i,IlL1Htn!i~\
do regimento ele infantaria n.' 1, Renaio ,di\ SI I
Gu err a, Eurico Anselmo da Paixão, ,José :Ml1nlle
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Xa':'ier Norton e ICarlos de Melo Sárria, do regimento
de infantaria n." 2, Francisco Maria Martins e Ern.esto Marques de Almeida, do regimento de infantana. n ," 3, Francisco Garcia Valadão, do, regimento
dE' infantaria n." 5, Gundérico Vlarlim iro Santos F'erreiI~a e António José da Estrela Santos Baptista, do
regImento de infantaria n ." 6, António Adalberto ele
Mendou~a Camões S.011ari Alegro e Anísio de Azevedo Soares, do regimento de infantaria '11.°7, Raul
,J 08é Aires de Miranda, José Teixeira eh Siha Mendes. e Aires Roque Júnior, do regimento ele infautaria n. ° 8, Manuel ,~.fontpiro Ribeiro Veloso e João
Peclroso Cabral, do regimento de infantaria n." 9,
Manuel Alexandre Osório Teixeira, Júlio Pereira
Cardoso e Alvaro Garcia ele Vasconcelos J únior, do
regimento de infantaria n ." 10, Wilaon Tavares Martins, Manuel José Nogueira da Costa, Henrique N 0gueira Souto e Silva, Armando Almeida Cunha e
A,h:aro de Carvalho Yilaça. do regimento de iní'antaria n.? 11, Aurélio }-'erreira e Américo Dias Melim,
do rpgimento de infantaria n." 12, Adérito Lopes
Br~gança de Miranda, Albano Simões Pereira da
('o&ta Saraiva E'Manuel Martins Ribeiro Gomes Lobo,
do regimento de infantaria .n.." 13, Augusto dE' Faria
'Monteiro Pacheco, )figuE'1 Barbosa ela Cruz Vaz Portugal, Manuel GomE'H da Gama Amaral, António
iM:?rtins da IRilva Guerra, Augusto de Faria Monteno Pacheco E' Armando Augusto Correia de Sá,
do regimento ele infantaria n." 14, Amtónio Lopes'
RenriquE's de Oliveira, no regimento ele infantaria
n ." 16, Francisco da Silva 'Correia, do batalhão ele
caçadoreN n." 1, Vítor ~IauUE'l Graça e ,Silva ela 'Costa
D~a;;, do batalhão
ele ('açlHlores n. 2, .Toão J osé .M~utel1'O Louro, António Bizarro Castro e Raul Ribeiro
das Santos Delgado !' Silva, do batalhão ele caçadores .n." 7, Henrique' Augusto da Silva Carvalho,
F~usto Bruno Lopes Ferreira, Fernando .Ol.avo G~uVE'J
a da Veig:l, Al berti no Baptista e AnstJ des DJ~s
rlE'Almeida, elo batalhão ele c;l~ador,es n." 9, HermínIO
(la Pu'rirfiC<lyào.TflllpiTO'E'Alvaro Duarte Soares, ,do batalhã;o,ae,('a~arlore n.O lO, OrIan,do AUigusto {la &ilv,'1.
do batalhão de metralhadoras n.O 1, Mário Fe'l'l'eira
Gon~alves, Lidnio :Manuel Frota Pinto do Souto, António Rodrigues Praça, João Manuel ele Almeida
Lopes e José Baptista Júnior, do batalhão de metra-

382

ORDEM

DO EXBRCITO

N.o 7

2.' Série

lhadoras .n." ,2, Edgar Adriano
~azi Pereira,
José
'Marques Lopes e Libério Ferraira , do batalhão
ele
metralhadoras
u." :3, Vítor de Castro Moura, Iicenciados, do centro de mobilização
de infantaria
n." 1,
João Mendes Correia de Paiva, Manuel Dias Belchior, Luís António Correia Farinhote,
Arualdo .Fernanrlo Felgueiras
de Sousa, Raul Teodomiro de Cha bi
,Satúrio
Pires,
Ricardo
Ferreira
Martins,
Rafael
António
Jorge da IC'âmara de Bulhão
Pato, Jaime
(la Guia Pereira,
Frederico
Augusto
Alves, Frunrisco Curva lho Durão, Domingos de GU3l11ão Correia
Arouca, António de Sousa Lobo e ,Manuel Marques
Canas, do centro de mobilização
de infantaria
n." 2,
Eurico Augusto
da ,Silya Guardado,
,João ela Luz
Bourgurd
e Alfrerlo Matias da Silva, do ceubro de
mobilização
de infantaria
n." 3, José Luis Castelão
Vaz e Ar l inrlo Guerra Yiega;; Gan,ia,
do centro B e
mobil iaação de infantaria
u." -l, Vasco Custel-Brnnco
Barjona
rle Freitas,
Manuel
João Paisana.
Jorge
Sherry dos Santos, Luía Cunha,
Alberto Borges de
Pais ISalyaçuo, N orberto Card igos dos Reis ,e Flausino
da Conceição ~Ial'tins )fa('haclo,
do centro ele mobilização
oe infantaria
n ." 0, 'rito Barata
GaIvão,
,T'orge Filomeno
,Silva Brasão,
Arcidres
Lopes de
lGampos, ,Tosé António 'Cardoso Vilhena,
Henrique
Lopes de Ahoirm Inglês
e Fausto 'Leite de ~lato~,
elo centro de mobilização
de infantaria
n.? 6, .Iúl io
Baptista
Couto Júnior,
J'osé Pinto Soares da Fonseca,João
,de, Sousa IMa,eedo, ,Torro Sabóia ,de Gouveia, Carlos Cândido Gonçalves
Cirue, Armando
de
Almeida
Cavacas, António Borges Salvação,
Altreflo
Nogueira
Pereira,
Acácio Ba;ptista
de Sousa Lobo
e :Manuel Álvaro Alves Pimenta
rle 'Oliveira Braga,
do centro de mobilização
ele infantaria
n.O 7, Joa'quim Vir~ato IM'artins, PiTep, ,e Raul ,Peixoto ,rlo Amaral, do centro de niobilizaç'ão
ele infantaria
n.o 8,
António ,serras ,Simões, José ,Soares Galiza Carneiro,
,J oaquim Simii'o, Eugénio
,fiílio Peixoto
do ('outo
Bnmdi10 (' Améril'o Oljyu, {lo ('C'nr,l'O (le mobili,znção
dp infrtntaria
n." 9, Amarí.lio
(la ISilva Ramalbo,
Emílio Augusto '('oelho,J
o~é Rehelo Bastos e José
Osório 'l'eixeira TJeitii'o, elo {'l'!ltro <1e mohilização
d~
infantaria
n.O 10, 'Tarquínio
(la Fonseca Hall, RUl
Alherto
RamoR Rio 11e [Carvalho Garcia,
RÓiDlulo
Luís AlYes lIa ,SilYLl, :Manuel }1aria Souto e Silva,
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Manuel Cabral, Joaquim
~Iarques,
Eduardo
Baltar
Rodrigues
Ribeiro
da Cunha,
Artur
Leitão
Lino
Neto, Armando
Gonçalves ~Iouriscae
Hui Marrocos
'I'aborda Ramos, do centro ele mobilização
de infantaria n. ° 11, Vitorino Eanes Caro ele ,Morais Roseudo,
.,T OHé Gomes Pedro, Evans João Luis de Jardim
Andrade e Ernesto da Ressurreição Corte, do centro de
mobilização
de infantaria
n. ° 112,J osé Godinho de
Matos Santa Hi,ta, ManuellOarneiro
Devesa, Manuel
Haposo Serraventoso,
Emílio José Andrade
Pereira
da Costa, Eduardo
Kn op fi. i , Carlos da Fonseca Pereira de Moura, Armando
Maria Dionísio,
António
de Freitas
Silva, António
Augusto
ele ISousa Andrade, Antero Augusto Sobral e Pedro Aparício,
do
centro de mobilização
de infantaria
n. ° 13, -Ioaquim
Ferreira
Guedes, Luís Serpa dos Santos, Cristiano
Adolfo de Seabra
Magalhães,
Leonel 'I'avar es do
ICanto Taveira,
Aniceto
da Costa tSantose
João da
Fonseca Rabaça, do centro de mobilização
de infantaria n ," 14, Orlindode
.Matos Pacheco, Manuel Coutinho, Júlio António Megre Pires, José Faria Ribeiro
'lle Almeida
e Alfredo Gama Freire,
do centro de
mobilização
de infantaria
n." 15, Inolfo do Rosãrio,
Firmino
Siborro Ferreir inlin, Evaudro
J oão Vieira
Rodrigues
e António Marques, do centro ds mobiliza~'ão de infantaria
u." 16, Inácio Bragança,
Tomé
(la Encurna<;>ão Santos Júnior, Pedro 'Maria Quintão
de Sousa Moura, Manuel Duarte de Carvalho,
Luís
Pereim
Coutinho e António Prudente
Ferreira,
do
Ice.ntro de mobilização
de infantaria
n." 17, Alberto
Pne,s xlos I'nnto~ e Amautrv (;IJ.'UZ de .Carvalho,
elo
centro de mobilização
·de "infantaria
n." 19, Luis.
.J uliuo de Sousa, J oão de Meneses Oaiado ,cabral e
Elias Gon\,a]yes Vo.leute, do centro de mobi Iisação
de infantaria
n.? 20, João Pedro Bellegarde
Belo
e Prancis('o
Martins
Serpa Castelo Hodrigues;
de
artilharia,
em disponibilidade,
(lo regimentode
arti]haria l iceiru u." 1, ISebastião António
do Rosário
Santos A~eYedo, do rec-imento de. artilharia
ligeira
n.O 2, António Ferrei~n, Duarte, do regimento de
artilharia
Iis-eira n, ° ;1, ,Tosé [Eduardo Coutinho,
do
re.gimento d~ llrtilhnria
lio'pira n.O -:1-, Ahílio António
:Nulle~, do regimento
de tlal'tilharia
antiaérea
:fixa,
JOHé. Domingos
Ppneira
dos ,Santos e ~L:nuel. João
lloblJ1. de Andrade ,. do rpo·illlPuto
de artIlhana
A)eb
I
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dos Reis .Martins, do regimento de
artilharia pesada n." 2, ,Tosé Francisco Simões Feijão, do regimento de artilharia de costa, Hugo Coutinho de Gusmão de ,Magalhães Domingues e Mário
Rodrigo da Fonseca Ramos, do grwpo de artilharia
contra aeronaves n." 1, João Lobo Miranda Malheiro
Pereira Pita Távora, do grupo de artilharia contra
aeronaves ui." 2, José Gregório Pedrosa Alves, do
grupo de artilharia contra aeronaves n." 3, João de
Deus Magro de Miranda, Armel im Almiro Viana e
Manuel Pais Relvas, do grupo independente t1e artilhaeia de costa, Ro.géio Baptista da Cunha ,e Sá e,
licenciados, do centro de mobil izaçâo de artilharia
n ," 1, João Fernandes Delgado, do centro de mobilização de artilharia n. o .2, Manuel ,~faria ele Lacerda
de .Sonsa Aroso, do centro de mobilização de artilharia n." 3, Amílcar da Silva Cruz ,e Viriato Faria
da Fonseca, do centro de mobilização de artilharia
n ," 7, .Manuel Amílcar Vieira e Manuel Lino Pires,
do centro de mobilização de artilharia n." 9, Horácio
Martins Ferros 'B Nuno Angplo Rodrigues Valente,
do 'centro de mobilização de artilharia n." 10, Abilino
Vicente, Alvaro Marti.ns da Silva e Francisco José
Vaz Guedes Bacelar, do centro de mobilização ele
ar tilhaiin n.? ] 1, Francisco Maria Feio; ele cavalaria,
em diapou ihil idnde , do regimeni o ele Ian ceiros n. o 2.
Raul Jorge Rodrigues Ventura, do regimento ele
cavalaria n." 5, Carlos Alberto da Cunha Machado
e Alberto Lopes de Freitas, do regimento de cavalaria
n.? 6, Vítor Rodrigues Pntr ício e,. licenciados, do
centro de mobil ização de cuva lnrin n ." 3, Leopo,ldo
José Ródão TJ.·inclulcle,Luís Augusto Gand-Vaux HaJ'b05U, Alvaro Nuno de Serpa Rosa, Henrique
Lemos
Marques Pereira e J,osé Carlos ele Alm eida e Sousa
,Marques; de engenharia, em elisponihilidacle, do regimento de engenharia n." 2, Manuol Pimeutel prreira elos Santos e António Marques ele Sá Oouto ~,
licenciados, c1ocpntro de mohilizaç':l:o de €no'enbanlt
n.? 1, Ferm1ndo Pereira ,8rqueirae }I-'er,llnnt1~)
:Mpir~leR Guerra, elo centro ele mohilização de ,engenIHll'H'
n." 0, Haul TJO'pes Iroe]ho ])uart<' e .Toão li'ilipe, do
('entro ele mobilizue;Jo de t'ngenhnria n.O 5, l\lvaTO
dOR,santos e Silva ,e, <loc'entro d,emobilização de treJl1
n.O 1, Hellriqut' Óscar Ferreira.
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Alferes milicianos: de infantaria, em disponibilidade,
Eduardo Fernando Alves, do regimento de infantaria
n." 2, Manuel Fernandes Mota, do regimento de infantaria n. ° 3, Tomás Ferreira dos Santos Gouveia e
Henrique César ,Monteii',o dos Santos Mota, do resrimento de infantaria n." 4, Manuel da Silva Gordinho
Gonçalvea, do regimento de infantaria n.? 5, José
Arnaldo Pinheiro Basílio, do regimento de infantaeia
n ." 7, Jaime Augu to 'I'ravaços Santos Dias, do regimento de infantaria n.? 9, José de Almeida Maia,
António Raimundo da Cunha, Vicente Loíf e Alex::mdre José Folgado Sanches More.no, do regimento
de infantaria
n. ° 10, Carlos Rodrigues de Sousa
Gosta, do regimento de infantaria
n." 11, Jorge
!Courquim Soares, da ,Cruz, do regimento de infantaria
n. ° 12, Raul Luís de Melo Valente da Fonseca, António Cabral Gomes da Costa, Altino dos Santos Monteiro e António .Ioaquim Paulino, do regimento de
infantaria n." 14, António Pinto Borges de Brito, do
regimento de infantaria n. ° 105, 'Mário Afonso Carvalho dos Santos Alberto e Augusto Tito de Morais,
elobatalhão de caçadores n. ° 3, José Henrique Ferreira
de ':MaO'allães e Francisco Alfredo Fernandes, do batalhão Odecaçadores ri." 4, nino de Campos Nogueira,
do batalhão de caçadores n.? 5, Augusto Júlio Pereira Cabral e Rui Afonso de Valleri Olmo Filipe,
do batalhão de caçadores n.? 8, Domingos Mariano
Cirilo de ,Carvalho Pepulim, do batalhão de caçadores
n. 9, Gil Paiva e Rui Januário Jardim Bettencourt,
do batalhão de caçadores n." 10, Fernando Pereira
Marques de Castro, J osé Manuel Duarte Gouveia e
Quirino de Oliveira J?ires. do batalhão de metralhadoras n." 1, Artur Manuel :MOI1.'\ Coelho, do batalhão
de metralhadoras
n. ° 2, José Elísio Rodrigues 'I'ral1üto, do batalhão de enO'enhos, rManuel Alves Brum
e, licenciados, do centro bde mobilização de infantaria
n,? 1, Octávio Ferreira Gonçalves, Joaquim Gomes
Rascão, João da Conceição Parreira., H~nrique Menues Rolão, Henrique Bettencourt, Fl'UnC18CO
Vasco de
Sousa Peres Ferro IMurinelo, Fernando Manuel Gon"aIve,s de Almeida Eus-énio Paulo António Manuel
V e~ga Azedo, Ah~~allic1~'eRellcub~o Passos de AllneIda e António de Andrade Soares, do centro de
11lobiJiztl\'ão de infantaria n." 2, Rui .Iosé Morgado,
Rui Ferreira Piuto ('armo, 'Manuel Dins !')errns, li'reO
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derico Augusto dosSantos
Leitão, António ~1:pndünr;a
Rijo, António José Mendes Teixeira da Fonseca, Alberto Juliano
Gonçalves
Costa Guerra e José Cândido Pereira Burg-ueHe, do centro Ide mobilização
de
infantaria
n. o 3, Ovídio Augusto Cordeiro e Alexandre Augusto Barata Lopes Gulvãc, «lo centro de mohiliaação de infantaria
n. o 4, Gastão Manfredo :Morais
de Castro, do centro de mobilisação
de infantaria
n." 5, ISérgio Augusto Pinto de IMesquita Carvalho e
Garção, José Rodrigues
Martins, José Eduardo
Baltasar Horta e José de Sousa e :Uelo, do r-entro de mobilização ,de infantaria
.n.? e, José Pereira Monteiro
Valente,
José de Sousa Noves Pinto e Alberto Aug,usto Sequeira, do centro de mobilização de infantaria
n." 7, Eduardo
llenrique
de Albuquerque
e Castro
Amaro, do centro ele mobilização
ele iufanturia
n." 9,
.T oão Correia Tavares, do centro de mobilização
da
infantaria
n." 10, João Carlos Faria N ordeste, Francisco da lC'osta Serrflo J'úuior,
Mámo José Pires e
Amaldo Idos ,Suntos ICoelho, Ido centro de mobilização
de infantaria
n." 12, Fernando
Pinto
de Almeirln
Henriq ues c Hum berto José Enríl io Soares de Melo;
do centro ele mobilização
de infantaria
n." 1:3, Jose
Marques (1a Silva, (Miguel .T osé Viana, J oag uirn pereira da Silva e Armindo Gonçn lves Forte, do c('utro
ele mobi lizução de iufuutnriu
11.° 14, Annnando
Cn?l'nl
Pais do .Amuro.l, José el(' Almeida
:Mateus e ISIdro
Folgudo Crespo, do «entro de mobilização
de infantaria 11.0 1:), José .Curry Cabral de ,('ai:ltro de Atníde
Carvalhosu,
Mário 'I'omás Ribeiro
e José Marques
Júnior, Ido centro de mobilização de iufuntnria
n." 16,
~fário Marques Ide )1<1108 e 'llomás da FOllser,ll de Son~~l
C'a'rvalho,
do ,centro ele mohilizllr;ão
de illfnntn~'l:1
n." J8, .J osé Soares, ,do eenÜ'o de tlllol)iliz:l,âo ele /:1fautaria
n." ~O, ,J<;rnesto Ferreira
de Ahrpu e 111<110
Antunes 13nptigla; dI' .artilharin,
em dislponihilidade.
do .regime.nto de artilharia
lig'eira '11.0 1, :Fernnudo
Uui GOllçalw,.; " ('queira C'outinho, do rp().imento de
l1!rtilhalri'a ligeira u." 2, 'l'clmo }lelo de Oli,~,ir;l IJopl'S,
,Tonquim António
Russo Pereira
de Almeida,
.Alex-nndrino :Mende,.; Idp Allllpida,
TJusitnno I)into ~ernaudeg Rl'OllZ<',
Ah','ancll'c
iMt\llul'l Pinto 1<'1:'1'1'('1]':1.
Luís IOreslpo de Alhuqul:'r<]\lP e Al('xandrino
~1l'll:l;s
ele Ahn e~dll, ,do reginunlto ,de al'tilharia
lio'eir;_l, ll. "
Vítor ,Tosé da Co",ttt, António 11elxPLTu da SilYa, J;lllS
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Jaime de Freitas e Costa, Germano da Assunção Carneiro e António Jardim
BettencÜlU'1.'t, do regimento
de artilharia
ligeira n." 4, Álvaro Guerra de Oliveira
Santos e António Luís Soares Pereira Queirós, do
regimento
de artilharia
ligeira n." 5, Henrique
de
Almeida
Barreiros,
Mário José Azevedo
Lopes e
Armando Artur Guedes Rafael, Ido regimento de artilharia u." G, Manue] Alexandre Baptista Prata Dias
l' .T er<Í1l111l0Fran<·js('o
da I~i]ya .Ra mos Lopes, do regillll'llto de artilharia
pesada u. o 2, Homero da Costa
BralJieo I:' )1arcelo Henrique
IMorello Ferreiro,
do regimento de artilharia
pe ada n." 3, Cândido
Jorge
SimõE's Peneira
'Correia, Mrurcelo de Carvalho Péri('le, da Cruz e Arlindo
da <Cunho, Figueiral,
do rregimento de artilharia
antiaérea
fixa, Artur Gomes
)Ioutinlho,
Amélio António
~LlTtins ,e José Manuel
da )1ota 'Cardo. o, do grupo de artilharia
contra
aeronaves
n ." 1, Vasro Fernando 1'aval'es Dnntas
(I" ~ilva, do grupo de actilhuria
contra aeronaves
'11.0 2, Luís Filipe
de Gouveia Romeu Pinto Üoelho,
António Júlio Caldeira Pinto e António Henriques
de • ou a Falcâo,
do grupo de artilharia
contra
aeronaves
n ." 3, Zacarias
Afonso Pala
de Lima,
António Alberto
Grilo Peres Gomes e Adelino Aug~sto Pereira, da Escola '}1ilitar de ElectromsoâIlH'a, Franr-i, ('O .Tosé Morales
de Los Rios de Castro
e do. V01'1l' do Alto Duque, António
de Guadalupe
TaveIra Pinto 'Main Mende
e, Iieenciados,
do cen~? .de mobilização de artilharia n ." 2, António José
1~lra Júnior,
Agostinho
Pereira
Natário
e José
rUI ~~odri.gues)fartins,
do centro ,~e mobilização
(e arhlhana
n." 3, Adão Gomes da SIlva, do centro
de mobilização
de artilharia
TI. o 4, Abel
Neves de
~zevedo, do centro de mob ilieação de rurtilharia n." 5,
:~l1~E'lo .Jorge dE' Araújo Mendo, do cent~o ,de mohiliílU,'ao de artilharia
11,0 G António
Balbino Ramalho
~O~'l'eia,do centro de mobilização
de artilhQri~.n.o~,
d E'lHal,do Lima da ,ilva, do centro de .mobIh~açao
u;i~lharia
n. ° 10, Femando
de IMoraIs T'av,eua e
·(.ll'a('IOAYelillo
Hras:lo
(le
Freitas;
de cavalarIa,
em
l
,(Hl
'1 'l'
.
'~r
)Olll n l(l adI:', !lo reo'inwnio
'de 1nnreuos
n. () 1,
À.l',~Il-,~pJ,~~jllltpi~'() H()(ll'i~'uPfl ela I~? ta, ,José August~
J 110,?fn1'1illH',)!:lnup], da .sl~va Salda~'~"
~U1
d '('I,.(.() (ln Srl\':l P 11m'1O .To~wHo<lngues d~ CaIvalh?,
{J l'PglJlIen10
dt' lalH'l'il'os li," '2, .To~ Mana AiUt6mo
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'Miguel,Oautilo de Faria, do regimento de cavalaria
n." 3, Augusto .Arnaldo de Spencer Moura Brás, do
regimento de cavalaria n." 4, António Prudêncio Pe!l'eim e Rafael de Oliveira Neves Duque, do regimento
de oavalaria n." 5, José Pedro Gaivão, do regimento
de cavalaria n." \6, Hui .Manuel Vilar Saraiva Valente
Perfeito, 'd-o regimento de cavalaria n.O 7, Vinício
Ferreira da Costa eJosé Francisco Garcia Soares, do
regimento de cavalaria n." 8, Mário Fernandes Bf'uto
Ripado e, Iicenciados, 'do centro de m-obilização de
cavalaria n. ° 2, João Correia de S-ousa 'Magalhães, do
centro de mobilização de cavalaria n." 3, Humberto
Dias Sárrea, .Iosé António Soares de Lima e Sanl
Dias Rafael; de engenharia, em disponibilidade,
do
regimento de engenharia n.? 1, Fernando António da
Veig'a Frade e Luís Filipe Pinto Eliseu, do regimento
de engenharia n. ° 2, 10arl,os Alberto Machado de .Andrade, Jaime Manuel Sucena Reis, J oão Bwptista
,Ma;dei'ra da Silva, ,Manuel Vaz Pereira, Orlando Manuelêf arquee de Freitas e Virgílio J'oaquirn Tavares
Aguiar, do batalhão de -telegrafistasl Joaquim Ped~o
Rodrigues, Oarlos Saraiva de Gouveia Pinto, AntónIO
Pedro Rodrigues e Al:Lpio J'osé ,Serra Cardoso PintoO,
do batalhão de pontoneiros, (Mário José S,antareno
de Sousa Cunha Pignatelli,
José Gaepar Gonçalves
Barreto, Gual'dino de Jesus N-ogueira Mendes e Alfredo Humberto de Oliveira Sto:ffel, do batalhão. de
raminhos de ferro, Fernando José da Silva RibelTO,
João Pimentel Freixo, Amadeu de Matos e Carlos
Adolfo Bastos N andirn Ide Carvalho e, do grupO ?e
companhias de trem auto, Fernando Assis Camllo
Teixeira.
Aspirantes a oficial mi.licianoa, em ,disponibilidade: d~
infantaria,
do regimento de inf'UJUtaria n.O 4, J~e
do N as.cimento ArraiUJUoTavar,es, do regimento de 111fantaria n.O 7, José Rodrigues Teles de VascoOncel~s
,Manso de ,carvalho, d{) batalhãoO Ide caça,dores n." ~'
0
LUlA Fernando Pi.ta de (Jastel Branro e do bataJ118
de ra<:a,dores n. ° 8, ,João '(la Assunção P~droAo; de a~tilharia, do regimenw de artilharia
ligeira n." .'
,Manuel da Silva Gaio de Oliveira [Esteves, do ~eglllle-nto de artilharll[l ligeirra J1. 5, Oarlos Mira daSl~V:l,
do l'Pgimellto de artilharia n.O 6, ~fanuel Arez da Sllà:
e Nuno Manuel Baptista Pl':1ta Dias do grUlPO 1e
ul't,ilharin CDnhm aerOlllUV,PR
n.O 1, A~tónio íMaJlÚ
0
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Alves Seromenho .e, do grupo de artilharia contra
n." 3, 'romãs Rebelo do Espírito Santo e
Aníbal Jardim Bettencourt e,de engenharia, do r,egimento ele engenharia n." 2, Fernando Pericão Gomes
Pinto, elo batalhão de pontoneiros, José das Neves
da Conceição Teixeira e, do batalhão de caminhos ele
ferro, Fernando António Ide Abreu e Lima de Freitas.

-aeronaves

Comando militar

de Macau

Alfel"!'Hmiliciano de cavalur-ia, em disponihilidade,
do
l'egilllPllto de lanceiros ci." 1, Rui Nolasco da Silva.
Centro de mobilização de infantaria n. ° 2
'I'en,ente miliciano ele infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. o 2, Francisco dos Santos
Pinto.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n.O I

Alferes uuilicianos de artilharia,
em disponíbilidade,
tlo extinto centro de mohilisação de artilharia antiaér~a Idas base aéreas e do campo de Alverca, FranCISCO Vaz Monteiro
'de Góis du Bocage e J erónirno
Emílio de .Miranda IMo.nteiro do Aenaral.
Aspirantes a oficial milicianos de arfilhae-ia, em disponibilidade, do extinto centro Ide mobilização de artilharia antiaérea das bases aéreas e do .campo de Alverca, Joaquim José de Almeida e Pedro António
Roma Machado Paiva Rapoeo.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 3

Alferes milicianos de artilharia,
em 'disponibilidade,
do extinto centro de mobi lização de artilharia amtiaére.a das ba es aéreas e do campo IdeAlverca, Ivo Bravo
Pin heiro e Manuel José Almeida Braamcamp Sobral.

Por portaria de 29 de ,Vaio de 1953:
1'e11f'

. . .

Comando .militar

de .Angola.

. ..

fi: nte.~ 111 iliciuuos: de lllfat~tana, em ~IspoUlb_Ihd~de,
eI1C'ltlanoí'n!"r1o:'iO (lo l'f'O'lllle'lltode iníancuria u. 1,
Allt· .
,~
.
S
.
01110 ])un!'tp
Vitorino Alberto Barreiros
urarva
'(1a .(' ostn e Eur-ico Brandão
, de Ata íde :\[a 1a fai
ena, d o
~l'g-llllt~nio (le infn ntm-in m." 2, .Toão Cnrrnequiuho
~]e
'. a'(":lIc1Ut:l Fl'l'iJ'(' ('alm,], «lo l·pgime-llio ode imínntariu
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ri." 3, M,amueJ José Rosado
Ferreira
e Carlos Ãní,bn 1
Augusto de R{)UJsaMeneses Pereira,
do l'eg-irmel1lw de
infantaria
n." 4, Fernando
Benedito Borges Caseiro,
do regimento rd-l' infantaria n ." 6, A,}berlino da Silva
.Monforte, do regimento
de ~nbnll·aria '11.0 7, Alberto
Vieira Ida Gra~a Machado, do regimenlo de infuntaria n ." 8, António Xuvier da Maia Carvalho e Costa,
.Iosé Gomçalves Coelho p Amumrlo ~1'1I1heiro da Rilva,
do re'gimento
a·e infantar-ia
ui." 9, Fernamdo (íV~llP'~
ILacerd a , d() l'eg-i'Jlll>lllO,dp i ufu.nturin 11." 1~, ,José dn
Paíl Olí'lll~)l{), Romeu PigUt\il'.a da I('Otl1.l1 e Henrique
.}()r1ge Pedreira da Si lva , do relgimenl{) de i'llifantari:t
IU.O 13, Domingos
Serpa dos Santos e Maurício Filipe
Rodrigues
Lopes, do regimento
de infantaria
n. ° 14,
Aaitónio de Ãlmeicla Abrantes, do r,egimemt{) de infantaria
n." 15, Manuel Guilherme dOH Santos Fiúza
de ~bga.lhães
e João (}.a Rilvn ,São Mi,guel, Ido regimente 'de infantaria
D.O '116, Leonel Gromicho
M,acedo
Pita, do batalhão
de caçadores n." L, Pedro Coelho
Cruz Filipe e Ol.into «los ,sa.nw8 Cnrdoso 'I'eixeira , do
batalhão
de caçadores n." ,2, <Clemente Allllwi,d,a F'nzendeiro, do batalhão d,e caça'dores n.O 3, Hogério Angusto de Ahrea ,Moreira MaTtius, Ama,deu Ro&san e
Costa Magalhães
Brandão,
Eurico Aquiles Seixas e
Alherto da Oosta Reis, do hatalhilo de caçadores n. 04,
'Carlos Alberto Müti,as ,ele .oliveira
8aJ1tos e Gnrlos
Amtóniú de Súllsa Botelho Ch:nrhe Pinto M,ouri'ío, (]D
batalhãú de eaçadOI'f''fl n.O 5, Mário '<leALmeid.a Sn,rnrt_~s
'e LuÍ,s iÜ'arl{)lsd,e Oliveira }f.oita (1,1' Deus, Id{) hallnlhao
Ide caçrudores n.O 6, MnulIe,] Alfredo ,de Múr,ais :M,artins, do bata,lhão ,de ca~adore.R ,11.0 8, J os-é Fll'azãú de
Faria, Ido ,hatalhão de oaçruclore,s n.O 9, José Flúri.n~o
Joaquim
F.erna ndeoS!' Hoo'ério d'e Fio'ueirecl,o Fana
o
o
O
C{)l'reia. Te,l,es, do batalhão
,d,e caça.dores n.O 10, 5vaIdo Ide A1mei.da Pnis, Eliftis Martins ~1:ol'eiI1a N.eto
e M,am.uel de .J esus ,Morais, ,do hnta lhão d,e metI1alb~doras n.o 1, Mário ele Assunção Oorreia e Afonsú Telxeira Minhava,
dü hatalhãú
de ,e'1]1O'e,nhGs,Luís Augusto Ide .solllsa,e ,do )~egimellto de 1111i,lhnria aJu1i,aér~:l
fi;xa, J?sé .Ff'lTeira ,~i~~õeR Pinto e, lj{·e,ncind.Gs, O~;j:
Vl0 Te1XeUl1 'ele Ohy,ell'Ü, Atonso üaruos Pllll.W IS, 1
gado, dú I()ellliro 'fI" mobilil'l:l(,\ão ,dl' i'1lfantnriD n..
o , '
1
Alexll,nl(he ,J{)sé Dum'l e, Ferlln'll'do SimõeH de AI1ll'eil :t,
A
'J~OarlOi'; Ro(1riguPH Lalll', A]PXHlllll'l' (J 1I11rleRRel1,
].
nes
tides Marlins Caramelo,
I"rrnnndo
C'ésnl' Rodrig ,
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Cu m ilo Guerreiro
de (Jl iveirn , .IORé :Mendes Correia Ferreira
E-\ António
~:[,unllel dos N;)'llfos Duvid ,
do rent ro de mob ilisuçâo de infantaria
n ." 2, Artur
Hermenegildo,
António
Simões,
António
Aurélio
Perreira
Falcão , António Maria Loureiro
da Costa,
Fra,n,z Paul Walenstein
e Tito Lívio Marin Feijó,
elo centro de mobi lisação de infantaria
n." -i, José António Pereira
Nunes, .Jo~é Manuel ele )!1{)l'aj.~Luz e
A1exa udre .Josérle Sousn Figueiredo
,de A velar 13mbosa , do 1('eIÜro de mohiliz,H;il{) cle imfa.utari a 11.° 0,
LllÍ<H Franwis('o
Pereira
Abreu ~brl)\leK, .Tü"é Heuriqu« Ferreira
Neto, Erlll'"to Autóuio
Pereira E'nes,
.T ouquim 'ele (Il iveira ~err:llllo, Óscar 13<11]> i istn ltibeiro
'e António N =ves 'I'avares,
do centro (l,e 'JUühihzaçã<J
<de infamtaria
11.° G, .Ioâo Augusto
:Mari,nho, Rogério
E'duardo Barbosa Lirnu , 1J ário Moreira de Almeida,
Ântóni<J Luís Vieira (le Castro, A('ácio Baptista
,de
ISou.::m Lobo, Arbiudo ~lário dt'o So'usu Rod rigue«, :Mnl11u801
Ramos G-ui'llILlrães l' ~lário .Joaquim Rodr-igues
Porto. do centro de mobi lização de infnntar ia n ." 7,
~\ugust() Veloso Cort.esão, 1Ian uel jT onteiro Fernandes
e João Cardoso e (;unha, do centro de mobilização de
infantaria
n. ° 8, N orberto de Jesus, Joaquim Simão e
Gil elo )linho Rodrigues Safgado, do centro de mobiliílu(,'ào de infantaria
n.O lU, .\rlindo
Ferreira
de AzeYet!o, Henrig ue Aidoi:! Pereira de Lemos e José Manuel
M,urque,; Ferna ude~, do cent.ro de mobi liza~il o de infantaria
n.O 11, .A.niónio Jo'é Gayino de Yaseorl1ee'los, do ce,ntro de mohili:r.ação de infanlaria
n.O ]2,
J oaq uim A..n:lcoreb. Correia, A lhauo :Marti,us ,da
IOosta, E,dual\Clo Ihptlstn,
Rui 'ela Encarn.ação ,Mexi'n.
e Brii:<l, Vítor ~LlUnel Dia,; C{)Trei~) da ,Cruz e .José
~\.V1la 1brtilli:l, do {'entro de lllobilizac_'ão ,(le infantaria
0
dü Rego l,ima, Frt)1)cis("ü Sou&a
11. 1:3, .José Deodüto
do? Vale, .T{)BéGnnlbert.o dos Sallt.os Franco, FranCJ.i!CO Feil'l'eira
Neto, FnblH'is('o ele Sousa RioR, José
da Sil'm Barradas
e Henrique
António Pereira,
do
centro Ide mobiliz:wITo ,ele illfa.nt.aria '11.0 14, Acúelo
António Boro'es de: 'ousa, ~falluel BÍimwrk ,ele:Me10,
qustódio .ToJ Lope:'\ ('anileiro, .Tosé P,aivn.Dini~,
Má1']0 Peneira
,ele ~fat()H .. T{)ão (ln Rü('ha ,ele :Moral" 'M,ltlhado
Ferl'eira
Pinl{) HnRt{)' ,To"é Gôi~ GUl'l'.
, ,TollO'e
o
1'ell'o e Mário li'iúza ela Si]y" Pinto,
elo centro ele
ll:iob~lização ele infantaria
n.O 15, Heliodüro Vit.()r~no
Mal'lni Bragança,
.JÚlio Frade ~lendes 138>10, Eldual,do
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Godinho Coelho, Francisco
António de Ürdaz Cal«Ieira Lucas, .Tosé Furi.nha da Conceição, Alexandre
Carlos Pires de Mascarem 11as e Eimnimo dos Santos '
Gome,s e, do centro
de mo hil izncão de iufamtnria
.n." 20, LUld'gerü Or lnndo Bastos Gonçalves,
Manuel
Á,guals Cruz e João d.e J'esus Ventura Júnior; 'ele artilharia, 'em Idisponibiliclade,
do 11ergilllento de artilharia ligeira .n." 1, .Ioâo 'I'uvnres Guerreiro,
.Iu ime Madeira de Motos ,e Joüo Fer.nnndo Mor'garl'(j Henriques
Ide Azevedo, do r,ergilllento de ur+ilh ariu lig,eira u." 2,
,Jo,sé ,Ma;JlUel (ln Co~1n Lem e , elo reglm8tnio ele urí ilharia li,geir,a .n." 3, Henrique COll~but KnD~ Bumuv ,
do re.gimento de artilharia ligeira n." 4, AHr,edo Vilar de .AzEm:,do, Raul Máa-io Lila Afonso de Barros,
Henrique
Boaventura
Campeão
Carvalho
,Simões,
J oão António Brioso Pina de Jesus e João Macara
Gomes, do regiil1lento de artilharia
ligeira n." 5, Abel
,José Pereira de Eça, do regimento de artilharia
antiaérea fixa, Alberto
Rodrigues
{la Costa e José de
'SQlllSa Brasão Antunes,
.rlo l'eginlceutü «le a rtilhnriu
de 'costa, Paulo Ribeiro de Almeida Guerra,
do reIgitlnento de artilharia
pesada n." l , Cardos Albercc
Pereira ,Rua,s,.ao regimento de artilharia
pesada 11.°Z,
Algostinho Altberto dos rSanrtos ele A Imeida , do rt!gimento Ide artilharia
pesad.a 11.°,3, i)1aillllel Bota Fili;pe
Viegas e do grupo de artilharia
contra aeronaves n. ° 1,
Fel1llalnldo Augusto ,de Rese11Kle 1(1.13 Sobra.l Cid, Fra'll,cisco Jorge dia Costa GOlluese ',Ma,nuel H.e1nrique 8011~
re:; de Albergaria,
do grupo de artilharia
contra
a,61'OlnaVesm.O 3, António J3'elTeira Ahnes e do grulQo
indepellldeiJ]tede
artilhwria
de cm,ta, J Qlsé .AJlltóIllIO
Ferreira
N'eto e, hce'llciados, Ido ,centro de mobilização
de artilharia
n. ° 1, António
Sacadura
Ribeiro
de
ALbuquerque,
João Ferna'nCLels Dellga1do e José Maria
Rosa, do Icentro ,de :mübilização de artilhail'ia
n.O Z,
João IMar,ia Ca::;telo Bra,Il!co Id,e _fulimeida Pinheiro,
do
,centr,o de mobilização
de wrtilhoaria n.O ,3, João Ide
J,e,sus P,ires, .Amto,ni,no de .A.Yelar Marinho Fallcão, _Alberto Alv,e's Leite e Horáci,o Augusto Ramalho
Gói,s;
Ido centro de mobilização
d'e artilharia
n. 4, Jose
'Cri.sMvão Henriqu'es, do ('entrü ,de mobili,zaç'ãü de <1'1',tilharia
n.O 10, Déciü Romano
Ferreira
da Silva,
!Mário DUlarte M01'grudo Lory e John Jardine
N Cito.108
Ido ceillltro de mobilização
de artilharia
n.O 11, ~á!l.O
'd,e AguiJar
Antunes;
de ca'valaria,
elIll dirsp()\lllblhO
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do regimento
de aa-tilhari a antiaérea
fixa,
Fernandes
Correia da Cruz, do regime~lio Ide
Ianceiros n. o I. Carlos Eduurdo Bastos de Soverul , do
regimento
de cavalnria ri." 6, A,nibal AtaÍlde Vilhena
Rodrigues e Manuel Câmara da Costa e, do regimento
de eavadarin n ." 8, l:Ma,nuel {la Cruz Gaspar ,e, Iicenoiados, do centro de mobi.lização
de cavalaria
n." 1,
Manuel Pedro Benedito (le Castro e, do r-entro de mobilização ,de cavaluu-ia .U." 3, .T naquim Au.gu,SJto Gordi.
IUlUOode Mira, António )Iaria
de Vibs Bna,s Potes,
Mál'io Heo riques '}h'llId,oll~'n, J oâo Bell~lI1(l da Gosta
P,ereir,a, Armando
A ugllr~(o Harre iros da Costu , Un,,;tão Carnr-u da ('unhn Ferreira
e José Mar-ia Guedes
Dias dos 'fiarlltos Nobre e, -de engeJl1harin, em disponibilidade, do regi,me,nto rle ,enge,nhal'ia u." 1, Hui Alves
Ida Si.lva Sanches e Armando
~In.rq.ues da Silva, do
regimento
ele engenh ar'i.a n. ° 2, Manuel Luis Pereira
de Andrade, Fernando
Correia Pessoa, Luís Henrique
Enelelo,;a Ahren 'f' António Marfins
Correia, do 1);1'talhão de (plPlgrafi,d,I", .1OHO Luí» H,i1)Pirl"J Leal are
F,aria e Manuel
Gonçalves
de Sousa Alegria
e, do
batalhão
de caminhos
de ferro, Raul Gonçalves
ele
FJ.'eitas e, licenciado,
do centro de mobilização
de
enge.nhal'ia n.O I, Gijshert Paz Andri1ng'a, Val,dellllaT
de Orey p Mário Manuel Nogueirn
de Almeida.
do
centro de mobilização
de e,ngenh.aria n.O 2,Jaime
da
,si.lva V,ale e João Pessoa Loba,to Cortes-ão, Ido reentro
de mobilização
de enge.nharia
n.O 3, Alberto A.guiar
fiiha
e, do centro de lllobilizaç;ão
ele engenharia
n.O 5, António João Barroso Antunes.
Alferes milicianos:
ele irnfantaria,
,em disponibilidade,
do regimento
(le infnntoaria n.O 1, Amaury da Silva
Duarte Leite Nogueira,
.José Eduardo
~larques Estaca, José Gonç;ulves Pererim Paltraquime
Nelson
Emílio da Conceição Antunes da Cunha, do regimento
d~ infantaria
n. ° 2 , Joaquim Simões IGameiro ,do reg'unento de infantaria
n. o 3, António José Gouveia
Lopes, António Carlos Matoso Quaresma,
Telmo Rodrigues
T'eixe.im .e Raul J oé Vianil, Candeias
ela
~ilv~l, do regimento
ele infantaria.
n.O 4, Pedro dos
A.njos Pereira
ele Castro e Liberto
Soares Espinba.
(lo l'<'gimento
(le intallt~ll'ia
n.O ,j, Carlos Alh8rto
~~fD:l1 o, João Vusco Maria .Torge da Silva e Jos,j An~Olllo Val'ério :Me quita ele OhvoeÍTa, do regimento
de
l'nfantaria
n.O 7, Raul Duarte A.lexandre,
ArnwlLdo
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Ferreira
,de Sousa Lopes, 'Mário Manuel
da Silva
Fra.zão e Fernando
Moreira Hennique
Serrano,
do
regimento
d e infantaria
n .? 8, Armando da Purifica~HO VeríssimovJ osé Augusto Soares Fernandes
0 Rosalvo Lopes Mano, do regimento
de infantaria
n ," 9,
José Américo
'I'nindade
Jansen Verdades,
Joaquim
Hernâni
Vinha N ovais, Artur Correia de Araújo p
Manuel Pereira Guedes, do regimento
d'e infantaria
n." 10, Àl1ltóllio da Silva Simões Raposo e Luís GOl1zaga Roque Jerónimo,
do regiimento
de iufn nturin
n," ll, Manuel
Gaspar Nero, Orlando 'I'eixeim
de
Sousa, Hildo }Iaria Feijó, Rafael Augusto de Curvalho Godinho,
Mário Leopoldo
Marques
Santos,
Afonso Mendea, ,Torge Figueiredo
ele Aguiar Costa E'
,Manuel Gomes Ferreira,
do regimento
de infantaria
u." 13, Camilo Gonçalves
de Magalhães
e J03é Joa'tluim Rosado Piteira,
do l'egimento
de infantaria
11.° 1-1-, Afonso
Henriques
Pereira
e Alípio Pinheiro
lb Silva, elo regimento
de infantaria
n." 15, Cac·lo~
Augusto
Mendes Martins,
Modesto de Melo 80e1110
Carmona
Barreto,
Manuel
Ribeiro,
AUg'usro César
Homem de Melo e José Camara te de Andrade Fr::unç.l,
do regimento
'de infantaria
n.? 116, Fernando
António
Reis Pauli.no de Jesus, Valentim Lopes e Ant2I'O Fernandes da Gosta Urbano I do batalhão
de caçadores
n.? 1, Emílio 'César GlUÇãO de Miranda
Relvas,
hntn.lhão de caçadores ri." 2, Maciuel Moreira Henriques Serrano, elo batalhão ele caçadores n.? 0, AlfTeclo
Artur Rosinha e Raul Carlos da Silva 'I'ei xe ira , do
.batalhão de caçadores n. c 4, J oaqudm Marçal Carruscc
de Castro e Eduardo
Matoso Pio, do batalhão
de
caçadores n. o 5 ,Fernandü
Silvério Ferreira
do N ascimemto, Armando
Romão N asol.ino de Azevprlo 'e
Carlos Alberto Rodrigues.
Marques Pinto,
do bahllhão de 'caçadores n." 6, ,João da Costa D.omingues,
do batalhão
de caçadores
n.? 7, Hélder
LiUl~' {los
Santos,
do baJtalhão de caçadores n.O 8, F,el'nD,ndO
dos Sant.os .oliveira e Costa, do batalhão de caça(lor~s
n.O 9, António Maria Rodrigues de Vasconcelos" LÚC10
Nectário
Ferreira
e Silva, J o é d.os Reis FerD<tl1ch'5
Rebolo e Antóni.o dos Santos .o.o1"1'eia, do batalhãc de
('açadores ,n.O 10, ,João Albel'lto Dias Coelho, llo lwta[hã.o de metraLhadoras
n. ° 1, Álvaro Armando
Costa
Cal'Va],110 de Morais e Cas,tr.o e Jos,é Alves P:t(·l!pC·oi
do batalhão
de metralha,doras
n.O 2. Vítor :ManllC

ao
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Rodrigues Casaca e Joaquim de J estia Santos, {lo batalhão de metralhadoras n.? 3, Arnaldo Garcia Gomes
Pereira da Silva e, do batalhão de engenhos, Álvaro
Franco dos Santos e, licenciados, do centro de mobilização de infantaria n." 1, Vasco Domingos Xavier,
Fll'anklin Gonçalves Costa, Júlio Feijó de Santana
Godinho e João Caa-los Maria da Costa de Sousa Macedo .Mesquitela, do centro de mobi lização de infautariu n ." 2, Alexandre António Veiga ela Gama Vieira.,
1-Iál'io Governo ~IoJ1ltês, .J oão Augusw Bexiga, Mauuel dos S,l11tO~ Pereirae Mu.uuel Dias Serras, do centro de mobilização de infantaria n." .3, Eusébio EsLeves e :B ernando .Iesus dos Santos, do centro de
mobilização de infantaria n." 4, José da Silva .\<1:11'reiros, do centro de mobilazação de infansaria n." 5.
Norberto 'Caldas Xavier, António Gil Cardeira, 0,11'lo" Dias Coimbra, João Elói Nunes Cardoso e :Martin
Vaz Taborda Pessanha , elo centro n" mohilisação
rl!'
infantaria .n.° 6, Henrique Serra de MUitos, no centro
ele mobilização ne infantaria TI. o 7, Augusto Teles de
Utra :llachado, Eduardo Henrique de Albuquerque
e Castro Amaro 'e Armando Gonçalves Ramos, do
centro de mobilização de infantaria n." 8, Augusto
·)hnuel Sardinha, do cenfro de mobilização de infanixlria n." 9, António Rebelo Pinto e Francisco Gc:_tndão, do centro de mobil isação de .infantania n." J 0,
.Jo::1quimdos Santos Dias, Alberto Matos Serpa Neves,
Carlos Garcia de Carvalho de Azevedo, Américo
Cn.rreim Castanheira e Daniel Alves Araújo, do centro de rnobil'ização de infantaria 11.° 11, José ~IüriD
Marques de Miranda, do centro de mobilização de infantaria n." 1'.2, João Maria. Robalo e José Alberto
Malva, do centro de mobilização de infantaria n." 18,
Altino Vaz Monteiro e Pompeu Eerreira de Almeidc ,
do centro ue mobilização de infanta:ria n." 14. Norberto da Silva Pinto, José Augusw de Magalhães
ISoeiro, .José IMaria Furtado, Manuel Figu,eiTedo Cardoso da, )faia do Vale, Francisco Assunção Abrantes,
An:ândio Miranda RalPo o, António ·dos Santos Al111!'lCla (' Raul df' FiO'ueirerlo Fernancles, do ,centro de
~ohiliza\âo de infa~tmia n.O 15, ,José :MnrquL'~.J1Í.hlOr, Afonso Costa VaI dês Tom ás dos ,santos e Gastão. Vanês Paupla, do centro de mobilização de infantal'l~ n.O W, Virgílio de Sousa Andrade e José Pedro
QueImado Pinto, do centro de mobilização de infan-
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n. o '20, Rui Araújo de Pádua, 'Mário Pereira
de Matos, Artur Augusto da Silva e Rui Saraiva d-e
ISá Oliveira; de artilharia,
em disponibilidade,
do
regimento de artilharia ligeira n 1, Fernando Nunes
Fero-eira Real e Fernando Marques Fernandes, do regimento de ar,tilha,ria ligeira n. o 2, António Anjos
de Seabra e Alexandre Ataliba Pereira de Sousa Barbosa Camejo, do regimento de artilhania ligeira n." 3,
Carlos Alberto de Carmelo Meleiro, Francisco José
de Sousa. Rebelo Machado e J orge Augusto Afonso
Rodrigues, <loregimento. de artilharia ligeira 11. 4,
J oaquim Hodrigues Pereira, José Manuel dos Santos
Vilar, José Manuel da Mota Marques e Ezeq.u-iel Herculano Sargaço, do regimento de artilharia ligeira
n." 5,Jorge
Nunes Lomba, Alfredo da Silva Brito e
Jor.ge Gama Prazer-es, do regimento de arfilharic
n ,6, José Manuel dos Santos Vieira, Viriato Cor-deiro Simõe», -Ioaquim Mendonça e Afonso Zurcher
Salif"]'(le Sousa, (lo l"f'lgimc"l1tn {lp ,udilharia
antiaéreo
fixa, Luís Femamdo Leite MarLj-nH do Rio, -Iosé de
Casitro IMelo dos Santos, Alberto da Rocha Cardoso
de Matos e Manuel ;Maria My,re Dores, do regimento
de arfilharia de costa, João Heitor Moreira Mirrado,
Francisco José Gomes de Sousa Rosa Rodrigues,
Francisco Xavier NeuparthMendBs
de Vas:coneelos
Guimarães, Fn-ancisco Sales Cupertinr, de Andrade e
Va-seo Pedro Marque-s, do regimento de artilharia
pesada n. o 1, Nilo Martins da Costa, Manuel Artur
Taborda Gueera Junqueiro , Acrfsio 'I'endinha de Sa111paio Nunes e Raul GuiLherme de Freitas da Silva
Via!lla, do regimento -de artilharia pesada n. o 2, Fernando Luís do Canto da Purifiüação e Silva e Gaudên'cio Rosmaninho PeJ:'eir.a da ,silva IMaia , do re,g-imento
.
d-e artilharia pesadan. o 3, Júlio Augusto de Olive:ra
Afonso, Mário de Moura Alves e Rui de Olivell'a
Mendes, elo.grupo d-eartilharia conéra aeronaves n. o 1,
-Ioaquim José Lopes Xabregas, -Iosé António de 'I'avares Ferreira Lima e F·e.rnando Octávio Vo~one,
do grupo d-eartilharia contra aeronaves n." 2, Maul!el
António Matias, Jaime Oliveira Correia, FrederICO
Rosado de SOU8'[1,
Pimental, Júlio Oampos Bel<beran,
Manuel António Matias e J osté Luís Morgado J!eJlriques de Azevedo, elo grupo de artilharia contra a~ronaves n. 3, António Emídio Veiga de Ahreu FreN'e,
tania

.?
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António José Ferreira de Albuquerque Dinis da
Gama, Fernando Augusto Moniz Gouveia, Arutónio
Rodrigues de Castro, Elísio Romaria dos Santos Silv-a,
Manuel Maria Barbosa de Oliveira e Joaquim Albino
,Antunes da Cunha, do grupo independente de artiIhari« de costa, .António Lourenço dos San-tos Garrido
e, da Escola Militar .de Electromecânica,
Marcelino
Walter rGueneil'o e, licenciados, elo centro de mobilizaç:lo de nrt ilharia 11.° 1, Américo Augusto Fragata,
tIo ceut ro (le lll(JhiJiza~ão cle ;ll'tilhnl'ia 11.° 3, Pedro
elo Na:lcilllellto Vasconcelos, Antônio de Sousa Ramos
(h Costa, José Soares Crespo e José Vilhena Borrego,
elo centro de mobilização de ar-ti llmriu n 4, João
~LlrtiU8 Yaz -fIe Oliveira, do centro de mobilização
de artilharia n." 0, 1hnuel Antônio Rodrigues, do
centro de molril izuçâo de artilharia
n. o ,6, Fernando
Zarcos Palma, do cerrtro de mobilização de artilharia
11.° 9, .Alberto :Manuel Henriques
Pereira Bastos, do
('Plllm
(lp l!tohi.lir.:H;ii.o
(1(, :\1'li111:\1'in
11." 1,0, Allg'nsto
{'a'rlos Schrever
Pereil\1 Buutleiru r Aruald o V itor
Rodrigues Poção e, do extinto centro rle mobilização
de arfilharia
antiaérea das bases aéreas e do ,campo
ele Alverca, 1Ianuel Cnr los Gomes da Costa Massano
ele .\,_IlJorim; rle c<lyala,ria, em d isponrbi lidude. do regillllenlo de lánceiros n ." 1, Luís Eil ipe Lobo ele Mil'<111da'Malheiro Távora, (\11'10s Henrique MarLins
nuas Gomes Ferreira, Rui Clemente Teixeira e José
·T erónimo Ferreira da Graça, do regirneruto (le lanceiros 11.o '2, J oaq uim Amândio MOill tes Fialho Pence,
Pedro José Pereira da S:ülva e Cunha, Rui Vasco
Machado Real de Va.lleri Olmo, Paulo )fanuel dos
Santos 1fanso Toscano, Carlos ,Cturdoso Gouveia
Franco e Américo de Sousa Alvaro, do- regimento
de cavnlaric n.? 3, Artur Eduardo Rocha de Medino.,
do regimento de cavalaria n." 4, Eurico Hermíuio
Co.rreia Monteiro, rlo l'egimento de cavalaria 11.° 6,
Vítor 'César Rosalis, do regimento de cavalaria
n.O 6, Octávio Bento MagaLhães Hibeiro, Duarte
Almor de Alpoim Fernandes e .J oé Francisco P.reto,
do r.egimcnto de c:avillarw n.O 7, Ariiltirles Júlio
Nal>('imcnto de MeJl(,sP~ C'osta c Silva C CIo ]",egilllen:to de cavalaria n.O 8, Alberto Fel\nandes G-f'il'inbas ,e, licenciados, do centro de mobilização de
cavalaria n.O 3, Pedro Vítor da Gama 'Salgueiro
.?

J
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João

Luís

Nozuaira de Matos Coelho e António M'áximo Rodrigu~s Ventura ; deengenharia,emdisponibi.lidade,
do .regimento de engenharia n ," 1, Luís António Roquete Riceiardi, João Alberto Myre Dores, José !Manuel Prazeres Pereira Gens e António Mota Marques
Vicente da Silva, do .l'egi:r;nen:to de engenharia
n.? 2,
José Júlio Ferreira
Pírrto ,Ooelho Afonso, Alberto
Pinto Resende, Fernando
Malheiro da Silva, Amândio. Alberto. Alves Borges e J osé AuguRlto. Ramos
Pruvee, do batahhão de 'l)O~ltoneja'os, Manuel Brusão
Faniiuha, Armando Aclelino }hrtins
<C'o.ntreiras, Dinis
Caçnilo da Rocha, Eduardo Alexandre Rachá ele Almeida Ribeiro.,
Fmneisco
José Veudel.l de Jhnos
Heru-iques, Eurico Correia Duarte e Ade lino Franco
,Simões, do batalhão
de caminhos
de feno, -Iosé ele
Lucena, Luís da Si.lva Matos, Luciano Serra ele Oliveira, AntólliÍo José Fialho Rosa Mendes e Fernando
do Nascimento
Ponte Sequeira e, do grupo de companhias de trem auto, :Mário João Ribeiro Galvão !'
licenciados,
do centro de mobilização
de engenhariu
n." 1, Jorge Cândido Osório, Manuel Lúcio <Silvério
da Silva e António .Augueto <de Vasconcelos
Azevedo
,e Sih·a, de Faria e, do 'centro de mobilização
de engeuharia 11.°2, Luís, Mendouça
Lamas de Oliveira r
Vasco Ventura Outeiro ; médico, em disponibilidade,
do 1.0 grupo de companhias
do saúde, José Mari»
Ferreira
'I'aborda Duarte e, do serviço ele administração mil itar, em disponibilidade,
do 1.0 gl'UlpO de eornpauhias
de subeistêncina,
Manuel AJltónio da Silva
Júnior.
Aspirantes
a oficial rnilioianos: ele infantaria, em disponibilidade,
do regimento
de infantaria
n." 1, Fernando Félix, do regimento
de infantaria
n." 9, G~briel José ele Lemos Salta, do regimento
de infantarw
n. ° 11, :Mário> ,de LU'l'<clesHumberto
N olasco da Silva
e IMário Neves Berberaue
Halltos, do batalhão de ca.<:adores n.O 8, Jnsé de IMaios ,stre,ohte de Aguinll' e, do
batalhão de metralhadoras
n.O 1, José de Sousa Me~eles da Jtocha Dinis e, licenciado,
da 1.a COJllpanh~<t
do depósito e l'Ocrutameuto
de IMo~tlJllbique, Antó?~O
:Aforais Mota Carneiro;
de artilharia,
em disponlbllidade,
do regimento
de artilhaTÍa
n,O 6, Joaquim
Oorreia e João ,:Maria de Vilhena H.ocha e Melo, do
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grUlpo de artilharia
contra aeronaves n. ° 3, António
Pais dos Santos da Fonseca Ferrão e Fernando
Loureir-o Sousa de Almeida,
do comando militar de Moçambique,
António l:Manuel Alves Seromenho
e, do
extinto centro de mobilização
de artilharia
antiaérea
das bases aéreas e do ,campo de Alverca, Rogério dos
If)u.ntos Leitão e, de engenharia,
emdisponibilidade,
do .
regimento ele engenhaeia n." 1, José Caevalho Alves
"da Cosia, elo batalhão de 1)onionei1'os, Jos.é ':Miguel SilllÕE'SRaposo, do batalhão dE' caminhos de ferro, .Toaqu imÜabrnl
Jaco~ety Rosa e José Agostinho Dias.
Comando militar de Moçambique

Tenentes milicianos:
de infantaria,
em disponihilidade,
Herberto de Carvalho Barroco Freire Ruas-e, do centro
de mobí.lizaeão de infantaria
n." 5, Virgílio Augusto
Ide Carvalho Santos Alberto
e, licenciados,
Afonso
Nuno Vasco de Campos, do centro de mobilização
de
infantaria
11.° 5, José Carlos
Pais Morais, do centro
de mobilização
de infantaria
n." ]2, António Veiga
Dias Gomes, elo centro de mobilização
de infantaria.
n ,> 113,Aniceto da CostaSantose,
do centro de mobilização de infantaria
n,o"16, João Maria Pires FerllHllde.;;; de artilheriu, em disponilrilidude,
{la bateria
illrlE'lppnelente Ide artilharia
(1E:' cosia J1." 1, Elmanc
(Maria da Cunha Aleg-ria Ferreira
du Silva e, licenciados, elo centro de mobi lisação de artilharia
n.? 3,
)IanuE'l Crespo de Crul'valho E'Sousa e.xlo centro de mobilização de artilharia n. ° 12, Vasco Arez ela Silva; de
t:mgenh an-i a , em disponibilidade,
do rregimrnto de eng:enharia m." 1, Pompeu Braga ISoares Fortunato
e,
hcenciado,
elo centro de mohilisnção
Ide engenharia
n.o.3, Alberto
Montenegro
Pinto de Almeida
'I'ei}Cena.
A.lferes milic'ianos:
IdE' infantaria, em disponibilidade,
elo regimento de íufauturia m." 3, António de Almeida
,Santo , «lo regimento de infuntaria n.? 15, Emílio
Eugénio elE'Oiliveira Mertens e, do batalhão de caçaflores 11.° 10,
elson Augusto Gomes; de artilharia,
elll ,di~ponihili.dnrle,
do regimento
«Ie artilhalI'ia pe,ada 1\.0 1, .Toão Bruno Ferreira
Pinto Bastos Bohone; <le ('llynlal'ia, ('111 diAJ)onih;lidlule, do regimeni,o
ele ('u\"ulurill
li." 7, (-l{)ll~ll]1J Cll:tp]O RnulC'o 'llu Costa
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de Sousa Ide IM,acedo Mesquitela e Francisco Manuel
Lei,tão Loureiro e, do 'regimento de cavalaria D.O 8,
Henrique Vasco Soares de IMelo.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, em disponibi lidade, do batalhão de caminhos d.é ferro, Henrique José Dias Pereira Vale.
Comando militar

da Guiné

Alferes m iliciano médico, em disponibilidade,
do
2.° grupo de companhias
de saúde, Luís Félix Viana
Meira.
Regimento de artilharia

antiaérea

flxa

Aspirante a oficial mi.liciano de artilharia,
do grupO
de artilharie contra aeronaves n." 3, João Abel Carneiro de-Moura Abrantes Manta.
Grupo de artilharia

de guarnição

Alferes mificiano de art.ilhar ia, em ,disrponibilida'de, do
grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 2, HernânI
.Tosé Ahrantels dos Santos.
Centro de mobilizaçâo

de artilharia

n. o 10

Tenente miliciano de artilharia, Iicenciado, do exti.nto
centro de mobilização de ae-tilharia antiaérea
bases aéreas e do campo de Alverca, Afonso AurelIo
Morgenstern.

~-:8
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VII - RElATÚRIO
Cofre de Previdência

dos Oficiais do Exército

Metropolitano

Relatório do conselho de administraçãO
referente ao ano de 1952
O conselho de administraeão
do Cofre de PreyjdêllCia
dos Oficiais do Exército Metropolitano,
em cumprjment~
do disposto no artigo 4H.o do Decreto com força de le:
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n. o 22 199, de 15 de Fevereiro de 1933, relata, a respeito do ano de 1952, o seguinte:
1.·-

Subscritores,

subsídios e quotas

QUADRO
Subscritores -

A

Movimento em 1952

lo;

úmoro do subscritores

Designação
Exército

Marinha

Total

I<:xistentes em 31 de Dezembro

de 1951.
r nscritos em' Hi52
Soma
["aleceram em 1952
l<:xistência em 31 de Dezembro
de 1952 .

-

Diferença

I

G103
151

1054
25

7157
176

6254

1079

7333

126

20

146

6128

1059

7187

+ 25

+5

+ 30

Verifica-se por este quadro que, durante o ano de 1952,
houve um aumento de 30 subscritores em relação aos
existentes em 31 de Dezembro de 1951.
O mapa n." 8 dá a indicação das idades com que faleceram e das causas da morte, classificadas segundo a
nomenclatura adoptada pela Convenção Internacional de
1929, dos 146 subscritores falecidos durante o ano de
1952.
, O número de subscritores falecidos em 1952, pelos
c~lculos feitos pela tabela IIm, deveria ser de 218, superior em 72 ~t mortalidade real verificada. Embora a
tnortalidade dos subscritores tenha aumentado em 1952,
em relação à média dos falecimentos ocorridos DOS últimos cinco anos, contudo, a razão ~~~= 66 97 por cento
:nh'e a mortalidade real e a teórica continua a dar ~l
tostituiç1'to uma margem apreciável de segurança,
J
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B

Discriminação dos subsídios pelos subscritores existentes
em 31 de Dezembro de 1952
Númer-o

de subscritores

Doslgnação
Exército

Marinha

--- --Reservas matemáticas
Restituição
de quotas
Subsídios:

(a).

211)
119

(ú) .

De 2.500~ a 5.000$
De 5.0001 a 10.000$
De 10.0001 a 15.000$'
De ] e.ocos a 20.000,5
De mais de 20.000ili

28
1169
2325
56
2216

17
22

232
141

12
378
274
16
340

40
1547
2599
72
2556

----6128

Total.

Total

---

1059

-

7187

(a) Nos termos do artigo 23.· do Decreto com força de lei n .• 22199, de 15 de
FevereIro de 1933, alterado pelo Decreto-Laí n,? 33 551, de 23 de Fevereiro de 19,44,
os subsídios destes subscritores est ãc reduz idos às respoctivas reservas muteIllnU·
eRS por falta de pagamonto
da quotas.
(b) Subscritores
que, nos termos do artigo 11.° do Decreto n.? 22 199, supracitado, só adquirem direito a legar o subsídio em que se inscreveram depois de 3~
de Dezembro de 1953. Até esta data os respectivos hAneilciários só têm direito a
importância das quotas CJuetiver ai do paga.

QUADRO C
Subsídios subscritos pelos subscritores inscritos em 1952

Número de subscritores
Subsidios
Exérclto

--De 2.500~ .
De 5.000$ .
De 10.000~.
De so.coos.

Total.

Marinha

Total

--- ---

9
66
41
35

2
17
5
1

11
83
46
36

151

25

176

--- --- ---

Percentagem
em
ralação
ao
número
total
de
Inscritos

6,26
47,16
26,13
20,45

Impol'tÍlllcia
total
dos
subsídios

27,500$00
415.000~00

460.0()0~00
720.000~OO

-

1-622.500$00

.

Inscreveram-se
no subsldio rnínimn obrigatório (?El
3.000~ para os oficiais inscritos directamente neste Cofre
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de Previdência e 2.500t$ para. os que transitam do Cofre
dos Sargentos) 53,42 por cento dos novos subscritores.
No subsídio máximo de 20.000$ inscreveram-se 20,45
por cento e em subsídios não obrigatórios -10.00015
e 20.000t$ - 46,58 por cento.
Se atendermos a que, dos novos inscritos, 64 foram
transferidos do Cofre de Previdência dos Sargentos, em
que o subsidio máximo é de 10.000;5 pode. concluir-se
que, em relação aos anos anteriores, o espirito de previdência dos novos subscritores aumentou, isto é, nota-se a tendência para a inscrição inicial nos subsídios
mais elevados,
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Assim, a importância dos subsidios pagos foi de
1:937.883:$50. Comparando esta quantia com a de
1:095.2521$75, com que os 146 subscritores falecidos
contribuíram para o Cofre (vide mapa n.? 7), constata-se
que há uma diferença de 842.630a75 entre os subsídios
pagos e as contribuições correspondentes,
isto é, os
subscritores contribuíram para os subsídios que foram
pagos aos respectivos beneficiários com 56,51 por cento
da sua importância.
QUADRO E
• Aumentos

de subsídios em 1952

Número do subscritores
Irnportâacl a
total
do aumento-

Aumentos
Exórcito

De
De

De
De
De
De
De

ne
Do

Marinha

Total

--- ------1---2.5OO~ para
2.500$ para
2.500$ para
5.0ooill para
5.000$ para
5.000~ para
10.OObll'lpara
10.000~ para
12.000~ para

- Este

s.ooos ,
10.000$ .
20.0001 .
10.000~ .
15.000p .
20.oo0~ .
15.0001l'l.
20.000;; .
20.000~ .

Total .

2
2
1
1

5.000~OO
15.0oo~00
17.500il'!0(}
5.000100'
16,).000il'!OO
5.000$00

5

2
11
1
14

7

35

2
2
1

.1
2
10

9
1
28

1
1

1

20.000100'
140.000100
8.000$00
380.500$00

aumentos foram feitos nos tormos do artigo 27. o
do Decreto n.? 22 199.
QUADRO F

-

Redução de subsídios em 1952

Heduçllo

-

De 20.000'

para 5.000~

Exército

2

Import âncí a
da
redução

3O.000~00

DEsta reduçâo foi feita ao abrigo do artigo 27.0 do
ecreto n.? 22 199.
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QUADRO G
Subsídios - Movimento

em 1952

Destgnação

Importâncias

Importância
total dos subsídios subscritos pelos subscritores Inscritos em 1952 (vide qUII'
dro C) .••••..••••....••..
Importância
resultante
do recuperação
de diraítos •
'
Importâncias respeitantes
a aumentos de subsldros :
a) Pedidos pelos subscrítoros (vide quadro E) .•••••••••••..•
b) Nos termos do artigo 40.0 do Decreto
n.022199 .•••••..•••••.

....

I:G22.500~00

........

Importância
dos subsídJos liquidados e II Jíquídar pelo fal eclmento de subscritores
(vide
quadro D) •.•.••••••..•.•••
Importâncias
respeitantes
o redução de subsldlos (vide quadro F) •

185.000~00

S80.500~00
2:250.000~00

4:438.000~00

(a) 1:964.920~00
80.000t$00

-

Diferença para mais' .
(a) Desta Importâncía
de 300.961~90, respeitante

•

1:994.920,$00
2:443.080~00

ficou por liquidar em 81 de Dezombro de 1952 a quantia
024 subsidíos o 1 restítuíção
de quotas.

Verifica-se que o valor dos subsidios à responsabilida de do Cofre teve, durante o ano de 1952, um aumento
de 2:443.080$. Salienta-se que o aumento consequente
do movimento normal dos subsidias - novas inscrições,
recuperação de direitos, aumento de subsidios pedidos
pelos subscritores, falecimento de subscritores - é apenas de 193.080t$, pois o resto, ou seja 2:250.0008, resultou das deliberações do conselho de distribuir parte
da reserva extraordinária - 1:800.000t$ - e parte do
saldo da gerência de 1951 - 450.000$ - para aumentar os subsidios dos subscritores.
QUADRO II
ImportAncia dos subsidios à responsabilidade
em 31 de Dezembro de 1952
Destgnução

Importllnclas

Seu valor em 31 de Dezembro de 1951. . .
Aumento durante o ano de 19':>2(vide quadro G)
.
Seu valor em 31 de Dezembro de 1952

do Cofre

.

-

86:247.087100

~

ü2.-

88:690.1671
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I

Quotas - Movimento

em 1952

Designação

Importâncias

Valor em 31 de Dezembro de 1951
Aumento resultante
das novas inscrições . . . . . . . . . . • .
Aumento resultante de aumento de
subsídios
Aumento res~Ita~t~ d·a ~e~upe;a;ã~
de direi tos . • . . . . . • . .

Redução resultante
de falecimento
de s u bscri tores . . . . . . . •
Redução resultante
de redução de
subsídio
...........
de 1952

Diferença para menos entre a quotização em 31 de Dezembro de 1951
e em 31 de Dezembro de 1952 .

1:668.387 $20

25.882$20
12.079$20
2.154$'00

-

Soma.

Valor em 31 de Dezembro

-

40.115~40

----

. 1:708.502$'60

-

48.103180
649$20

-

-

48.753$00
1:659.749:;160

8.637$60

II. - Capitais do cofre
1) Papéis de crédito

O movimento anual nestes haveres da instituição limitou-se ao reembolso, por motivo de sorteio de 40 obrigaçõe" de empréstimo de 5 por cento, 1937, da antiga
Oompanhia dos Caminhos de Ferro do Norte de Portugal, o que reduziu estas para 3730, número que em 31
de Dezembro de 1951 era de 3770.
Este reembolso produziu o lucro de 169~60, diferença
entre o valor nominal das JO obrigações (J.OOO~)e o
seu valor de custo (3.830~JO), e diminuiu desta última
lmportância o valor total da compra dos títulos, propriedade do Cofre, que em 31 de Dezembro de 1951 era
de 19:889.825tS30 e se fixa em 31 de Dezembro de 1952
em 19:885.994t$90, como consta do mapa n." 1.
A cota<:ão destes valores em 31 de Dezembro de 1952
aC~sa, em relação à sua cotação em 31 de Dezembro d~
1901, uma subida em todos os fundos que o Cofre pOSSUJ,
excepto nas obrigações da Companhia dos Caminhos
de Ferro do Norte de Portugal. A melhoria das cota-

4.08
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çõcs traduz-se para a instituição num aumento, superior
a 900.0005, do valor dos seus títulos. A comparação
daq uele mapa com o mapa análogo apenso ao relatório
do conselho de administração respeitante a 1951 permite a verificação destas afirmações.
Sendo de 19:885.9941590 o capital investido em títulos de crédito o de 640.162660 o juro obtido, a taxa de
rendimento foi de 3,26 por cento, como tem sido desde
1947.
III. - Prédios urbanos
a) De renda livre

O valor de compra destes prédios, que é de 5:790.0006,
passou em 1952, depois das desvalorizações que lhes
foram atribuídas nos anos económicos anteriores, para
5:495.050;5, conformo se verifica no mapa n, o 3 e no
balanço apenso ao relatório referente a 1051, publicado
na Ordern do Exército n.? 5, 2.a série, de 2 de Maio de
1952.
Pelo exame do referido mapa, relativo a 1952, verifica-se que a taxa de rendimento liquido dos ditos prédios passou a 4,700 por cento, em relação ao valor da
compra, e a 4,988 por cento, em relação ao último \'alor
indicado, quando no ano anterior, isto é, em 1051, aquelas
taxas foram, respectivamente, de 5,008 o 5,222 por cento.
Deve-se esta quebra de percentagens à diminuiç~o da
'receita em 1952, na importância de 13.260b50, e, snnultâneamente, ao aumento da despesa efectuada com ~::
reparações motivadas pela saída de oito inquilinos (c101~
do prédio da Amadora, cinco dos prédios da Rua. de
Entrecampos e um do prédio da Rua da ...\ctriz Virgínw),
aumento que excedeu em 2.5635 a importância despeudida em 1951, conforme se verifica no quadro I o no
mapa n.? 4.
Tendo-se, porém, mantido em 1952 o nível geral do
preço das rendas de 1951, a dimiuuição da receita deve-BP,
especialmente, à falta de pagamento de rendas por part~
de dois inquilinos dos prédios da Rua de Entrecaropo;;,
48 e 50, contra os quais e seus fiadores foram intentadas
as competentes acções, que seguem seus termos.
.
A referida diminuição da receita, somada com o ligeIro
aumento havido nas despesas, traduz-se, assim, na redUção total de 15.832t$50 no rendimento dos prédios ell1
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1952, em relação ao ano anterior, como se verifica no
quadro I, diferença, no entanto, inferior à de 1950-1951,
que foi de 22.995680.
QUADRO

I

Comparação das despesa e receita bruta em 1951 e 1952

Prédios

I
o.~

"tl....

Doslgnaç1lo

-;

~ g~ ~
._0
;

o~~
S

O.:;:

do renda

~~ ~
~G()

" "

fil o
'"" .a
o

" o. '"

~= < ~ ~ ~
<" - p::" c
;>

-_Despesa

I

XOrmal:
1951
1952
Diforença
para
1952 .•.•.•..

menos

em

1951
lD52
DifeTeoça
1952 •

I

I

E,.entual:

para

mais

I)lfereoçn

•t~t~l 'p~r~
em 1952 •••..•

em

~o
~'"
~
~ " os

~

o
.a
" o. '"

~~ ~
""

"5 ': -;~.; _g
'd 'rn .~

p::

J~

11.750bSO
4.489,)60
4.192/l60 ~81éUO

fil o
'"

---

3.370B80
3.441"60

1.892/l30
1.947"60

1.899;$10
2.002/l60

-

-

-

Total

~.=~

-

7.982/l90 12.043/)20 8.452830
5.210/l40
6.872;$10 10.5701170 7.00J{l90 11.970/l90

-

~~I~

---

livro

166880

33.688/lRO
36.418/l60

-

-

-

2 720~80

-

-

-

2.563/l00

necelta bruta

1951
\952

Difere
19~9 nça 'para
\)

-

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

menos

Soma das dlferonças.

em

I

81.920"00
80.170/l00

80.127/l60
77.174~60

8(.650,100
77.183/l50

88.720800
87.620/l00

335.417860
322.148B10

-

-

-

-

13.260.~50

-

-

15.8321150

Deve anotar-se, todavia, que pelo f~ndo e.specja~ destinado a reparações periódicas obrigatórias, cujo movimente
~O~ta do quadro II, se despendeu ainda a importânci~ de
.: G.{O~, não incluída no cálculo da redução total acima
lndlcada.
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QUADRO II
Movimento do fundo de reparações periódicas obrigatórias
Pródios
Designação
De renda livre

Receita:
Até 1951
-,
Em 1952

;

Despesa:
Até 1951
Em 1952

Saldo pam 1953.
b) De renda

Do renda
económica

28.950$00
7.237$50

10.037$10
7.054$'50

36.187$50

17.091$60

-f}7.670$00

-jí-{J-

7.670$00

-1>- _

28.517$50

17.091$60

económica

1) Do tipo 6:
O exame do mapa n." 3 mostra que a taxa de ren~imento liquido em relação ao custo total da construç.uo
(3: 151. 702;$60) foi de 5,450 por cento, taxa que rourto
se aproxima
da que serviu de base para o cálculo das
rendas das casas de renda económica, isto é, 5,5 por cento
em relação ao custo total dos prédios (rendimento bruto).
A percentagem
das despesas destes prédios, em relação ao seu rendimento bruto, ascendeu a 3,620 por cent~,
em 1951, para 5,702 por cento, em 1952, como se verifica no mapa n." 2, em razão das reparações
gerais determinadas pelas vistorias sanitárias
da Câmara, a que o
Cofre foi obrigado por virtude das numerosas mudanC;jS
de inquilinos
impostas
pela aplicação
do disposto~
base XXIII da Lei n. ° 2 007, de 7 de Maio de HJ,iD
no prédio A, 6 no prédio B, 3 no prédio C e 4 no prédio D).
A correspondente
percentagem
nos prédios de re~~l
livre ascendeu a 14,900, como se verifica no mapa n.
diferença fundamentada
nas causas jú apontadas no an .erior relatório,
quais sejam: maiores encargos DO.flnlllS~
visto todos os prédios de renda livre terem porteIra,
passo que os de renda económica não a têm, e tarob

(6

t'

:J1l
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mais avultados encargos eventuais, provenientes
de conservação e reparação, impostas pelas
camarárias, nas mudanças de inquilinos, por
de construções mais antigas.
Pelo quadro III verifica- se que o rendimento
dios em 1952 baixou 8.4611'$em relação ao de

de obras
posturas
se tratar
dos pré1951.

QUADRO III
Despesa e rendimento dos prédios de renda económica
do tipo 6 em 1951 e H52
Rua 32-A do Bairro

de Alvalade,

Lisboa

B

C

D

---

---

Desig nação

Total
A

--_
Despesa
Normal:
1051.
1052.
Diforen~n

783,~00
815890
para mais om 1052

823;$90
833800

813840
833800

795890
857.590

3.217810
3.Mln60

-

-

-

-

>31,S.;0
2976B20

735;$40
2.360810

1·015MO
26~850

871820
1.445800

3.453BRO
7.046870

-

-

-

3.592890

124850

Eventual:

iesi .
1952.
Difereu\'a para mala em 1952
Diferonça total para mais em
1952 ..•.•.••

Receita bru ta
1951.
1952.

..

-

3.717MO

".":.,,,L.,~.,""".~"oo

.15.900';0043.988,$00

186.900800
" .s~•• oo 182.156,500

.5.896,'0046.872800

biforença
par a monos 9111
1952 .•••.•
. ..•

-

-

-

-

4.744800

~ma

-

-

-

-

8.461/i40

rias diferenças.

2) Do tipo 9:
') O custo total dos dois prédios deste tipo' foi de
..:090. 79JtS20.
.
A rec{lpção definitiva do segundo (o da Avenida do Rio
de Janeiro 38) não se efectuou na data marcada para o
efeit,? (6 d~ Novembro), por haver deficiências d.e construçao que o Cofre considerou deverem ser previamente
reparadas pelo construtor.
.
O exame do mapa n.? 3 mostra que :'1 taxa do rendilllento liquido dos dois prédios foi de 0,475 por cento,
olll relação ao custo da construção apresentando-se, pois,
o SOu rendimento de 1952 em posição mais favorável que
? do ano anterior, em que a taxa correspondente foi do
°A30 por cento.
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A percentagem
das despesas
em relação
ao rendimento bruto foi de 3,818, como se verifica pelo mapa
n.? 2, tendo sido a do ano findo de 3,785 por cento.
Deve ter contribuído,
em grande parte, para estes resultados a estabilidade
dos inquilinos, pois apenas se registaram três mudanças
por virtude da aplicação do disposto na base XXIII da Lei n. o 2 007. Pelo quadro IV
se verifica que da comparação das despesa e receita bruta
destes prédios, em 1951 e 1952, resulta um saldo do
6.769~30 a favor de 1952.
3) Construção

de casas de renda económica no P0110 :

O terreno
destinado
à construção
dos três prédios,
um do tipo 9 e dois do tipo intermédio
entre 8 e 9, com
a área de 186,20 m", foi adquirido à Câmara Municipal
do Porto, sua proprietária,
ao preço de 100a cada metro
quadrado,
o que perfaz a importância
total de 186.200b·
O seu pagamento
será feito) de acordo com a Câmara,
em três prestações
quadrirnestrnis, sendo duas de 60.000iS
e a terceira de 66.200a, tendo-se já pago a primeira, de
130.000/$.
QUADRO

IV

Despesa e rendimento dos prédios de renda económica
do tipo 9 em 1951 e 1952
Avontda
do Rl o do .laneí ro ,
Bairro de Alvataoo, Lisboa

---

Designação
N.· ~O

---

N.· 38

DCSIJCSa

Normal :
1951
1952
Diferença

8f128~0
906,$30
para mais em 19~2

Eventual:
1951
1952

..

Diferença

para mais om 1952

Dírereuça

total

para roais em IU.;2.

-

1.(61p40
1.752.~GO

7GO~10
8161$30

-

1791)20
2,108~20

i'.044,}20
G84j)70

-

-

-

Talai

-

~

1--

~
~
~

--

2.2e3,;,jQ
o 7!)01i90
569850
6GO,FO

Roeeita bruta
1951
1952
Dlferell~a

63.240;'100
G9.~,26600
para roais em 1952

Saldo post ti \'0 das dlfurcnçns

-

48.31111)00
ó9,620/l00

-

-

t1 t.G16bOO

~ 1450,)00
~ 6.169/130
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Entregou-se
à Comissão Administrativa
da Construção
de Casas de Renda Económica para o Exército a quantia
de 156.500,$, conforme consta do balanço, sendo 104.000J
destinados
ao pagamento
do desmonte
de terreno
e
52.500iS para despesas de administração.
A .construção
dos prédios iniciou-se em princípios do
mês de Janeiro
do ano corrente,
depois de concluidos
os trabalhos
de desmonte do terreno,
operação que demorou mais do que o tempo previsto por se ter aguardado, para a efectuar, que a Câmara Municipal do Porto
llJandasse desocupar
6 demolir
dois pequenos
prédios
existentes
no terreno.

4) Conclusão :
Resumindo,
verifica-se
que a propriedade
imobiliária
do Cofre, cujo valor de compra e de construção
é de
11:032.4961$80 (vide mapa n. ° 3), sendo 5:790.000tS respeitantes aos prédios de renda livre, 3:151. 702,$60 aos
ele renda económica
do tipo 6 e 2:090.794~20 aos de
renda económica do tipo 0, rendeu em 1952 a quantia
de. 623.350;5 (vide mapa n.? 4), sendo 322.148MO respeItantes aos primeiros, 182.156:5 aos segundos e 110.046tí
aos últimos, ou seja 5,079 por cento em relação àquele
:-alor (vide mapa n." 3), rendimento
este que, apesar de
l~ferior ao do ano anterior (5,350 por ceuto), pode ser
alUda considerado
favorável,
dado que se mantém a tendência, já assinalada no relatório de 1951, para a baixa
d.e reudas das casas de renda livre, motivada pela intenSlVa construção
de Casas de renda limitada e de renda
económica.
Depois da depreciação
que lhe foi atribuída em 31 de
Dezembro de 1952 os prédios passaram para 1953 com
o seguinte valor: )
Prédios
Prédios

de renda
de renda

Do tipo 6
Do tipo 9

livre
económica:

5:437.150t$00

. . . 3:059.827 t$90
. . . 2:049.948870 5:109.776660
10:546.9261$60

ernEs~e valor excede em 120.54MI0 o que passou a 1952,
vIrtude de no referido ano ter ido pago o terreno
nde
os prédios de renda económica foram construídos,
n~rn como a respectiva
escritura,
conforme se verifica
rnapa n.? 3.

b
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à ordem

A circunstância de não ter sido dada aplicação à maior
parte dos capitais disponíveis da instituição, pois apenas
se investiu, como se verifica no balanço, a importância
de 216.5606 nos três prédios de casas de renda económica
em construção na cidade do Porto, originou, consequentemente, o aumento dos depósitos à ordem, com a acumulação dos saldos obtidos no decorrer do ano de 1952.
E, assim, o depósito, que, em 31 de Dezembro de 1951,
era de 3:056.191;$, em 31 de Dezembro de 1952 atingiu
a quantia de 3:711.458ó80.
A taxa anual de rendimento destes capitais foi de 0,117
por cento, inferior à do ano anterior (0,175 por cento),
por ter sido maior a sua totalidade em depósito, fa~to
este que determina, como se referiu no relatório de 19~O,
a pp. 297 e 298 da Ordem do Exército de 1950, 2.:1 séne,
a queda da taxa de rendimento.
1) Taxa geral de rendimento

Os melhores desej os do conselho de administração,
já expressos em relatórios anteriores, de ver elevada
esta taxa no ano que findou, não se efectivaram peloS
motivos referidos nos n.O 2) e 3) do presente capítulo.
Os capitais submetidos a rendimento durante o anO
distribuíram-se como se segue:
S

Designação

Valor

Títulos em carteira
Imóveis
.
Depósitos à ordem (média)

19:887.904$90
10:486.654105
3:383.824~90

Soma ....

33:758.473~85

-

--Rendimonto

649.162$60
456.696$10

~

1:109.834130

Concluindo-se, assim, que a taxa média do seu ren~i;
mento foi de 3,287 por cento, taxa que, embora infe~}t_
à. obtida em 1951 (3,36ü por cento), pode ainda conSl e
rar-se aceitável.
V. -

Balanço

reO balanço técnico referente a 1952, apenso ~o ~ior
sente relatório, acusa o saldo de 473.8086, que é l~)e
ao obtido na gerência do ano anterior (672.017/$9 .
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Deve atribuir-se este facto a três causas: maior mor
talidads, menor taxa geral de rendimento dos capitais
da instituição e maior número de subscritores em relação
aos quais as respoctivas reservas matemáticas foram calculadas à taxa de 3 por cento .
. A primeira originou que a importância total dos subsídIOs legados pelos subscritores falecidos atingisse a elevada quantia de 1:937 .883B50, como se verifica no mapa
n.s 7, superior a todas as importâncias legadas, nos anos
anteriores, desde a fundação do Cofre, em 1925. A segunda diminuiu de maneira sensivel os rendimentos dos
capitais do Cofre. A terceira, aumentando o valor das
reservas matemáticas, referentes aos subscritores, a resP~ito dos quais o seu cálculo era, nos anos anteriores,
felto à base de 4 por cento, em vez de 3 por cento, como
se praticou relativamente a 1952, contribuiu evidenteIllente para reduzir o saldo.
Oportunamente o conselho de administração tomará
deliberações acerca da aplicação a dar ao referido saldo,
nos termos do disposto no artigo 40.0 do Decreto n. 022199.
As oscilações da receita e despesa produziram um auIllento de 968.86M70 na existência, cuja distribuição
pelas contas do «Activo» e .{<Passivo», de que resulta a
verificação do saldo já citado, pode notar-se nos quadros
r e II que seguem conjugados com O balanço.
Da compara<;ão da existência verificada, respectivarente em 31 de Dezembro de 1951 e no encerramento
as contas em 31 de Dezembro de 1952, encontram-se
as seguintes diferenças:
1) Na existência, o aumento de ...
2) Nos capitais aplicados:

968.865670

Diminuição:
Em papéis de crédito .
Imóveis de renda livre .
Móveis e utensilios .

3.830$40
57.900500
3.8521$50

Aumento:
Imóveis de renda económica

395.005510

3) Capitais disponíveis, aumento de. . 655.267 t$80
4 ) Em «Outros valores», diminuição de
15.824t$30
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A diminuição em papéis de crédito provém do reembolso dos titulos mencionados no n. 0'1) do capítulo rr.
A diminuição em prédios de renda livre corresponde
à depreciação anual de 1 por cento do seu valor.
O aumento em casas de renda económica resulta da
diferença entre a importância
de -!47.430;$10 (pagamento
do custo do terreno de Alvalade e da respectiva. escritura à Câmara Municipal de Lisboa, 230.8701510; entregue à C. A. C. C. R. E. E. por conta do custo dos
três prédios de casas de renda económica do Porto,
156.500:$; pagamento da primeira prestação do custo do
terreno à Câmara Municipal do Porto, 60.000a; despesas de transferência desta quantia, 60r$) e a de 52.4205
correspondente à depreciação destes imóveis.
O aumento dos capitais disponíveis provém do depósito dos saldos obtidos no decorrer do ano, como se
referiu no n." 3) do capitulo II.
A diferença para menos na coluna «Outros valores do
activo» provém de diferenças, para menos, nas conta,s
que engloba - dinheiro em caixa, débitos dos subSCrItores e juros a receber.
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As diferenças nas diversas rubricas do quadro em
comparação com as idênticas do ano de 1951 provêm r
1) A da reserva
matemática.
dos subsídios.
(2:676.770QJ60), de mais idade dos subscritores e beneficiários, dos aumentos dos subsídios feitos em harmonia com a deliberação
do conselho de administração, nos termos dodisposto no artigo 40.0 do Decreto n.? 22199,
e ainda por terem sido calculadas à taxa de
3 por cento as reservas matemáticas de maior
número de subsidias.
A este respeito esclarece-se que as reservas matemáticas dos subsidias nos anos anteriores têm sido calcnladas parte a 4 por cento
e parte a 3 por cento. As primeiras correspondentes aos capitais dos subscritores que
pagam quotas calculadas a 5,5 por cento e
4 por cento e as segundas respeitantes aos capitais dos subscritores cujas quotas o foram
a 3 por cento. No exercício de 1952, como
contrapartida da avultada distribuição de capitais para aumento dos subsídios, nos termos
do já referido artigo 40.0 e como garantia de
maior segurança e solidez da instituição, parte
dos subsídios cujas reservas matemáticas eram
anteriormente calculadas à taxa de 4 por cento,
referentes aos subscritores com idades entre
27 e 42 anos, inclusive - cerca de 1310'
subscritores -, foram calculadas à taxa de
3 por cento.
2) A da reserva matemática das rendas vitalicias,
da diminuição das rendas a pagar.
3) A da reserva livre, da inclusão nesta do saldo
de 1951 (672.017690) e da transferência da
quantia de 2:250.0006 (importância com que
foram aumentados os subsidias, nos termos
do artigo 40.0) para a reserva matemática dos
subsidias.
4) A da coluna «Outros valores do passivo», da
diferença entre 91.157 6 (correspondente aos
seguintes
encargos:
subsidias a liquidar,
76.109MO; rendas vitalicias a liquidar, 8586 ;
subsidias em prestações, 411t$80; crédito dos
subscritores por pagamento adiantado de quo-
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tas, 7.155,6\80; aumento dos fundos destinados a reparações obrigatórias em imóveis,
6.622~) e 19.830;$20 (correspondente ao saldo
da reserva do Fundo de despesas de funcionamento, 19.583~30, e a importância aguardando
destino, 246;$90).
Há, por último, a notar, no quadro em
referência,
a diferença
para menos, de
198.209t$90, no saldo, cujas causas já foram
referidas.
VI. - Distribuição de parte da reserva extraordinária
e de
parte do saldo da gerência de 1951 para aumentar os
subsídios dos subscritores.

Em cumprimento das deliberações do conselho de administração, aprovadas por SS. Ex. as os Ministros do Exército e da Marinha, que constam do seu relatório anual
referente a 1951, publicado na Ordem do Exército n." 5,
2. a série, de 2 de Maio de 1952, distribuiu-se pelos subscritores, corno aumento ao subsidio que têm direito a
legar, parte da reserva extraordinária (1 800 contos) e
parte do saldo da gerência de 1951 (450 contos).
Nesta distribuição coube a cada subscritor, no pleno
uso dos seus direitos, uma importância correspondente
a 6,OJ por cento
1,51 por cento = 7,55 por cento, do
total das quotas que pagou até 31 de Dezembro de 1951.

+

VII. -

Fundo de despesas de funcionamento

A receita do Fundo de despesas de funcionamento
realizada no ano que findou foi de 138.282~JO, inferio~'
cm 2.317{f,60 à que se orçamentou (lJO.600</$), como esta
discriminado no mapa n.? 5.
Como, porém, a despesa realizada foi de 103.095,)10
(mapas D. 5 e G), inferior em 37.50Jt$90 à orçamentadn
(140.GOO~), resulta o saldo de 35.187;530 no fecho da
respectiva conta nesta gerência. O exame <los referidos
mapas n.os 5 e 6 afigura-se suficiente para avaliação clara
da atenção que o conselho de administração dispensa
lt administração
do respectivo Fundo.
Salienta-se que o adicional mensal de l{f, pago .por
cada subscritor, cuja cobrança no ano findo atingiU a
quantia de 83.482;»40, não foi, por si só, suficionte para
cobrir a despesa anual ('103.095610), a qual ficou, colDO
OS
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se disse, aquém da verba orçamentada
(140.600.$), mercê
dos saldos obtidos em todas as verbas orçadas,
como
se indica no mapa n.? 6.
O deficit (19.612J70) entre a receita obtida pela cobrança
dos adicionais e a despesa éfectivamente
realizada foi
coberto pela verba de 54.800J, prevista no orçamento
para tal efeito, transferida
da «Reserva
do Fundo de
despesas de funcionamento)),
restando
ainda a quantia
de 35.187tS30 (54.8001$-19.612,670),
saldo com que fechou, como dissemos, a respectiva
conta.
Verifica-se, portanto, que as receitas normais do Fundo,
constituídas
pelos adicionais
pagos pelos subscritores,
suo insuficientes
para ocorrer às despesas a liquidar por
COnta dele. Com os saldos do Fundo obtidos em anos
anteriores,
quando a situação existente
era contrária
à
actual, constituin-se
a «Reserva do Fundo de despesas
de funcionamento)),
com a qual se vão çobrindo agora
os clejicits entre as receitas e despesas. E evidente que,
COmo a situação deficitária se mantém, aquela .reserva
acabará por esgotar-se,
o que se prevê deve acontecer
no ano económico corrente, sendo necessário
reforçá-la
Com verbas doutra origem, como, por exemplo: do saldo,
quando o houver, obtido na gerência da instituição
em
cada ano económico, enquanto ao problema não for dada
a solução que se impõe, isto é, o aumento dos adicionais,
r~médio que não tem sida adoptado para não agravar a
SItuação económica dos subscritores.
1To projecto do novo estatuto do Cofre foi considerada
~ solução definitiva do assunto, adoptando-se
o critério
f e o valor do adicional, a pagar por cada subscritor,
ser
. unção dos subsídios em que os subscritores
estiverem
~nscritos, o que cria a receita necessária
para satisfazer
t?das as despesas consequentes
do funcionamento
da insItuição.

VIII, -

Comparaç~o dos subsídios

legados pelos subscritores falecidos
com as importâncias
com que
Contribuíram
para o Cofre.

mapa n. o 7, elaborado
principalmente
com o proslto de se poder ajuizar dos beneficias
que o Cofre
dellJ.proporcionado
aos beneficiários
dos subsídios legas
falecidos
desde a fundação
da
ino . P~los subscritores
stltUIÇão, orn 192õ, põe em relevo esses benefícios.

f

Ó~
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Do referido mapa consta o seguinte:
Número de subscritores falecidos
Importância total dos subsidios
pagos. . . . . . . . . . .
Quantias com que· os referidos
subscritores contribuíram para
o Cofre. . . . . . . . . .
Diferença para mais entre os subsidios e as contribuições.
. .

2361

26:048.455M7
11:228.34167õ
14:820. 113t$7:?

Os subscritores contribuiram para a instituição aper:as
com 43,10 por cento da importância total dos subsidIos
que legaram.
IX. -

Projecto

dos novos estatutos

do Cofre

Concluida a revisão do proj ecto do novo estatuto do'
Cofre, para ser' actualizado, conforme foi determinado
superiormente, pelo conselho de administração da presidência do Ex.?" Sr. general Luis Pinto Lelo, em Ill~ados do mês de Novembro último, encontra-se o refendoprojecto em estudo nas estações superiores.
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X. - Documentos que vão anexos a este relatório

Balanço
mapas n. os
Fundo de
Estatístico;
subscritores

técnico; mapa n. o 1 - Títulos em carteira;
2, 3 e 4: - Imóveis; mapas n. os 5 e 6despesas il.e funcionamento; mapa n.? 7mapa n. o 8 - Causas do falecimento dos
.

. Lisboa, 19 de Março de 1953. - O Oonselho de Admilllstração: presidente, Domingos José Santos de Lemos,
general; vice-presidente, José Júlio de Almeida da Costa
Fel'e ira , coronel; vogal tesoureiro, Carlos Ludqero AntU~es Cab1'ita, coronel; vogal, Alberto Ilerculano de MoraM, tenente-coronel;
vogal, Luis Filipe de Albuquerque
Rebelo, maj 01' •
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=42=4=========O=RD==E=M==D=O==E=X=E='R=C=I=T=O==N=.o==7=========~
Cofre de Previdência

d

IJ

o

Oli

frente
Balanço técnico re e

ACTIVO

Valores disponlveis
Caixa:
Existência

r-eatlzávets

:
6.673~90

•.•••..••.

Fundo de maneio:
Seu montante

em poder do tesoureiro

Depósito à ordem:
Depositado na Caixa Económica

Portuguosa

12.000~00
3:711.4~8680

Juros a peceber :
Importância vencida e a cobrar.

Valores imobilizados:
Imóveis:
Prédios de renda livre - Valor dos existentos (mapa
5:437.150,;00
n.? 3) ••••••••.•.••••..••.••.
C asas do renda económica cm Lisboa. - Valor dos cxtstentes (mapa n. 3). . . . • • • . . • • • • . . . .
Casas de reuda económica
no PttrtoComissão Administrativa
das Casas de
Renda Económica
para o Ex érctto (entregue por conta da sua cOllstrução)..
156.500,íOO
Câm ar a Munl cl pal do Porto - Entreguo
por conta do terreno
. . .
60.000~00
Transfer@ucias
- Prémio do trnnsfcrêncíu
da primeira prestação.
• • . . . . . .
60,~00
216.560;$00
Títulos em oarteira:
. ln:885.nn4,~nO
Valor do compra dos existentes (mapa n.? 1).

°

Móvets e utensllios :
Valor dos existentes.

Contas de ordem:
Quotas atrasadas:
Débito dos subscritores
Fundo de desposas de í'uneí ounmcntc - Adiclo unis atrasados:
Débito de subscritores .....••.••.•••..

40.3711130
2.G12{!10

S"140
,J2.9~

----50~40

-----------------

~

}o,!&

Lisboa, 19 de Março de 1953. - O Yice-President~ilist91
reíro, Carlos Ludgero Antunes Cabrita) coronel.- O Conta
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elal, do Exército Metropolitano

a 3i de Dezembro

de 1.952

PASSIVO

EXlglvel :
Subsidios a liquidar:
Subsidios vencidos e ainda não pagos •......•
Subsidios em prestuçõos :
Saldo desta conta ••••..•••

,

, , . , , , , '.

310.961800
22.051n80

Divorsçs dopósi tos:
4.210,j90

Importância aguardando destino
!tendas vitalícias

a liquIdar:

Reud as vencidas

o ainda não pagas

..

. • • • • • • ,

8_5_8,j,--0_0
338.082116()

Contas de ordem:
Quotas adiantadas:
~1.671{i40

Importtmcla paga adiantadamento
Fundo do despesas

de funcionamento

-

Adí ctonaís

adí an-

tndos •

Importilncia

paga adiantadamonte

•...

, , , . , ,

1._1_16_fI_0_0

52.790n40

ACtivo liquido:
l;"undo do reparações

obrigatórias:

Prédios de rendi\livroSaldo desta conta
Casas de ronda económica - Saldo desta
Conta

17 .09t,~GO

.•....•..•...•..

45.609{110

Reservas:
Matemãticas :
Dos subsidios
, ' .•.
Das rendas vitalicias,

, ...
,
, , , . .•

31:116.955.590
121.927 ,i 00 31:238.882690

f~lndo do despesas de funcionamento - Saldo desta conta
1Vro- Extraordinária
- Saldo dostaconta
•......

44.500f~00
2:341.t77n40 33:670.t69,$4Qo

llesUltados:
Saldo (los fundos do cofro
........_

473.808~O()
34:534.850nj(}

~------------------------------------

Jlili
.t1/.t O de Almeida da Costa Pereira, coronel. - O Vogal Tesoult/· Rod1'igues de Paula Santos} major.
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Titulos
\

Obrigações

Valor nominal

Quantidades

....,oo

.,

8

N""
.,'"
O~
., '"
....
"''''

""S

S

.,,,,
.,,,,

e

Total

Por
unidade

""
,..,
.,
"''''

1607

.3770

Por
unidade

Espécie

O;r.:

1607

1213

-

o
...

.,S

3.5614

,

-

,o

r:'I

--

Valor de compra

eJII

Consolidado de 4 por
cento, 1940 (Centenários), certificado
n." 508 ..•...
15614 Consolidado de 3 por
cento, 1942, cerríãcad o n.? 75 ....
1213 Consolidado
de 2 '/.
por cento,
1943,
certificado n. o 647
S 130 Companhia
dos Ca(a)
mlnhos de Ferro do
Norte de Portugal,
5 por cento, 1937
Tota! •

..

2.000tSoo

3:214.000600

1.952M3(06)

1.000600

15:614.000600

912.,62(82)

Total

--3:131.0141)00

0

1.000600

100600

-

1:213.0001$00

373.000800
20:414.000,500

15:186.6181)1

1:205.1291)00

9931)51

951)75(7)

-

~
(b) 19:88~

10 dO
(a) Efectuou-se o reembelso, por sorteio, de 40 obrigações deste fundo, sendOOJllloaJ
(b) Verifica-se que o valor de compra (19:885.494~~0)
é Inferior ao valO~ n ,o ,.u
(c) O valor dos títulos pela última cotação de 1952 (18:113.494600)
é inrorlor
(d) A taxa média do. juros dos capitais aplicados em títulos é de 3,26 por cento.
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N.- 1

-

Carteira

Valor pela última

cotação

de 1952

Rendimento

1-

POr
Unidade

Diferença
bre o vaJ ar
de compra

Total

80

--2.188800

850800
II"

776,)00

103800

-

8:516.116,$00
13:271.900800

+
-

Juros

Total

.
379.0421100

-8-

128.560800

128.560800

1:914.718810

-8-

468.420#00

468.420800

+

83.357860

33.357860

169860

18.825#00

18.994860

169860

(d) 649.162860

941.288800

-

263.841800

384.190#00

+

27.016820

(C)18:113.494;100

Lucro
de
reembolsos

em 1952

-1:772.500890

SO'telo
(20:{14O~·oDezembro de 1951 o 30 do sorteio de Junho
'alo.'
ii) em 528.005810.
de compra (19:885.994890) om 1:772.500890.

de 1952.

649.3321520

ORDEM DO EXERCITO

428

2.' Série

N.o 7

RendimentO.

I
Prédios

Localtzação

Despesas

---

Rendlmonto
bruto
Normais

-

de'

Total

Eventuais

1--Renda livre:
Avenida de Gago Coutinho,
63, Amadora
Rna de Entrecampos, 48,
Lisboa .•......
Rua de Entrecampos, 50,
Lisboa ......••
Rua da Actriz Virgínia, 7,
Lisboa ..•..•..
Soma.
Renda económica:
Tipo 6:
Rua 32-A do Bairro dc AIvalade (prédio A) . . .
Rua 32-A do Bairro de Alvalade (prédio B) . . .
Rua 32-A do Bairro de AIvalade (prédio C) . . .
Rua 32-A do Bairro de AIvalado (prédio D)
Soma.
Tipo 9:
Avenida l10 Rio eleJaneiro,
40, Lisboa .......
Aveniela do Rio de Janeiro,
38, Lisboa ...

6.872:P10 10.313pO
12.518~30
77.174;il60 1.9·17160 10.570~70
9.007~50
77.183~50 2.002~60 7.004$90

80.170$00

3.441~60

4.192~00 11.970~90 ~
322.148~10 11.584$00 36.418$GO ~
87.620$00

3.7!J2~10

2.976$20

45.900pOO

815~90

43.988~00

833iP90 2.360$10

45.896.!l00

833~~90

264150

46.372$00

857$90

1.445$00 ~
7.046$70 ~

182.156~OO 3.311$60

3.191~OO
1.0!J8~40

I

59.526~00

906$30

2.108~20

59.520$00

816~30 _

3.011$5

-31100

0

Soma.

119.04.6w'l'00 1.752$60

681$70 ~ 54
5150
2.792$90 ~

Total.

301.202~OO 5.09j~20

9.839$00 ~

Total geml

623.350$10 16.678~20 4G.258~20 ...

-

-

933

0<) 930~
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N.· 2
Veis

-

pesas e amortizações
1

I

nendimonto
liquido

--

Porcentagem
om ralação
ao rondlmento bruto

Deduções sobre o valor
do compra ou do construção para

r

Depractação

Fundo
de
obras

1 por cento

'I. por

-

Rendimento
para
capitnllzação
Total

-

Das
despesus

cento

Da
deprecí acão
o
fundo
de
obras

Total

_- -- -_

1

I 69.85G";30 10.900~OO 1.36Z~50 12.262~50
Gt65G~30

15.5oofoOO 1.937;550 17.437~50

~B.17G"Of 15.500.00

1.937~50

17.43U50

57.593~80 12,864 15,294 28,158
47.218~0

16,220 22,594 38,814

50.738~50 11,670 22,592 34,262

~

16.000$'00

2.000::500 18.000~OO 53. 156p90 18,416 20,542 38,988

~

57.900$00

7.237~50

65.137$50 209.008~00 14,900 20,219 35,119

1

1
42.107~90

10.794~001
44.797~60
41.068~20

~
~

7.848~OO

981~001

8.829:;300 33.278$90

8,261 19,235 27,49G

7.903140

987~901

8.891 30 31.902~70

7,238 20,213 27,45]

7.903.140

987,~901 8.891:$30 35.906$30

2,393 19,372 21,765

7.8G2$30

982$80

1,968 1!J,074 24,042

8.845::310135.223;510
1---

31.517~10

----

3.939~601 35A5G~70113G.311~00 5,702 19,4G525,167

----

I

I

5G51
I . 1$501 10.211$30

~~

~1_1o.696J60
4')0')
.~
20.907.,)90

~
156()
,!2.42!)$00
. ·413 ~
~110.325~00

I

I
1.777:;580 11.9 '!);510 44..522~40 5,061 20,14025,204
1.337$10112.033,;)70
-3.114~!J01 21.022$80

I 45515M30

1------

2,571 20,218 22,7!J5
----, "-!J0.477~70 3,818 20,17!J 23,997

------j---7 054P50

5!J.J7()~i50226.78 ~701,!J58

19,747124.705

14 292:00 12·1G17~OO435.7()6~)70 lO,OGl 19,654129,718
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Custo, valor de inventá

Compra ou construção

Prédios
Localização
Datas

Preço
de
compra
ou custo
da
coustruçâo
e administraçlto

Renda livre:
Avenida de Gago Coutinho, 63, Amadora.
Rua de Entrecampos, 48, Lisboa
•
Rua de Entrecampos,
50, Lisboa
.
Rua da Actriz Virgínia, 7, Lisboa.
Soma.

20- 6 -1946
23-12-1946
23-12-1946
11-11-1946

•

1:090.000$00
1:550.000$00
1:550.0oo~~
1:600.0001 _

5:790.ooo~0!.

Renda económica:
Tipo 6:
Rua
Rua
Rua
Rua

32-A
32-A
32-A
32-A

do
do
do
do

Bairro de Alvalade
Bairro de Alvalade
Bairro de Alvalade
Bairro de Alvalade

(prédio A)
(prédio B)
(prédio C)
(prédio D)

26-11-1949

784.800170

26-11-1949
26-11-1949
26-11-1949

790.336$00
790.336$00
786.229$90

A venida do Rio de Janeiro,
A venida do Rio de Janeiro,

40, Lisboa.
38, Lisboa.

-!

3:151. 70216

Soma.
Tipo 9:

29- 8 -1950
20-12-1950

1:021.130$30
1:069.6631~

Soma

2:090. 7941~

Total

5:242.496$~

Total geral

_.

11:032.496180
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3

rio, taxas de rendimento

-

Taxas de rendimento
Valor
de
Inventário

31 de ~~omhro
de lnó1,
incluindo
Pagamentos de
torreno
e escr-í tu ra
em 1952

Para capí tal isação

Líquido
Depreciação
prevista
em
1952

Valor
em
31 do Dezembro
de 1952
(depois
do
balanço)

Em
relação
ao
valor
de
compra
ou
rruçãc

Em
rotação
ao
valor
em 31
de
Dezembro
de 1951

1:019.150$00
1:457 '800~00
1:457. 00$00
1:504.000$00

6,408
4)H2
4,398
4,466

6,781
4.390
4,629
4,701

1..?:495.050$OO 57 .9OO~OO 5:437.150$00

4,700

de cons-

Em
relação
ao
valor
de
compra
ou
de construçâo

Em
ralação
ao
valor
em 31
de
Dezembro
de 1951

5,283
3,046
3,273
3,341

5,586
3,206
3,445
3,510

--- --- --1:030.050~00
1:472.500;Jl00
1:472.500.000
,2::520.000~00

769.711$30
775.246:1>60
775.246~60
771.140~0

----..::._

!?91.345$00
1:011.404$90
1:059.451$70

~

~70.856~60
5:162.201~60

IiÕ:G57.251~60

10.900100
15.500~00
15.500~00
16.OO0~OO

---

--4,988

5,696
5,517
6,058
5,960

---

3,606

---

4,24.0
4,036
4,543
4,480

761.863$30
767.343$20
767.343$20
763.278~20

5,365
5,161
5,668
5,605

31.517~10

3:059.827;il90

5,450

5,807

10.211$30
10.696~60

1:ool.193;il60
1:048 755~10

5,532
5,101

5,869
5,735

4,350
4,297 .

20.907,s90

2:049.948u'l70

5,475

5,800

4,327

52.425;>S00 5:109.776~60

5,460

5,805

4,325

10:546.926;$60

5,079

5,374

4,139

7.848100
7.903$40
7.\)031-10
7 .862~30

110.325$00

---

---

4,324

---

---

--3,803

---

4,500
4,314
4,856
4,769

--4,575

---

4,624
4,545

--- --- ---

-

4,583
4,923

4,380
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N.o 5

da -conta do Fundo de despesas
de funcionamento

Comparação entre a receita e a despesa

Destgnação

Importâncias

Total

RECEITA
a) Orçamentada:
Adicionais a cobrar
Importâncias
transferidas
da
"Reserva do Fundo de despesas de funcionamento»

85.800~OO
54.800~00

140.600~00

b) Realizada:
Adicionais cobrados (a)
Transferido
da "Reserva do
Fundo de despesas de funcionamento» .
Diferença para menos

83.482~40
54.800$00

138.282140

-

2.317$60

-

140.60<}pOO
103.095dl10

DESPESA

..

a) Orçamentada.

b) Realizada

Diferença para menos

-

37.504190

Saldo que é levado à conta
"Reserva do Fundo de despesas de funcionamento» :
a) Diferença para menos entre a receita realizada e a orçamentada
b) Diferença para menos entre a despesa orçamentada e a realizada

<a) Adicionais cobrados

010

1961: 82.816690.

2.317$60
37.504~90

35.187~30
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MAPA N.O 6
Desenvolvimento da canta do Fundo de despesas
de funcionamento
Comparação

entre

a despesa

orçamentada

e a realizada

o o

"O~

~~
..,0

Orçamantada

Cl assíüc ação

~"
~"

<~

Efectuada

Diferença
para
menos

Despesa com o pessoal

1..

acíden-

Remunerações
tais:

1) Gratificação
e subvcnção
eventual mensais

"
100.000$00
86.060$00 13.940$00

Despesa com o material

2.·

Aquisições de utilização
permanente:
1) Móveis:
a) Móveis e utenslliosde
escritório
. . . .

3.·

4.000$00

308~OO 3.692$00

Despesas de conservação
e aproveitamento
do
material:
1) Ue imóveis:
a) Prédios

urbanos:

Arranjos e pinturas nas
instalações
do Cofre

3.000~00

-$-

5.000$00

2.123$00

3.00Ui$00

2) De móveis:
Reparação e conservacão de máquinas de
escrever
e de calcular, etc.
4.·

l\laterial
de
corrente:

1; Impressos

consumo

.......
de exp e.di en te
e material não especitícado .........

2 Artigos

2.877$00

5.0()0~OO 4.420iPOO
9.500~OO 7.221$50

580$00
2.278$50

.A transportar . . 126.500$00 00.132$50 26.367$50

ORDEM

43G

DO EXÉRCITO

2.' Série

N.· 7

00

'0<:::

"':;;

~E
~v

.~"

....

Orçameutada

Classificação

Efectuada

Diferença
para
menos

<o

Transporte

.

. 126.500$00 100.132~50 26.367$50

Pagamento de serviços
e diversos encargos
5.·

Despesas
de higiene,
saúde e eonforto:
1) Luz, aquecimento, água,
lavagem e limpeza.

6.°

Despesas
ções:

2.085MO

1.514$60

2.400$00
240$00
2.500.mO

585$40
5~00
17~20

1.814$60
235$00
2.482$80

360$00

28$00

5.000$00

141$60

3.600$00

de comunica-

1) Correios e telégrafos
2) Telefones.
3) Transportes.
Encargos administrati7.·
vos:
1) Resti tuições :
Restituição
de adicionais indevidamente
recebidos.
2) Pagamento de serviços e
encargos não espccificados ........

3::12$00

4.858$40

-------- -

102.095$10 37.604.$90
Total

}40. 600~~OO

140.600$00
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N.· 7

MAPA N.· 7
Mapa estatístico dos subsídios legados pelos subscritores
falecidos, comparados com as importâncias com que contribuíram para o Cofre desde a sua fundação:

I
AnOIi

-

Número
Quantias
de
subscrícom
quccontribuiram
tores
para o Cofre
falecidos

Jmport âne las
dos
subsidies respectivos

Percentagem
das
courrtbuíções
em
rel ação
aos

DJferença
entre os subsídios
e as
contribuições
correspondentes

subsí-

dios

--

--

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
t939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1047
1948
1949
1950
1951
1\)52

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
110
118
146

-(~l -

897<1)10
15.161$50
24.6fl7~20
55.268:!l70
72.160",65
67.623:M0
98.3401395
115.285$30
139.756;il60
126.26h'l65
235.608,Jl60
239.056$65 (a)
294.1f)5~80 (b)
336.305$10
.376.021$20
453.554;S90 d)
447.262$55 e)
393.523MO
399.686$25
579.369~35
664.044$80
784.412$80
6\)4.702$95 (I)
908.644$75 (_g)
880.476/15
850.;119$55
880.72h)15 (h)
1:095.252$75 (i)

2:361 11:228.341$75

t

10.000$00
134.000$00
154.000100
361.00DiIlOO
477.000$00
442.000~00
539.000$00
540.000/00
582.463$00
484.841$00
787.757$00
815.oo0~00
1:000.207$00
1:045.000100
1:040.513$00
1:175.954/00
1:194.059~00
982.926$00
908.554~OO
1:357.4 70/30
1:311.332$00
1:501.236~62
1:286.91)3$00
1:617.105$45
1:518.953$30
1:383.892$80
1:459.354$50
1:937.883$50

26:048.455$47

8,97
11,31
16,02
1:),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
57,96
61,42
60,35
56,51

\).102$00
118.8,38$50
129.332i1l80
305.73Hl30
404.839$35
374.376$60
440.659$05
424.714$70
442.706$40
358.579$35
552.148$40
575.943$35
706.051$20
708.694$90
664.491/80
722.399/10
746.796$45
589.402i1l60
508.867/75
778.100/95
647.287 $20
716.823i1l82
592.250105
708.460$70
638.477$15
533.773$25
578.633$35
842.630ill75

43,10 14:820.113$72

Desta Importâncta
foi convertida
om rondas vltalícJas a do 60.000,$.
Idom a de 15.000,~.
~) Idom a de 20.000,$.
100~_l Dosta importllncla
20.000,$ estão sendo pagos om prestações
monsals

!~)

de

Desta import1\ncla
roi cunver rlda em rondas YJtallcias
a do 10.0006·
Idem a de 25.000,$
~) Idem a de 20.000,$.
_
.
a p~I~,,?esta
importtlllcJa
20.0006 ost.âo sendo pagos 0111 prestaç,otls mensais, tondo
(i) Ira sido do 4.000,$ e as rostantes do 2506·
a primo~esta impOl't,lncla 10.000,$ ostiLo sondo pagos 001 JlTcstações mensals, tondo
ra sido do 5.000{l O as restantes
do 100,5.
(
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Mapa das causas da morte dos subscritores, classificad~'
adoptada pela Convençao

-

"

"!
"
..'"
-e

Causas

o

273341454.64.8495152535455

8

56 57 58 59 60

d

_z_I

·I

---

23 Tuberculose do apare] ho rosprratórlo
25 'l'uberculose Intnst.íu al e pert toueut .
34 Sífilis co ugéuí ra, adquirida e não especificada.
• • ..
. ..•..•
4t Outras doenças infecciosas
ou parasitárias . . ..
.
.
46 Cancro e outros tumores malignos do
tubo digestivo,
. • . • . . • . . .
47 Cancro e outros tumores malignos do
aparelho respiratório.
. . . . . . .
51 Cancro e outros tumoros malignos do
aparelho gouiturinárto
do homem
53 Cancro e outros tumores maliguos de
outros órgãos não espeoíücudos
59 Diabetes
• . . . . • . . • • . . .
72 Leucemias.
• . . • . . . • . . . . •
82 Hemorragf
a cerebral, ambo lía ou trombose cerebral . . . . . . . . . . .
91 Endocardite
aguda .••••.....
93 Doenças do miocárdio
. • . • . . • .
94 Doenças das artérias coronárias e ano
gina do peito
••••.•••.•.
95 Outras doenças do coração.
. . . . .
97 Arteriosclerose,
excepto das coronárias
.
99 Outras doenças das artérias
tOa Outras doenças do aparelho respiratório
.
107 Broncopneumonia
e bronquite capilar
111 Congestão e cdoma do pulmão • . •
112 Asma ••.......••.•.
117 Úlcera do estômago Ou do duodeno
121 Apendicile.
• • • • .
124 Cirrose do fígado
•..••••.
128 Doenças do pâncroas.
. • • • . .
131 Nefrite crónica
•.•••.•
133 Outras doenças dos rins, dos b acín etas, etc
.
137 Doenças da próstata . . . . • • . . .
155 Outras doenças dos ossos, excepto tuberculose
.
162 Senilidade.
• • . . . . . . • • • • .
165 Suícídto por enforcamento ou estrangulação ••••..••.••••..
186 Traumatismo
acidental por queda, es·
magamento ou desmoronamento
200 Causas não especificadas.

3

11

-

1 --_-..-

-------------~4
Total

•

11111212144240~

2 -

66
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N.• 8
iegllndo a nomenclatura
I\ternacional de 1929

61
1

abreviada das causas de morte

S
62 63 G4 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 70 80 81 82 83 84 85 86

E-<

----------------------

Q)
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1
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2

2
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- 2
-

-

1

1

1 -

13
4

1 -

1

1

1 -

-

-

17
1
10

2

-

1

1

1 -

9
5

1 1

3

1

1

-

4

1
1
1
1
<I

2

1

1

-

2

-

-

9

1 -

1
2
-

1
1 -
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Obituário

1953

Abril 29 __ Alferes miliciano do regimento de infantaria
n.? 11,
na situação de disponibilidade,
Julião Soares de
Azevedo.
Maio 26 - Tenente miliciano do serviço de administração
militar, do 2.° grupo de companhias de subsistências,
em comissão de serviço militar no Estado da India,
Jaime Octávio da Conceição Silva.
o

Rectificações

Na Ordem do Exército n.? 1, 2." série, do corrente ano, a p. 68,
L 10.", onde se lê: ,,17 de Fevereiro», deve ler-se: ,,14 de Fevereiro».
N a Ordem do Exército n ° 3, 2, a série, do corrente ano, a p. ] 28,
L 7.', onde se lê: ,,25 de Outubro», deve ler-se: ,,25 de Agosto».
Na Ordem do Exercito n.? fi, 2." série, do corrente ano, a p. 301,
1. 14.', onde se lê: ,,18 de Fevereiro», deve ler-se: ,,18 ele Março».

Adolfo do Amaral Abranches Pinto.
Está conforme.

o

..

Ajudante-General,

,

3. <6 3~
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do Exército
2.& Série

20 de Junho de 1953

o

Ministro do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército, o seguinte:

Ministério do Exército -

3.a Repartição

Oirecção-Geral-

La

Manda o Governo da, República Portuguesa,
nistro do Exército,

publicar

. argentos-ajudantes

mecânicos electricistas

a lista da antiguidade

listas dos serviços especiais do Exército
de pilotos, mecânicos e radiotelegrafístas
e dos primeiros-sargentos
do Exército,

pelo Midos

e automobie dos quadros

da Aeronáutica,

das diferentes armas e serviços

dos scrvicos

terrestres

<la Guarua Nacional Republicana
nos termos do artigo 6.
ue Xo\'eillbro de 1947.

0

da Aeronáutica,

e da Guarda Fiscal,

do Decreto n. o 36 574, de 4

Ministério do Exército, 1 de Junho de 100;3.- O Subsecretário de Estado do Exército, Iloràcio José de Sá
Viana Rebelo.
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3. a Repartição

Foi abrangido pelo disposto na alínea b) do artigo 23.°
do Decreto n.? 36574, de 4 de Novembro de 1947, o primeiro-sargento, do regimento de infantaria n.? 13, Oarlos
da Silva Barbosa.

Adolfo do Amaral Abranches Pinto.
Está conforme.

o AjlJ.danLe-General,

:!J. ~ 31
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

do

Ordem

2.a

N.O 9

o

Exército

Série

30 de Junho de 1953

Ministro do Exército manda publlcae, para conhecimento e execução no ExércitoJ o seguinte:

1-

Ministério

DECRETOS

do Exército -

La

E PORTARIAS

Direcção·Geral-

3.

a

RepartiçDo

com o disposto no artigo 73.0 do Regulamento
da ~fl'dalllLl. Militar,
aprovado
pelo Decreto
n.O 135G67, de 28 de Maio de 19.,1.(),com a redacçüo dada
pelo artigo único do Decreto n.? 37 93G, do 17 de Agosto
de H)~)O: manda o Governo da Repú hlica Portuguesa,
polo Ministro do Exórcito,
conceder a pensão de 300t$,
Com vencimento
desde 2G de Outubro de 1051, ao ox-primeiro· cabo contramestre
de corneteiros
do regimento
do infantaria n.? 15 Uúrio Correia de Brito, natural de
Lishoa,
frozuesia
do ,ocorro
e residente
no Lobito
{.\ngolu),
p~r ser condecorado
com a medalha da Cruz
de Guerra de 2.a elas e.

Em harmonia

Minist 'rio do E.-(\rcito, 11 de Maio de 19::>3.- O Suhs~?retário
de E .tado do Exército,
llorúl'io José de Sá
J IQna

Rebelo.
(Visada
pelo 'I'rtbunn l do ContAs em 1G do Junho de 1955, Siio
devidos omotumeutvs,
nos termo' do DOCf0to u.v 22257).

,
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Geral

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, de harmonia com o disposto no artigo 73.0 do Regulamento da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n." 35667, de .28 de Maio de 1946, com a
redacção dada pelo artigo único do Decreto n. o 37 936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao sargento-aj udante
reformado Domingos Artur, condecorado com a medalha
de prata da classe de Valor Mililar, a pensão mensal até
ao quantitativo de 300,6, conforme os rendimentos 01)
proventos próprios, com vencimento desde 19 de Abril
do corrente ano, como compensação da diferença de
vencimento do activo, líquido de imposicões legais, de
um sargento-ajudante e a pensão mensal Iíq uida de reforma que lhe foi atribuída.
Ministério do Exército, 22 de Maio de 1953. - Q Subsecretário de Estado do Exército, Horácio José de Sá
Viana Rebelo.
(Visada pelo Tribunal
vides emolumentos.

do Contas em 6 de Junho de 1953. São denos termos do Decreto n." 22 257).

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, de harmonia com o disposto no artigo 73.0 do Regulamento da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, com a
redacção
dada pelo artigo único do Decreto n.? 37 936
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao primeiro-sargento
reformado José Bernardino, condecorado com a Cruz de
Guerra de 2. a classe, a pensão mensal de 300,6, com vencimento desde 24 de Abril do corrente ano, como compensação da diferença de vencimento do activo, líquido de
imposições legais, de um primeiro-sargento e a pensão
mensal liquida de reforma que lhe foi atribuída.
y

Ministério do Exército, 22 de Maio de 1953. - O Subsecretário de Estado do Exército, Horácio José de ~i~
1'iana Rebelo.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Miuistro do Exército, de harmonia com o disposto na artigo 73.0 do Regulamento da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n. o 35 667, de 28 de Maio de 1946, COlU a
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redacção
dada pelo artigo único do Decreto n. o 37 936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao segundo-sargento
reformado
António Simão, condecorado
com a Cruz de
Guerra de 2. a classe, a pensão mensal até ao quantitativo
de 300,$, conforme os rendimentos
ou proventos próprios,
com vencimento
desde 1 de Abril do corrente ano, como
compensação
da diferença de vencimento
do activo, líquido de imposições legais, de um segundo-sargento
e a
pensão mensal líquida de reforma que lhe foi atribuida.
Ministério do Exército,
22 de Maio de 1953. - O Subsecretário
de Estado do Exército,
Horácio José de Sá

Viana Rebelo.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 5 de Junho de 1053. Silo devldos emc lumeoeoa, nos termos do Decreto n.o 22 257).

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Mi~istro do Exército,
de harmonia com o disposto no artigo 73.° do Regulamento
da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n.? 35667,
de 28 de Maio de 194(j, com
a redacção dada pelo artigo único do Decreto n. 037 93&
de .17 de Agosto de 1950, conceder ao primeiro-sargento
reformado
Estêvão Nunes, condecorado
com a Cruz de
Guerra de 2. a classe, a pensão mensal até ao quantitativo
de 3006, conforme
os rendimentos
ou proventos
próprios, com vencimento
desde 20 de Abril do corrente
an~, Como compensação
da diferença de vencimento do
actIVO, líquido de imposições legais, de um primeiro-sargento e a pensão líquida de .reforma que lhe foi atribuída.
Ministério do Exército,
29 de Maio de 1953. - O Sub~~retário
de Estado
do Exército,
Horácio José de Sá

~anaRebelo.
(Visada pelo
sJlo devidos

Tr lbunat de Contas cm 15 de Junbo do 1953. Nã!>
emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22 257) .

. Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Mi~Istro do Exército
de harmonia com o disposto no artigO 73.0 do Regul~mento
da Medalha Militar, aprovado
~elo Decreto n.? 3.-) GG7, de 28 de Maio de 1946, com
~ redacção dada pelo artigo único do Decreto ~.~ 37 936,
e 17 de Agosto de 1950 conceder ao capitão reforlllad
J
'
1 .
dO,
osé Malta condecorado
com o grau de cava erro
~~ ~rdem da T~rre o Espada,
de Valor,. Lealdade
e
8 rito, a pensão mensal de 300;$ com vencimento desde
de ~faio findo, como compensa~ão da diferença de ven-
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de imposições
legais, de um
de reforma que lhe foi atri-

do Exércite,
5 de Junho de 1953. - O Subde Estado do Exército,
Horácio José de Sá

Viana Rebelo.
(Visada polo Tribunal
de Contas em 23 de Junho de 1953. São
devidos emolumontos, nos tormos do Decreto n.o 22257).

-e--11- MUDANÇAS
Ministério do Exército-I.a

DE QUADRO

Direcçãu-Geral-2.a

Repartição

Por portaria de 1 de Junho de 1953:
Quadro do serviço de saúde militar

Alferes médico, o alferes miliciano médico, do 2. ° grupo
de companhias
de saúde, José Jaime Afonso.
(Visada polo Tribunal
devidos omolumontos,

Por portarias de

{j

do Contas om 25 de Junho de 1953. Silo
DOS termos
do Decroto n.o 2~ 251).

de Junho de 1953,'

Quadro do serviço do saúde militar

Alferes farmacôutico , o alferes miliciano de infantaria,
do regimento
de infantaria
n.? 8, Carolino Alberto
Vaz de Almeida Pessanha.
(Visada pelo Tribuna)
dovidos emolumentos,

d.
1I0S

Contas om 29 de Junho de 1953. São
termos do Decroto u," 22257).

Alferes farmacêutico
com a patente
de tenente,
o tenente miliciano farmacêutico,
do ,Laboratório
Milit~r
de Produtos
~uimicos
e Farmacêuticos,
AntónIO
Afonso Pala Carreiro.
Alferes farmacêutico,
o aspirante a oficial miliciano farmacêutico,
do 1.0 grupo de companhias
de saúde,
Boaventura
Paulo Lopes.
.
.
Alferes farmacêutico,
o alferes miliciano farmucôutlC?,
do 1.0 grupo de companhias
de saúde, Nuno AntónIO
de Carvalho Esteve
da Rosa.

2." Série
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Alferes farmacêutico, o alferes miliciano farmacêutico,
do 2.0 grupo de companhias de saúde, António José
de Moura Velês.
• Alferes farmacêutico, o aspirante a oficial miliciano farmacêutico, do 1.0 grupo de companhias de saúde,
João Luis Quintela Paixão Lobato da Fonseca.
Alferes farmacêutico, o alferes miliciano farmacêutico,
do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, Cástulo Manuel Moreira Correia.
Alferes farmacêutico, o alferes miliciano de infantaria,
do regimento de infantaria n. o 8, Pedro Gonçalo de
Carvalho Correia.

.

(Vlsadn pelo Tribunal de Contas om 27 do Junho de 1958. Silo devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257)•

P01' portaria de 22 de Junho de 1953:
Têm passagem ao corpo do estado-maior, nos termos
do artigo 81.0 do Decreto-Lei n." 36304, de 24 de Maio
de 194:7, por terem sido julgados idóneos e propostos
para o serviço do estado-maior, devendo ser considerados nesta situação desde a data da presente portaria,
os seguintes oficiais:
Capitão do corpo do estado-maior, o capitão de infantaria com o curso do Estado-Maior Ernesto António Luis Ferreira de Macedo.
Capitão do corpo do estado-maior, o capitão de infantaria com o curso do Estado-Maior Ireneu do
Almeida Mota.
Capitão do corpo do estado-maior, o capitão de engenharia com o curso do Estado-Maior Francisco
Maria Rocha imões.
Capitão do corpo do estado- maior, o capitão de infantaria com o curso do Estado-Maior Nuno Freire
Moniz Pereira.
Capitão do corpo do estado-maior, o capitão de cavalaria, com O curso do Estado-Maior António da
Câmara Leme de França Dória.
Capitão do corpo UO estado-maior, o capitão de artilharia com o curso do Estado-Maior Filipe Adórito Alpoim Porto carreto de Barros Rodrigues.
Estes oficiais mantêm as suas actuais colocações.
(Visada pelo Tribunal de Contas 010 29 do Junho de 1958. S~O
dovidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).
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DE SITUAÇAO
2.& Repartição

Ministério do Exército _1.& Direcção-Geral-

•

Por portaria de 13 de Fevereiro de 1953 :
Supranumerário

Capitão médico, adido, Francisco José Correia de Lacerda da Costa Félix, que, de regresso do Ministério
do Interior, se apresentou em 6 de Dezembro de 1952,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Visada pelo Trihunal
de Contas em 22 de Junho de 1053. Nao
são devidos omol umentos, nos termos do Deeroto n. o 22 257).

Por portarias de 28 de Maio de 1953:
Reserva

Coronel de artilharia. comandante do regimento de artilharia ligeira n. ° 2, Ernesto Nogueira Pestana, no~
termos da alínea c) do artigo 12.° do Decreto-Lei
n." 3G 304, substituído pelo Decreto-Lei n.? 38916,
de 18 de Setembro de 1\:;152,devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Maio de 1953.
Supranumerários

Tenente-coronel
Mariano da Cunha Sanches Ferreira
e major António Pereira Teixeira de Almeida, ambOS
de artilharia e do regi monto de artilharia antiaérea
fixa, nos termos da segunda parte do artigo 58.0 do
Decreto-Lei n.? 28401, substituído pelo Decreto-~el
n.? 3~ 692, de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrIgo
da Portaria n.? 10620, de 11 de Março de 1944, devendo ser considerados nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Visadas pelo Tribunal de Contas orn lG de .Junho de 1953 )NftO
são devido. emolumontos,
nos tormos do Deereto n.· 2225 -

i

Por porta1'ias de 29 de Mal-O de 1953:
Deixa de ser considerado na situação de adido no Subtcretariado de Estado da Aeronáutica, continnan. o,
porém, na mesma situação de adido, mas em serVlÇO

...
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na província de Moçambique, ao abrigo da alinea b)
do artigo 3.° do Decreto n." 36019, de 7 de Dezembro de 1946, o capitão do serviço de administração
militar, adido, Rogério Gonçalves Prata, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Maio de 1953.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 6 de Junho de 1953).

Considerado regressado ao serviço deste Ministério por
ter deixado de desempenhar as funções de inspecção
aos serviços administrativas das guarnições militares
das províncias ultramarinas de Cabo Verde e Guiné,
para que havia sido nomoado por portaria de 23 de
Julho de 1952, como major, o actual tenente-coronel
do serviço de administração
militar, supranumerário,
Antonino de Figueiredo Silva, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Maio do corrente
ano, ficando na mesma situação de supranumerário,
ao abrigo do § 2.° do artigo 11.° do Decreto-Lei
n. ° 36 30.!, de 2.! de Maio de 1947, posteriormente
substituído pelo Decreto-Lei n." 38916, de 18 de
Setembro de 1952.
(Visada pelo Tribunal
de Contas om 22 de Junho de 1953. Não
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n,? 22 257).

Adidos

'renente-coronel médico, na situação de reserva, Manuel
Hermenegildo Lourinho, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério do Interior, como governador civil do distrito
de Portalegre, devendo ser considerado nesta situação
desde 14 de Maio de 1953.
(Anotada

polo Tribunal

de Contas

em 5 de Junbo de 195:1',

Capitão do serviço de administração militar, do 2. ° grupo
do companhias de subsistências, Casimiro dos Sant~s,
p_?r ter sido r=quisitado para desempenhar ,uma com;sSao de serviço dependente do Subsecret?-l'lado de E.studo
. da Aeronáutica , devendo ser considerado nesta
8Jtuação desde 1 de Janeiro de 1953.
Capitão do serviço de administração militar, da .Manu- •
tenção Militar António Manuel do Nascimento Caçote,
por ter sido ~omeado, por portaria d.e~ta data, chefe
d.a 2. a secoão dos serviços de contabilidade da ref~rIda Manutenção, devendo ser considerado nesta SItuação dosde lô de ~Iaio de 1053.
(Anotauns

polo Tribunal

do Contas om 12 do Junho do 19(3).
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Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Fernando Luís Guimarães
da Costa, que, por ter deixado de prestar serviço na
provincia de Moçambique, onde se encontrava em
comissão militar, regressou, em 16 de Maio de 1953,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 16 de Junho de 1953. Não
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22257).

Capitão de infantaria, adido, Carlos Eduardo Campel!)
de Andrade Bandeira de Lima, que, por ter deixado
de prestar serviço na província de Macau, onde se
encontrava em comissão militar, regressou, em 22 de
Fevereiro de 1953, para preenchimento de vaga no
quadro.
'I'enentes de infantaria, adidos, José Maria Adriano das
Neves, Fernando Alves Aldeia e Castro Ambrósio,
que, por terem deixado de prestar serviço no E.s~ado
da índia, onde se encontravam em comissão mlhta~,
regressaram, em 10 de Maio de 1953, para preenchImento de vagas no quadro.
Quadro da arma de engenharia

Tenente de engenharia, adido, João Manuel Gonçal":es
de Oliveira, que, por ter deixado de prestar servIÇO
na província de Mocambique, onde se encontrava em
comissão militar, regressou, em 27 de Abril de 1953,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Visadas pelo Tribunal de Conms em 16 de Junbo
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto

do 1953. Nilo

11.° 22257).

Reserva

Tenente-coronel
de cavalaria, comandante interino ~o
regimento de cavalaria n. o 3, João Miguel Nunes e
Almeida e Brito e major farmacêutico, adido, vogal d?
Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris deste 1\;11nistério, cargo de que fica exonerado por esta portar~,
Leão Rodrigues de Almeida Correia, nos termos
alínea a) do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 363 ,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setel_?O
bro de 1952, devendo ser considerados nesta situat;d
desde, respectivamente, 17 de Maio e 14 de Março e
1953 •
Nilo sito
(Visada pelo Tribunal de Contas em 16 de JunllO de 195~)

O:

devidos

emolumentos,

nos termos do Doereto n.o 22 25 •
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Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda
Nacional Republicana, José Maria Simões Belo, nos
termos da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n. o 36 30,1" alterado pelo Decreto-Lei n. o 38 916, ele
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 26 de Maio de 11:)53e sem direito
a pensão por este Ministério enquanto o mesmo oficial
se encontrar na situação de adido naquele Ministério,
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 3 de Junho de 1953).

Supranumerários

Tenente-coronel de engenharia Manuel Quirino Pacheco
de Sousa e capitães de cavalaria António José Ramalho Xavier e l\1iguei Carlos Tenório Caldeira de Carvalho, nos termos do § 2.0 do artigo 11.0 do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n." 38 916,
de 18 de Setembro de 1042, o primeiro por ter sido
exonerado, por portaria desta data, das funções de
professor catedrático da Escola do Exército e, os restantes, por terem regressado de comissão militar no
Estado da Índia, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 29, 10 e 10 de Maio de
1953.
(Visadas poro Tr-lbun al de Coutas cm 29 de Junho do 1953. Não
são devidos emolumentos,

Por portaria

nos termos do Decreto

D.O

22251).

de 1 de Junho de 1953:
Adido

Capitão médico, do COlégio Militar, José Libertador
Ferraz Pereira Monteiro, por ter sido nomeado, por
portaria desta data, para desempenhar as funções de
médico do referido Colégio, devendo ser considerado
nesta situação desde 29 de Maio de 1953.
(Anotada

Por portarias

pelo Tribunal

da Contas

om 24 do Junho de 1953)_

de 5 de J1LnllO de 1953:
Adido

Capitão de cavalaria com o curso do Estado-Maior, da
3. a Direcção-Geral deste ~Iinistério, António da Câmara Leme da França Dória, por ter sid~ nomeado
para desempenhar uma comissão de servl<:? dependente do Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, ao
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abrigo do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 38 114, de
29 de Dezembro de 1950, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Junho de 1953.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas em 12 de Junho de 19531.

Quadro da arma de artilharia

Capitão de artilharia, adido, António Joaquim Teixeira
Lemos Mendes Arnaut, que, por ter deixado de prestar
serviço na província de Angola, onde se encontrava em
comissão militar, embarcou, de regresso à metrópole,
em 16 de Maio de 1953, desde quando deve ser COIlsiderado nesta situação, para preenchimento de v8ga
no quadro.
Tenente de artilharia, adido, Américo Trindade, que, por
ter deixado de prestar serviço na provincia de Moçambique, onde se encontrava em comissão militar,
embarcou, de regresso à metrópole, em 9 de Maio de
1953, desde· quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento do vaga no quadro.
Reserva

Tenente-coronel
do serviço de administração militar,
adido, em serviço no Subsecretariado de Estado da
Aeronáutica,
Mário de Jesus Correia e capitão do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, do quartel-general da La região militar, Domingos José dos
Santos, o primeiro nos term os da alínea b) e o segundo nos termos da alínea a) do artigo 12.0 d~
Decreto-Lei n. o 36 304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde, respectivamento, HJ
e 29 de 'Maio de 1953.
(Visadas
pol o Trf bunal do Contas om 25 do .Tuuho do 1953. Não
são devidos emorumantos,
nos termos do Docreto n." 22 267).

Por portarias de 12 de Jumho de 1953:
Adido

Tenente do serviço de administração militar, do rogimenta de infantaria n,o 1ó, Eugénio Afonso Costa Rosa
Pereira, por ter sido nomoado para desempenhar ?InLl
comissão de serviço dependente do SubsecretarIado
de Estado da Aeronáutica, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Junho de 1953.
(Anotada

pele

Tribunal

de Contas

em 2-l de Junho

de 1953)·
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Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria, adido, Firmelindo Coutinho David,
que, por ter deixado de prestar serviço na província
de Angola, onde se encontrava
em comissão militar,
regressou em 19 de Maio de 1953 para preenchimento
de vaga no quadro,
devendo
ser considerado
nesta
situação desde a data do seu regresso.
(visada
pelo Tribunal
de Contas em 25 do Junbo de 1953. N no
são devidos emolumentos, DOS tormos do Decreto n ," 22 2(7).

Reserva

Tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da 1. a Direcção-Geçal
deste Ministério, Francisco Elias
de Sousa, nos termos da alínea b) do artigo 1~P do
Decreto-Lei
n. o 36 304, alterado
pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado
nesta situação desde 20 de Maio de 1953.
(Visada polo
sUo devidos

Trlhunal
do Contas em 26 de Junho
emolumentos,
nos tormos do Docreto

de 1953. Não
2J 257).

n,?

Por portarias de 19 de Junho de 1953:
Considerados
regressados
ao serviço deste Ministério
por terem deixado de prestar serviço nas províncias:
de Moçambique,
os primeiro e último; Angola, os segundo e terceiro;
de Timor, o quarto, e da Uuiné,
o quinto, os tenentes: de infantaria, Mário de Almeida
Machado, Augusto
Sucena
Correia
Chaves, Manuel
Romão de Sousa Gago, Eurico Severo de Carvalho Saldanha e 1fanuel Cunha Ramalho e, do artilharia,
.Toão
do Deus Moura, todos milicianos e adidos, devendo ser
Considerados
nesta situação desde, respectivamente,
12 do Arrosto de 1952 19 e 28 de Maio de 1953,
2 ~o Mar~o de 1950, 7 de Fevereiro de 195~ e 17 de
MaIO
de 1953, ficando , os segundo, quarto e sexto na
.1'
ulsponibllidade
e os restantes 1icenciados.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

om 23 do Junho de 1953).

NUla e de nenhum efeito a parte da portaria de 8 de
Maio de 19;)3 in erta na Ordem do EXf1"cito n. o 5,
2. a sério. de
de Maio do corrente ano, e anotada
pelo Tribunal de Contas em 13 dos mesmos mês e ano,

15

484

ORDEM DO EXERCITO

N.o 9

2.' Série

a qual colocava na situação de adido o capitão do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, do quartel-general da 4. região militar; José Joaquim Albino
Júnior.
(Anotada pelo Trlbunal de Contas em 24 de Junho de 1953).
fi

Demitido de oficial do Exército, nos termos do artigo 31.0
e § 2.° do artigo 37.0 do Código de Justiça Militar,
o capitão de infantaria, na situação do reserva, Henrique Carlos Mata Galvão, devendo ser considerado
nesta situação desde 2G de Maio de 1053.
(Anotada

pelo Tribunal

de Cont as em 23 do J'uuho de 1953).

Adidos

Tenente-coronel de artilharia, no quadro da arma, Josó
Joaquim da Silva e Costa e capitão de infantaria, do
regimento de infantaria n.? 9, António Aníbal Dias
Pombo e Costa, o primeiro por ter sido nomeado
chefe do arquivo do Gabinete do Ministério da Defesa
Nacional por portaria de 25 de Maio de 1953 e, o
segundo, por ter sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço militar na província de Moçambique, ao abrigo da alínea b) do artigo 3.0 do Decreto-Lei n.? 36019, de 7 de Dezembro de 1946, devendo
ser considerados nesta situação, desde, respectivamente, 25 e 28 de Maio de 1953.
Tenentes milicianos de infantaria, Jo comando militar
da índia, Artur da Palma Viçoso e, do serviço de
administração militar, do 2.° grupo de companhias do
subsistências, Fernando Augusto Borges Bento. o primeiro por ter sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço militar dependente da provincia
de Macau e, o segundo, por ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço militar na província de Angola, ambos ao abrigo da altnec b) do
artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 36010, de 7 de Dezembro de 1946, devendo SOl' considerados nesta situação
desde 21 de Março' de 195~ e 23 de Abril de Hl53.
Tenente miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n. o 10, Miguel Augusto Pinto do Meneses, por
ter sido nomeado professor efectivo do 1.0 grupO de
disciplinas do Colégio Militar, por portaria de 3 d,e
Outubro de 1952, devendo ser considerado nesta SItuação desde 26 de Agosto de 1049.
(Anotadas

polo Tribunal

do Cont ns om 23 do Junho do 1053).
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Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 3, Secundino Martins Real, por ter sido nomeado para
desempenhar uma eomissão de serviço militar na província de Angola, ao abrigo da alínea b) do artigo 3. °
do Decreto n." 36019, de 7 de Dezembro de 1946,
devendo ser considerado nesta situação desde 11 de
Jnnho de 1933.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 24 de Junho de 1953).

Baixa do serviço

A spirante a oficial miliciano de engenharia, do batalhão
de telegrafistas, Manuel Agudo Marques Maia, nos
termos da última parte do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 28 .,!O.,!,de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Junho de 1953.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas om 23 de Junho de 1953).

Reserva

Coronel de artilharia, <ia direcção da arma, José dos
Santos Rodrigues Brás, nos termos da primeira parte
da alínea c) do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 36 304,
alterado pelo Decreto-Lei n. o 38 916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta situação
desde 28 de Maio de 1953.
.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do Depósito Geral de Material de Guerra, José Barroso Boavida, nos termos da alínea a) do artigo 12.°
do Decreto-Lei n." 36 30.,!, alterado pelo Decreto-Lei
D.O 38916,
de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde G de Junho de 1953 ..
(Visada pelo Tribunal
de Contas om 27 de Junho do 1953 Não
silo dovldos emolumontos, 110S tormos do Docroto n.? 22 257).

Por portaria

de 24 de Junho de 1953:
Adidos

Capitães do quadro dos serviços auxiliares do Exór~ito,
do quartel-O'eneral da 3. fi recião militar, Raul da SIlva
Gotrles Via;u do rezimento Odeinfantaria n.? 10, José
da Sih"u Per~il'a, e,odo batalhão de caminhos de ferro,
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João Simões da Silva, por terem sido nomeados para
desempenhar comissões de serviço no Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica por portarias visadas pelo
Tribunal de Contas em 18 de Junho de 1953, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 11, 8 e 11 do referido mês de Junho de 1953.
(Anorada pelo 'frlbunaLdo

Contas em 26 de Junho do 1953).

IV - PROMOÇOES
Ministério

do Exército _I.a

Por portarias

Direcção-Geral-

2.a Bepartiçã»

de 25 de Júlho de 1952:

Ministério do Exército - Repartição Geral

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Mário da
Silva Nazário.
Ministério da Exército -I.' Dlrecção-Geral-

I.' Repartição

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços José Gonçalves.
Escola Prática de Engenharia

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
O alferes do quadro dos mesmos serviços António da
Costa.
(Visadas pelo Tribunal do Contas em 24 de Junho de 1953. Sã o
dovidos emolumentos,

nos termos do Decreto n.· 22 267).

Adido

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço no Ministério do Interior, na Gu~rda Nacional Republicana, António Gonçalves Miranda.
(Visada polo Tribunal
Tidos emolumentos,

de Contas om 25 de Junho de 1953. sno denos termos do Decreto n.· 22 267).

Por portarias de 17 de Abril de 1952:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 1 de
Outubro de 1952, visada pelo Tribunal do Contas em ?1
dos mesmos mês e ano, publicada na Ordem do Exérc~to
n. o 13, 2. a série, do referido ano ele 1952, que pro'
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movia a tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército o alferes do quadro dos mesmos serviços,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda
Nacional Republicana, António Gonçalves Miranda,
por se ter verificado que lhe competia a promoção
em 25 de Julho de 195~.
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 1 de
Outubro de 1952, visada pelo Tribunal de Contas em 31
dos mesmos mês e ano, publicada na Ordem do Exército
n. o 13, 2. a série, do referido ano de 1952, a qual promovia a tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército para a Repartição Geral deste Ministério o
alferes do quadro dos mesmos serviços Mário da Silva
N azário, por se ter verificado que lhe competia a promoção em 25 de Julho de 1952.
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 1 de
Outubro de 1952, visada pelo Tribunal de Contas em
31 dos mesmos mês e ano, publicada na Ordem do Etcército
n." 13, 2.a série, do referido ano de 1952, a qual promovia a tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército para a 1.a Repartição da 1.a Direcção-Geral
deste Ministério o alferes do quadro dos mesmos. serviços José Gonçalves, por se ter verificado que lhe
compE'tia a promoção em 25 de Julho de 1952.
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 1 de
Outubro de 1952, visada pelo Tribunal de Contas em 31
dos mesmos mês e ano, publicada na Ordem do Exército
n. o 13, 2. a série, do referido ano de 1952, a qual promovia a tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército para a Escola Prática de Engenharia o alferes do quadro dos mesmos serviços António da Costa,
e~r se ter verificado que lhe competia a promoção em
...0 de Julho de 1952.
(Anotadas

pelo Tribunal

do Contas em 2 de Junho do 1953).

Por portaria de 8 de .Maio de 1953:
1.' região militar - Quartel-general

Capitão do quadro dos
~ te?ente do quadro
servIÇo no Mini tério
Republicana, Belmiro

servicos auxiliares do Exército,
dos mesmos serviços, adido., em
do Interior, na Guarda Nacional
Pereira.

(Visada polo Tribunal
devidos emolumentos,

,

do Contas em 26 do Junho de 1~53. São
no. lermo. do Decroto 0.° 22251).
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Por portaria de 20 de Maio de 1953 :
Ministério

do Exército - 1.'

Dlreeçãe-Beral

-

3,· Repal'tição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante de infantaria, do regimento de infantaria n." 1, Mário Pinto da Silva Graça.
Ministério

do Exército - Direcção dos Serviços

do Ultramar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante de infantaria, da escola prática da
arma, Domingos Pinto .
•\..lferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de infantaria, do regimento de
infantaria n. o 2, Filipe Alistão Heyes Teles Moniz
Oorte Real.
2,' região militai' - Quartel-general

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exórci~o,
o sargento-ajudante de infantaria, do regimento de mfantaria n. ° 10, Diamantino Dias,
3, a região militar - Quartel-general

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exérci~o,
o sargento-ajudante de infantaria, do regimento de ~nfantaria n," 15, Joaquim Marques da Silva Gervá~lÜ.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do ExérCIto,
o sargento-ajudante
de infantaria, do regimento de
infantaria n.? 7, José Lopes Braga.
Regimento de infantaria

n,O 9

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de infantaria, do regimento de
infantaria n.? 13, Domingos de Magalhães Pinto de
Meneses.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante de infantaria, do batalhão de etralhadoras n. ° 3, António Pereira de Sousa J ÚI1lor.

:n

Regimento de infantaria

n, o 14

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exórcito,
o sargento-ajudante
de infantaria, do regimento de
infantaria n. o 10, João Baptista do Amaral Brites. ,
Alferes do quadro dos serY1C:osauxiliares do ExórclÍO,
o sargento-ajudante
de artilharia, do regimento de
artilharia ligeira n.? 2, António Gonçalves Dinis.

2.' Série
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n. o 17

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-aj udante de infantaria, do regimento de
infantaria n. o 11, João Canedo Reis.
Regimento de artilharia

ligeira n." 4

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de artilharia, do grupo independente de artilharia de costa, Diamantino da Silva.
Matias.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 5

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante de infantaria, do regimento de infantaria n." 6, António de Sousa Araújo.
Grupo independente de artilharia

de costa

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de artilharia, do regimento de
artilharia de costa, Armando de Almeida Tavares.
Escola Prática de Cavalaria

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de cavalaria, do regimento de
cavalaria n.? 8, Joaquim Cardoso Farto.
Regimento de cavalaria n.· 8

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante de cavalaria, da escola prática da
arma, Manuel Pires Trindade.
Regimento de engenharia n.· 2

A.lferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de engenharia, do batalhão de
caminhos de ferro, Manuel de Pinho.
2 •• grupo de companhias de saúde

A.lferes do quadro dos serviços a~xiliares do. Exército,
? sargento.aj udante de infantana, do regimento de
Infantaria n.? 16, Horácio Santa Bárbara.
2.0 grupo de companhias de subsistências

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do. Exército,
? sargento-ajudante do infantaria, do regimento de
Infantaria n. ° 3, João António Rosa.
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Instituto de Altos Estudos Militares

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 5, Hipólito Leão da Costa Pires.
Presídio militar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
Q sargento-ajudante
de infantaria, do batalhão de metralhadoras n.? 2, João Augusto Gomes.
(Visada pelo Tribunal
devldos emolumontos,

do Contas em 26 do Junho de 1953. São
DOS termos do Doereto n.? 22 257).

Por portarias de 28 de ;.l/aio de 1953:
Ministério do EKércil0 - 2.· Direcção-GeraJ - I.· Repartição

Coronel, o tenente-coronel de artilharia
Xavier Martins de Figueiredo.

Henrique

José

Comando militar da Madeira

:Uajor, chefe do estado-maior, o capitão de artilharia,
da bateria independente de defesa de costa n. o 2, João
Oarlos de Sousa.
Regimento de artilmlrfa Ugelra 11.° 1

Major, o capitão

de artilharia Marça]. Celorico Moreira.

Regimento de artilharla

Iigelra

n,O 2

Tenente-coronel, 2. o comandante, o major de artilharia, da.
direcção da arma, Rodrigo Augnsto Tavares Almeida
Ferreira de Freitas.
Regimento de artilharia 'ligeit'a n.· 4-

Major, o capitão de artilharia, do regimento de artilhario
pesada n." 1, Artur Aragão Pinto de Andrade.
Regimento de artilharia
0

ligeira n. o 5

Tenente-coronel, 2. comandante, o major de artilhari;t,
do regimento do artilharia de costa, José António
Vizeto Chagas.

2.' Série
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antlaerea fixa

Tenente-coronel, supranumerário, o major de artilharia,
supranumerário, Francisco Peixoto Chedas.
(Visadas pelo Tribuonl
devidos emolumentos,

de Coaras em 6 de Junho de 1D53. SJo
nos termos do Decreto n. o 22 257).

Por portarias de 29 de Maio de 1963:
Escola Prática de Cavalaria

)Iajor,

O

capitão de cavalaria Amílcar Hermínio Rosas.
Regimento de cavalaria n.· 4

Capitão, o tenente de cavalaria, adido, em serviço no
Jlinistório do Interior, na Guarda Nacional Republicana, Joaquim Pinto Brás.
Regimento de cavalaria D.O 5

Tenente-coronel, 2.° comandante, o major de cavalaria
António Augusto de ousa Dias Ribeiro de Carvalho.
Adido

Major, o capitão de cavalaria, adido, em serviço no :\[inistério do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
António José de Araújo Leite de Castro Sampaio Vaz
Vieira.
(VI.adas
pelo Tribunal
devidos emorumeutos,

de Conta. om 16 de Junho de 19113.São
nos termos do Decreto n.o 22207).

Por portarias de 1 de Junho de 1953:
Comando militar dos Açores

Capitão médico, o tenente médico, do batalhão independente de infantar ia n. o 17, J oão Homem Lemos do
Menesos. (Vi8nda pelo Tribunal de Contas em 112de Junho de 19M. Silo
devidos emolumentos,

nos termos do Decreto

n.o 22 2:;7).

Batalhão de caçadores a. o I

'l'enente veterinário o tenente graduado veterinário Ant'Unl0
. I'ernando de' ~Iira Godinho.
<
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Batalhão de caçadores n.O 4

Tenente veterinário, o tenente graduado veterinário J oão
Afonso Tiago Marreiros.
° 10
Tenente veterinário, o tenente graduado veterinário Santiago João Carrilho Medeiros.
Batalhão de caçadores

Regimento de cavalaria

II.

n. 5
O

Tenente veterinário, o tenente graduado veterinário Manuel de Jesus Ventura Nunes.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 22 de Junho de 1953. Não são>
devidos emolumontos, nos termos do Decreto n.· 22 2õ7).

Por portaria de 12 de Junho de 1953:
Regimento de artilharia

de costa

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exércitoo sargento-ajudante
de infantaria, do regimento de
infantaria n." 1, António Medeiros ..
(Visada pelo Tribunal de Contas om 26 de Junho de 1953. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D. o 22257).

Por portarias de 19 de Junho de 1953:
Ministério do Exército - 2." Direcçílo·Geral-

2." Repartição

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exercitor
o tenente do quadro dos mesmos serviços João Pereira.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 26 do Junho de 1953. Sfio
devidos emolumentos,

n08 termos do Decreto

n.· 22257).

Quadro da arma de artilharia

Coronel, o tenente-coronel de artilharia, comandante da
Escola Militar de Electromecânica,
Leão do Sacramento Monteiro.
Tenente-coronel, o major ele artilharia, chefe dos serviços técnicos do Depósito Geral de Material de Guerra,
José Rebelo Cordeiro.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 5

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,.
o sargento-ajudante de infantaria, do batalhão de caç~dores n.? 9, Humberto Ribeiro de Barros.
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contra aeronaves n. o 3

Tenente-coronel,
comandante, o major de artilharia, do
regimento de artilharia pesada n.? 1, José Henriques
Lopes Bragança.
Hospital militar de Elvas

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 6, Diamantino Alves Gomes.
J." companhia disciplinar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de cavalaria, do regimento de
cavalaria n." 8, José Pires Nunes.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 27 de Junho de 1953. São
nos termos do Decreto n.o 22257).

Quadro da arma de engenharia

Major) o capitão de engenharia, da escola prática da
arma, João Meira Valente de Carvalho.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 25 de Junho de 1953. São
DOS termos do Decreto
n.o 22 257).

Adido

Major, o capitão de engenharia, adido, em serviço no
Ministério da Economia, na Intendência-Geral
dos
Abastecimentos, Fernando Eduardo da Silva Pais.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Junho de 1958. Slo
devidos emolurnentcsç.nos termos do Decreto n. o 22 257).

Por portarias de 24 de Junho de 1953:
Ministério

do Exército - 3." Direcção-Geral

A.lferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante de infantaria, do batalhão de metralhadoras n." 1, João Rodrigues Guinote.
Batalhão de metralhadoras

n.· I

Oapitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, do grupo
de companhias de trem auto, José Mendonça Chalaça
Júnior.
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RegimeDto de engenharia n. o I

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços João Pimenta.
2.° grupo de companhias de saúde

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Fernando
Mendes Campante.
Hospital Militar Principal

Alferes do quadro' dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante do serviço de saúde, do 1.° grupo
de companhias de saúde, Jaime Moreira.
Depósilo Disciplinar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 3, Joaquim de Almeida Rijo.
(Vi,"da pelo Tribunal
"idos emolumentos,

V-COlOCAÇOES,

Ministério

de Contas
termos

DOS

EXONERAÇOES

om 29 do JUIlIlO do 1963. São dodo Decreto n.? 2~ 257).

E TRANSFERÉNCIAS

do Exército - Repartição

do Gabinete

Nos termos do artigo 22.0 do Decreto-Lei n." 30874,
de 13 de Novembro de 1940: manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros da Defesa Nacional
o do Exército, nomear o major do aeronáutica Luis Cé~ar
'I'edeschi Bcttencourt para o cargo de professor il:te::l~O
da 18. a cadrirn. da Escola do Exército, em substLÍlllC;:HO
do major de aeronáutica Manuel Pinto Machado de
Barros, que foi colocado na base aérea n. o 2.
Ministério do Exército,

18 de Novembro de H)f)2. -

O Ministro de Defesa Nacional, Fernando
Costa. - O Ministro do Exército, Adolfo
Abranclies

Pinto.

dos S(1nto~
do Amara

.

(Vls a dll pelo Tribunal do Conta. om 17 do Novemhro de 19~2.
devidos omoI umcntos, nos Lermos do Decreto n.? 22207).

sno

(PulJllcada
no Di àrio do
v ombro do 10j2).

1\0·

GUVCl'IlO

11.0

275

2.a súrf c, do 21 de
'
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- 2. a Repartição

Por portaria de 13 de Fevereiro de 1953:
Grupo independente de aviação de caça

médico, supranumorário,
de Lacerda da Costa Félix.

Capitão

Francisco José Correia

Por portarias de 8 de ].faio ele 1953:
Professor catedrático da 17. a cadeira (Elementos de
Táctica Geral-Táctica
e Serviços de Aeronáutica), o
capitão de aeronáutica João de Deus Mendes Quiutela,
nos termos do artigo·20.0 do Decreto-Lei n." 30874,
de 13 de [ovembro de 1940, na vaga do tenente-coronel Venâncio Augusto Deslandes, que, por portaria de 23 de Janeiro de 1953, foi exonerado daquelas
funções.
Professor adjunto interino das 16.a, 17.a e 18.a cadeiras,
o tenente de aeronáutica Eurico José Branco de Faria
Amaro, DOS termos do artigo 22.0 do Decreto-Lei
D.O
30814, de 13 de ...·ovembro de 1940, e artigo 2.0
do Decreto-Lei n.? 26341, de 7 de Novembro de
1936, enquanto durar o impedimento do professor
adjunto, interino, major José da Silva Correia, nomeado para frequentar um curso de longa duração
nos Estados Unidos da América.
(Vlsad8s pelo Tribunal de Contas em 11 de Junb o de 1%3. SIi.,
dovldos emolulOentos •.nos termos do Docreto !l•• 22 251).

,

Por portaria de 28 de },!aio de 1953:
Regimento de artilharia

antiaérea flxa

To~ente-coronel de artilharia, da direcção da arma, Mal'lno da Cunha, anches Ferreira.
Major de artilharia
do reeimento de artilharia ligeira
n.O 1, António Pe;eira Teixeira de Almeida, por pedir.

Por portarias de 29 de Maio de 1953:
Exonerado das funcões de professor catedrático da Escola
d
Ir; o d
o l'..Ixérctto nos termos do § LOdo artigo o.
o
Decreto 11.0 3G 304, alterado pelo Decreto-Lei D. 038 91G,
D

•

..

.
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de 18 de Setembro de 1952, por ter completado quinze
anos no exercicio de funções docentes da referida Escola, o tenente-coronel de engenharia, adido, Manuel
Quirino Pacheco de Sousa.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 23 de Junho de 1953).

Manutenção Militar

Chefe da 2. a Secção dos Serviços de Contabilidade, o
capitão do serviço de administração militar, da Escola
Prática de Engenharia, António Manuel do Nascimento
Caçote, nos termos dos artigos 24.0 e 110.0 do Decreto
n.? 16696, de 9 de Abril de 1929, e de harmonia com
o Decreto n.? 18074, de 11 de Março de 1930, na vaga
do capitão, na situação de reserva, Joaquim Boavida
Salvado, falecido em 20 de Novembro de 1952.
(VIsada pelo Tribunal
devIdos emolumentos,

de Contas em 16 de Junho de 1953. São
nos termos do Docreto n.· 22 257).

Escola Prática de Infantaria

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Carlos Eduardo
Campelo de Andrade Bandeira de Lima.
Regimentode infantaria n.· 5

'Tenente de infantaria, no quadro
Luis Guimarães da Costa.

da arma, Fernando

Regimento de infantaria n.· 6

'Tenente de infantaria,
brósio.

no quadro da arma, Castro Am-

Regimento de Infantaria n.· 15

'Capitão, do batalhão de caçadores n.? 1, António Seara
Bento, por troca.
Batalhão de caçadores n.· I

Capitão, do regimento de infantaria
berto Gomes Saraiva, por troca.

n. o 15, Carlos Al-

Batalhão de caçadores n.· 4

Tenente de infantaria, no quadro da arma, José :Maria
Adriano das Neves.
Batalhão de metralhadoras n.· 2

Tenente de infantaria,
Alves Aldeia.

no quadro

da arma, Fernando

2." Série
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ligeira n.O 2

Tenente do serviço de administração militar, do batalhão
de telegrafistas, Carlos Augusto Conceição Soares,
por pedir.
Regimento de artilharia

de costa

Major, do regimento do artilharia pesada n.? 3, Rubi António Marques, por pedir.
Regimento de artilharia antiaérea fixa

2.° comandante, o tenente- coronel de artilharia, director
do centro de instrução de artilharia contra aeronaves,
cargo de que fica exonerado por esta portaria, Joaquim Ilemetério Adríão de Sequeira.
Quadro da arma de cavalaria

Coronel, comandante do regimento
Domingos de Sousa Magalhães.

de cavalaria n." 5,

Regimento de lanceiros n.O I

Capitão de cavalaria, supranumerário,
nório Caldeira de Carvalho.

Miguel Carlos Te-

Regimento de cavalaria n,· 5

Comandante interino, o tenente-coronel de cavalaria,
2.° comandante, Américo Júlio da Silva Reboredo
Sampaio e Melo.
Regimento de cavalaria n.O 8

Capitão de cavalaria,
malh o Xavier.

supranumerário,

António José Ra-

Escola Prática de Engenharia

Capitão de engenharia,
Rebelo Vaz Pinto.

no quadro da arma, Nuno Maria

Grupo de companhias de trem auto

Tenente de engenharia, no quadro da arma, João Manuel Gonçalves de Oliveira.

P01' portaria de 1 de Junho de 1953:
Colégio Militar

Capitão médico do batalhão de caminhos de ferro, José
Libertador I!~rraz Pereira Monteiro, nos termos do
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artigo 1.0 do Decreto n." 33 -1-731de 29 de Dezembro.
de 1943, para preenchimento do lugar do módico do
mesmo Colégio, de que trata o quadro I anexo ao mesmo
decreto, e de harmonia com o Decreto D.O 3-1093, de
S ele Novembro de 19J-1, na Yaga do capitão Francisco
Manuel de Seixas Serra, que, por portaria do 20 de
Maio de 1953, transitou para a Guarda Fiscal, pelo
que fica exonerado daquele cargo por esta portaria.
(Visada pelo Tribunal de Coutas em 17 de Junho de 1953. Não
devidos emolumentos,
nos tormos do Decreto n,? 22 257).

S:lO-

Por portarias de 5 de Junho de 1953:
1.' região militar - Quartel-general

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria 0.° 9, Alvaro Rodrigues
de Oliveira Brandão, por pedir.
Regimento de infantaria

Major de infantaria, da direcção
des Moura dos Santos.

n.· I

da arma, Adelino Men-

Regimento de infantaria

n.O 3

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do Depósito Disciplinar, José Lemos.
Regimento de infantaria

n. o 4

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do centro de mobilização de infantaria n." 4, :;\lanuel
Rosendo Inocêncio.
Regimento de Infantaria

n." 13

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do distrito de recrutamento e mobilização n. ° 13, José
Casanova.
Regimento de artllharra pesada n.· 2

'I'enente de artilharia,
']'rindade.

no quadro

Regimento de artilharia

da arma,

antiaérea

Américo

fixa

Director do centro de instrução de artilharia contra.
aeronaves, o tenente-coronel de artilharia, supranumerário, Marino da Cunha anchos Ferreira.

2." Série

ORDEM DO EXERCITO
Grupo de artilharia

N,o 9

499'

contra aeronaves n.O 2

Capitão de artilharia, no quadro da arma, António Joaquím Teixeira Lemos Mendes Arnaut.
Batalhão de telegraflstas

Capitão de engenharia,
Pires Pombo,

no quadro da arma, Bernardino

Batalh~o de caminhos de ferro

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da Escola Prática de Infantaria, António Ferreir a,
por motivo disciplinar.
Hospital mttitar regional n.O 4

Capitão do quadro. dos serviços auxiliares do Exército,
da Direcção do Serviço Veterinário Militar, Jono António Rodrigues, por motivo disciplinar.
Escola Prática de Administração

Mífitar

Cnpitão do serviço de administração militar, do 2.° grupo
de companhias de subsistências, José Moreira Marques.
1.0 grupo de companhias de subsistências

'l'enente do serviço de administração militar, do regimento de infantaria. n.? 12, Augusto Fernandes do
Carmo.
Depósito Geral de Material de Guerra

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do quartel-general da 3.a região militar, Manuel ArroJado.
Destacamento do Forte do Alto do Duque

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
d.a Direcção dos Serviços do Ultramar deste Ministéno, Manuel Saraiva.
Por portaria de 12 de Junho de 1953,'
Escola do Exército

l)rofessor adjunto das 16.·, 17.& e 18.3 cadeiras, o major
de aeronáutica .José da Silva Correia, nos termos do
artigo ~~.o do Decr to-Lei n ," 30874:, de 13 de Novembro de 19JO, e artigo ~,o do Decreto-Lei n. 026 :341,
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de 7 de Novembro de 1936, na vaga do tenente-coronel
João Faustino Albuquerque de Freitas, que, por portaria de 20 de Março de 1953, foi exonerado daquelas
funções. (Visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Junho de 1953. São
devidos

emolumentos,

nos termos

do Decreto

n.· 22 257).

Por portarias de 19 de Junho de 1953:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 31 de
Dezembro de 1952, publicada na Ordem do Exército
n.? 3, 2. série, de 1953, que colocava no centro de
mobilização de infantaria n." 1 o tenente miliciano de
infantaria, do regimento de infantaria n.? 1, Manuel
José Teles de Abreu.
D

Colégio Militar

Tesoureiro, o tenente do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, adido, subalterno de companhia do mesmo
Colégio, cargo de que fica exonerado por esta portaria, José Marques, nos termos do artigo 57.0 do Decreto-Lei n.? 34093, de 8 de Novembro de 1944, na
vaga do tenente Joaquim Esteves Martins, promovi~o
a capitão e exonerado daquelas funções por portarIa
de 10. de Abril de 1951, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Junho do corrente ano e
continuando na referida situação de adido em que se
encontrava.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Junho de 1953. NAo sAo
devidos emolumontos,
nos termos do Decreto n.· 22257).

Escola Prática de Infantaria

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n. o 3, Emilio Adriano de
Faria Júnior, por pedir.
Batalhão de caçadores n.O8

Capitão de infantaria,
Coutinho David.

no quadro da arma, Fil'melindo

Comando da defesa maritima de Lisboa

Tenente-coronel
de artilharia, adido, em serviço no
Ministério do Interior, como presidente da Câmara
Municipal de Cascais, José Roberto Raposo Pessoa,
para os efeitos da alínea a) do artieo 72.° do Decretob
-Lei D.O 36304, de 24 de Maio de 1947.

2." Série
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Comandante,
o coronel do corpo do estado-maior,
chefe
do estado-maior
do quartel-general
da 2.11 região militar, Abel dos Anjos Rocha, para os efeitos do artigo 87.()
do Decreto-Lei
n. ° 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952.
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Inspecções
Subinspector,
do tenente-coronel
do serviço
tra<;:rto militar, supranumerário,
Antonino
redo Silva.
Hospital Militar

de adminisde Figuei-

Veterinário

Capitão veterinário,
do re gimonto de lanceiros
José Joaquim Correia Monteiro Júnior.

n. ° 2t

Comando militar de Angola

'renente miliciano de infantaria,
licenciado,
Manuel Romão de Sousa Gago.
Alferes milicianos de infantaria,
do regimento de infantaria n. ° 1, Vítor Afon o Pinto da Cruz e Sócrates.
Mendonça
de Oliveira Dá kalos, do regimento de infantaria n.? 7, Francisco
Iveus de Sousa Meneses e
Pereira e do batalhão de metralhadoras
n.? 3, António
'ravares
ogueira e, de artilharia,
do regimento
de
artilharia
ligeira
n. ° 1, Franci co de Assis Cabrita.
Moniz Barreto, todo em disponibilidade.
Aspirante
a oficial miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do regimento de cavalaria n.? 8, Emídio Landerset Cadima.
Comando militar de Moçambique

'l'enente
miliciano
de infantaria,
licenciado,
Mário de
Almeida )Iachado.
Alferes miliciano de engen haria, licenciado,
do centro
de mobiliza<;:ão de enz uharia n.? 1, Manuel Carlos
'.
b
\_ ~ngulUetti Beirão da Veiga.
.,
.
~ s~lrante a oficial miliciano d artilharia,
m disponibilidade, do regimento do artil haria antiaérea fixa, Artur
Lehegu
Alvc da ~ilnl.
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de Cabo Verde

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n.? 3, Anildo Gama
Cohen.
Comando militar

de Timor

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade,
rico Severo de Carvalho Saldanha.
Comando militar

Eu-

de S. Tomé e Príncipe

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia- ligeira n.? 4, Albino Coelho
do Amaral.
Comando militar

da Guiné

'Tenente miliciano de infantaria,
Cunha Ramalho.

licenciado,

Regimento de infantaria

Manuel da

n. ° I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, da 1. a companhia de depósito e recrutamento
de Moçambique, Rui Jorge de Almeida Furtado.
Re1)lmento de infantaria

n.O

S

Tenente miliciano de infantaria, om disponibilidade, do
batalhão independente de infantaria n." 18, Fernando
António de Lima Moreira.
Batalhão de caçadores

n.· 5

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, Augusto Sucena Correia Chaves.
Regimento de artilharia

ngelra n. o 3

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar de Cabo Verde, Augusto Carlos de
Morais Jales.
Regimento de artilharia

ligeira

o. D 4

'Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, João
de Deus Moura.
Centro de mobilização

de infantaria

n.· I

Capitão miliciano de infantaria, licenciado, do batalhão
de caçadores n. ° 5, Telmo Pelouro dos Santos.

2." Série
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Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n." 1, Fernando José Gomes Ravasco de La Grange e do hatalhâo de caçadores n.? 5,
Carlos Frederico Pereira Vilaret, Mário de Almeida
Santos e Renato Soares de Almeida.
Centro de mobilizaç~~ de infantaria n, o 2

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n. ° 2, António José Aniceto de
Siqueira Freire, Humberto Rogado Dias, Francisco
dos Santos Pinto, António Martins da Cruz e Augusto
Costa Borges de Sousa e do batalhão de caçadores
n.? 1, Jorge António de Campos e José Lopes Serõdio.
'Centro de mobilizallão de infantaria n.· 3

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n.? 3, Fernando 'I'ravaços Portela, Jaime Maria Brandão e Delfim Martins Pratas.
Centro de mobilização de infantaria n.· 4

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n." 4, Filipe Malta Romeiras e
Mário Luis Leiria Aranha e do batalhão decaeadores
n. ° 4, Ernesto da Cruz Fernandes, Fernando da Silva
Gonc;alves e António Mendes de Oliveira.
Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do regimento
de infantaria n.? 4, Liberto Soares Espinha.
Cen1ro de mobilizaçãô de infantaria a.· 5

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n. o 5, Alberto dos Reis Araúj o
e Fernando Augusto Cardoso Pessoa,
CentrG de mtlbitização de infantaria n.· 6

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regilUento de infantaria n. o 6 Rodrigo José Tavares Ferrão Castelo Branco de No~'onha, José MaTia Rodrigues
de Almeida e Felisberto da Silva de Pina Cabral o do
batalbão de metralhadoras D.O 3, Aifl'edo Dias Ferreira,
.
.Alferes miliciano de infantaria llcendado, do batalhão
de. metralhadoras n." :3, Ga~par Cadll.~al Queirós Ribeiro Almeid~\ Vasconcelos Sousa Coutinbo.
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n.O 7

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n. ° 7, Luis Olavo Freire Cortês
de Abreu e Oliveira, Fausto Gaita das Neves. Jacinto
Lalanda Ribeiro e Álvaro Baptista Marques Laranja.
Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do regimento
de infantaria n.? 7, Raul Duarte Alexandre.
Centro de mobilização de infantaria n.° 8

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n. o 8, Joaquim Carvalho Correia,
Francisco Almiro Coutinho de Magalhães e António
Alberto Araújo Macedo e do batalhão de caçadores
n." 9, Francisco Barredo Correia da Silva, Adriano
Castro Meireles Machado, Artur Augusto de Oliveira
Pimentel e Luís Maria Tavares.
n. o 9
Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n.? 9, José dos Santos Teixeira e
António de Arede Fernandes.
Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do regimento
de infantaria n." 9, António Raimundo da Cunha.
Centro de mobilização de infantaria

Centro de mobilização de infantaria

n. o II

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n.? 11, Carlos Mascarenhas Martins de Azevedo, Fernando Branco Gil e Henrique
Guilherme Augusto Figueiredo da Silva Martins.
n. o 12
Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n.? 12, Joaquim Rodrigues da
Silva e Manuel Augusto Domingues Dias de Andra;de
e do batalhão de metralhadoras n. ° 2, Octávio Dias
Garcia e Juvenal Ventura Seco.
Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do bata!hãO
de metralhadoras n.? 2, Albano Rodrigues da SIlva.
Centro de mobilização de infantaria

Centro de mobilização de infantaria n. o 13
Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n. ° 1n, António Teixeira de Assunção, Abel Emílio de Araújo Martins Campos e }\fatos,
António Cândido Viana de Queirós e Viriato José
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Amaral Nunes, e do batalhão de caçadores n.? 10,
Jorge Maia Veiga Torres e António Ferreira
de
Morais.
Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do regimento
de infantaria n. ° 13, Bártolo do Vale Pereira.
Centro de mobilização de infantaria

n. 14
O

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n. ° 14, Francisco António Pais
de Almeida, Telmo Cardoso de Matos e José Bernardo Lopes.
Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do regimento
de infantaria n." 14, Joaquim Rodrigues Lupinha.
Centro de mobilização de infantaria

n.· 15

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n." 15, Luis José de Sousa, António Falcão Marques Ferrer e Feliciano Gameiro
Simões e do batalhão de caçadores n. o 6, Manuel
Alfredo de Morais Martins.
Alferes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n." 15, Carlos Alberto Correia
Tavares, Vítor José Ribeiro nomes da Silva e Modesto
de Melo Coelho Carmona Barreto.
Centro de mobilização de infantaria

n. o 16

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n." 16j José Lopes Nicolau, Joaquim Maria Guerreiro e Luís Valente Miramar e do
batalhão de caçadores n.? 8, Carlos Bernardino Inácio
da ~ilYa e ..\rman<lo Saraiva de ~Ielo.
Centro de mobilização de infantaria

n. o 17

T~nente miliciano de infantaria, licenciado, do batalhão
Independente de infantaria n. o 17, António Medeiros
Xavier de Mesquita.
Centro de mobilização de infantaria

n.· 20

'renente miliciano de infantaria, licenciado, do batalhão
\ de engenhos, Torcato Baptista da Silva.
..:lreres miliciano de infantaria, licenciado, do batalhão
de llletralhadoras n. o 1, António Campos do Albuquerque de Azevedo Coutinho.
N
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de artilharia

n. o 2

Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, do regimento de artilharia ligeira n.? 2, José de Oliveira
Lopes Velho, Fernando José Garcia, José Manuel da
Costa Leme, José Maria Lopes de Carvalho e José da
Silva Carvalho.
'Alferes miliciano de artilharia, licenciado, do regimento
de artilharia ligeira n." 2, António Libãnio Gil Júdice.
Centro de mobilização de artilharia

n.O 3

Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, do regimento de artilharia ligeira n.? 3, Jacinto do Patrocínio Gasparínho Correia, João Duarte Ferreira Júnior,
Belmiro Rodrigues Teixeira e Carlos Manuel Gomes
de Magalhães, do regimento de artilharia de costa,
Alfredo Freire, José Francisco de Leão Ferreira de
Almeida e Pedro Lopes Paradela e, do grupo independente de artilharia de costa, José António Ferreira Neto.
Centro de mobilização

de artilharia

n. o 4

Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, do regimento de artilharia ligeira n.? 4, Jerónimo Tomás
Ferreira de Oliveira, José Marcelino Pires e Manuel
Cardoso Matias Figueiredo Oliveira Santos.
Centro de mobilização

de artilharia

n.O 5

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, do regimento
de artilharia ligeira n.? 5, Isolino Ferreira de Azevedo.
Centro de mobilização de artilharia

n. o 6

Tenente miliciano de artilharia, licenciado,
de artilharia pesada n. ° 1, João Manuel
Alferes miliciano de artilharia, licenciado,
de artilharia pesada n," 1, Nilo Martins
Centro de mobilização

de artilharia

do regimento
da Costa.
do regimento
da Costa.

n. o 7

Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, do :'eg}mento de artilharia pesada u.? 2, Alfredo QUJUtas
Alves de Sá, Júlio de Carvalho Vasques e Manuel
Alves Soares.
Alferes milicianos de artilharia, licenciados, do regImento de artilharia pesada n.? :?: António Ferreira
Marabuto Júnior e Manuel Sabiuo Sequeira.
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n.· 10

Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, do regimento de artilharia antiaérea fixa, José Viana Marques Gomes, Gentil Casimiro Ferreira e Manuel Pires
Grosso e, do grupo de artilharia contra aeronaves
n.? 1, Abílio da Costa Ferreira de Magalhães, Manuel
José Lopes Pereira, Eduardo Silva Oliveira e Sousa
e Oliveiros Domingos.
Alferes milicianos de artilharia, liceruciados, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Francisco de Assis
Mendonça Lino Neto, Alberto Rios Nunes Salvador
e Hermínio Cláudio da Costa de Oliveira Basto.
Centro de mobilização de artilharia

n. o II

Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, do grupo
de artilharia contra aeronaves n. ° 2, Luís de Sousa
Tarouca, Tomás José Emidio Mateus e Guilherme
José Monteiro Cardoso.
Centro de mobilização de artilharia

n. o 12

Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, do grupo
de artilharia contra aeronaves n.? ~, Aureliano Guterres Jorge e José de Magalhães e Meneses Forjaz.
Centro de mobilização de cavalaria n.· I

Alferes miliciano de cavalaria, licenciado, do regimento
de cavalaria n." 6, Miguel António Emaús Leite Ribeiro.
Centro de mobilização de cavalaria n. o 3

'l'onontes milicianos de cavalaria, licenciados, do regimento de cavalaria n." 3, Fernando Alberto Braga
dos Reis, do regimento de cavalaria n. ° 4, Frederico
Eduardo Rosa Mateus e António José Gonçalves de
Sá Nogueira, do rezimeato de cavalaria n.? 7, João
António Capelo da bFonseca Franco Frazão Castelo
Branco e Luis Afonso da Cunha Magalhães de Sousa
Adão e, do regimento de cavalaria n." 8, Carlos José
Vasconcelos Borzes.
Alferes miliciano d~ cavalaria, licenciado, do regimento
de cavalaria n.? 1, António Pereira de Miranda.
O
Centro de mobilização de engenharia n. I

'reu.eutes milicianos de enO'enharia, licenciados, do reoe 1, Jordão V"ieira D'las, E ublmento
de engenharia n.?
j
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génio Rocha de Carvalho, Eduardo José da Costa
Pereira, Alberto Teodósio Ferreira Pinto Basto, José
Passos Coelho e Joaquim Lopes da Silva Bernardo
e do centro de mobilização de infantaria n. o 17, Frederico de Meneses Avelino Machado.
Alferes miliciano de engenharia, licenciado, do regimento de engenharia n.? 1, João Alberto Myre Dores.
Centro de mobilização de engenharia n. 2
O

Tenentes milicianos de engenharia, licenciados, do regimento de engenharia n. o 2, Reinaldo Gentil da Costa
e Guilherme Martins.
Alferes miliciano de engenharia, licenciado, do regimento de engenharia n.? 2, Nelson Rivera Vieira de
Castro.
Centro de mobilização de engenharia n. o 4

Tenente miliciano de engenharia, licenciado, da Escola
Prática. de Engenharia, Orlando Maldonado dos Reis.
Centro de mobilização de engenharia n. o 5

Tenentes milicianos de engenharia, licenciados, do batalhão de caminhos de ferro, Augusto Croner Celestino da Costa e Francisco Clemente Saraiva Caldeira.
n.O I
Tenente miliciano de engenharia, licenciado, do gru~O
de companhias de trem auto, Sebastião Mário da SIlveira Durão.
Centro de mobilização de trem

1.' região militar - Quartel-general

Major de engenharia, do regimento de engenharia n." 2,
António da Silva Leitão.
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, no quadro da arma, Carlos Alberto Barcelos do Nascimento e Silva.
Capitão de infantaria, ajudante de campo do comandante
da 2.a região militar, Mário da Cunha Torres Gomes.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exé~cito,
da Escola Prática de Engenharia, António Lourenço
Vitória Alves.
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Bateria independente de defesa de costa n.· 2

Comandante, o capitão de artilharia, da escola prática
da arma, Inácio Luís Guedes Machado do Vadre Santa
Marta.
, Escola Prática de Engenharia

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de engenharia n." 2, Jaime Horácio
Pinto Guedes, por pedir.
Regimento de engenharia n.· 2
0

2. comandante, o tenente-coronel de engenharia, supranumerário, Manuel Quirino Pacheco de Sousa.
.
Exonerado das funções de 2.0 comandante interino o
major de engenharia Júlio Angelo de Sousa Monteiro.
Batalhão de caminhos de ferro

Tenente de engenharia, do grupo de companhias de trem
auto, Manuel Lourenço Trindade Sobral.

--Ministério

do Exército - Repartição

Geral

Por portaria de 1 de .Maio de 1953,'
~ omeado professor efectivo do 9.0 grupo de disciplinas
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército,
nos termos dos artigos -8.0 e 0.0 do Decreto-Lei
n.? 37 136, de 5 de Novembro de 1948, o major do
serviço de administração militar Arménio do Naseimento Guerra.
(Visada
"idos

pelo Tribunal
emolumentos,

de Contas em 1 de Junho do 1953. Sllo determos do Decreto 11.022257).

110S

Por portaria de 22 de Maio de 1953,'
Nomeado professor efectivo do G. o grupo de disciplinas
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército:
ooos. termos dos artigos 8.0 e 9.0 do Decr~t..?-Lel
o.. 37 136, de 5 de Novembro de 1948, o capitão de
artIlharia Manuel do Nascimento Antas.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 5 de Junho de 1953. SAo devidos omolumontos,
nos termos do Decreto n.· 22 257).
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DE PENSÕES

do Exército - I. a Direcção-Geral

- 2.

a

Repartição

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes
foi atribuido, nos termos do artigo 6.0 do Decreto-Lei
n. o 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, ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei
n. o 28 402, da data acima referida:
Por portaria de 20 de Maio de 1953:
Capitão veterinário Gustavo da Silva Mota, 21.600r$,
desde' 20 de Março de 1953 - 36 anos de serviço.
Tenente do serviço de administração militar António
Baeta Lopes, 16.800t$, desde 25 de Abril de 195336 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal
devido. emolumentos,

de Conta.
n08 termo.

em 28 de MIlio de 1053. São
do Decreto n.o 22 267).

Por portaria de 29 de Maio de 1953.Major graduado de infantaria Jorge Abel Gaspar Franco,
19.800,$, desde 5 de Maio de 1953 - 33 anos de serviço.
Capitão de infantaria Ernesto da Ressurreição Borges
Acciaioli, 14.400,$, desde 5 de Maio do 1953 - 24 anos
de serviço.
(Visada pejo Tribunal
devido. emolnmontos,

do Contas om 16 do Junbo do 1953. São
nos termos do Decreto n.o 22 257).

Por portaria de 19 de Junho de 1953:
Tenente-coronel
de infantaria Vítor Moreira de Sá,
30.000r$, desde 14 de Abril de 1953 - 36 anos de
serviço.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar João Colares Cifuentes, 20AOOr$, desde 25 de
Maio de 1953 - 36 anos de serviço.
(Visada 1'010 Tribunal
dovldos emolumentos,

1M3 São
de Contas om 29 do .Junbo do 1)' •
nos termos do Decroto n.o 22 26 •
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E LOUVORES

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 2 de Junho de 1953:
Condecorado
com a medalha
de mérito militar de
2.a classe, nos termos elo artigo 52.0 do Regulamento
da Medalha Militar, do 28 de Maio de 1946, por estar
ao abrigo do artigo 26.0 do mesmo regulamento,
o
coronel de cavalaria do exército espanhol Don Henrique Dalias Cueua.

Ministério do Exército -I.

a

Direcção-Geral-La

Condecorados
com fi, medalha
classe de comportamento
exemplar,
com as disposições
do regulamento
creto n. o 35 667, de 28 de Maio
n.O 12371,
de J de Fevereiro
de
oficiais:

Repartição

militar de ouro da
em conformidade
aprovado
pelo Dede 1946, e Portaria
1949, os seguintes

Coronéis:
de infantaria,
Guilherme Carlos Ferreira
Pinto Basto Carreira
e, veterinário,
Mário Augusto da Costa.
'l'eneutes·coronéis:
de infantaria,
João Augusto da
Paixão ~foreira e, do serviço de administração
militar, miliciano do extinto quadro especial, na
situação de reserva, Henrique Rocha.
Major do extinto quadro auxiliar de engenharia,
na
situação de reserva, José Rodrigues.
Capitães:
de infantaria,
na situação de reserva,
Fernão
Marques
Gomes j do extinto quadro de
oficiais do secretariado
militar, na situação de reserva, Américo Pires Loureiro
e J oão Colares
Cifuentes,
1', do quadro
dos servi<,:os auxiliares
do Exército,
José Maria Coutinho.
Condecorados
com a medalha
militar
de ouro J~~
class~ do comportamento
sxomplur, em conformidade com
as di 'posiçue
do i'cgulamento
aprovado
pelo Decreto
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n.? 35667, de 28 de )faio de 1946, os seguintes militares:
Primeiro-sargento,
do quadro de amanuenses do
Exército, J osé Ramos.
Soldado n. ° 2 581/25, da- 5. a companhia do batalhão
n." 2 da Guarda Fiscal, Gui Simões Pereira.

Por portaria de 6 de Maio de 1953:
Condecorado com a medalha de cobre de valor militar,
a titulo póstumo, nos termos do § 2.° do artigo 8.°
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, por satisfazer às condições expressas no § 1.0
do artigo 7.° do mesmo regulamento, o soldado indígena de Moçambique Jacinto Mundau, n.? 50/A/335,
da 2. a companhia do batalhão de caçadores n.? 1, da
guarnição militar da província de Macau, porque,
quando se procedia ao encerramento da fronteira na
tarde de 25 de Julho do ano :findo, foi atingido gravemente com tiros, disparados por militares chineses, que
lhe causaram a morte, quando, desarmado, lutava corpo
a corpo, a fim de libertar e trazer para território nacional um seu camarada, que, apanhado de surpresa,
era arrastado para território chinês, demonstrando
valentia, coragem e dedicação patriótica.

Por portal'ia de 13 de },laio de 1953:
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 Regulamento da Medalha Militar, de 28 de MaIO
de 19-16, o general J osé Augusto Monteiro do Amaral.

Por portaria de 21 de Maio de 1953:
Louvado o coronel de cavalaria, na situação de rese~va,
Alberto Faria de Morais pela competência, critérIO e
extrema dedicação com que tem desempenhado as funções de director do Arquivo Histórico Militar, desde
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o dia em que substituiu o ilustre director
que foi o
coronel José Henriques Ferreira de Lima, de quem tem
sido um exemplar
continuador.
E especialmente
pela
forma como procedeu à iustalação do mesmo Arquivo
nas dependências
do antigo Depósito Geral de Material
de Guerra, vencendo todas as dificuldades, usando largamente da sua iniciativa, valendo-se das suas relações
pessoais, conseguindo
obter valiosos e importantes
auxilios que muito beneficiaram
e valorizaram
a insti_'
tuição que superiormente
dirige, tudo levado a efeito
com método, invulgar persistência
e tenacidade,
devendo esses serviços ser considerados
altos, distintos
e relevantes
para as instituições militares.
Condecorado
com a medalha de prata de 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 28 de Maio de
1946, o coronel de cavalaria,
na situação de reserva,
Alberto Faria de Morais.

Pm' portaria de 27 de .Maio de 10õ3:
Condecorado
com a medalha
de mérito
militar de
1. a classe, nos termos do artigo 42.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, por estar
o
ao abrigo do artigo 26.0 do mesmo regulamento,
general José Augusto Monteiro do Amaral.

Por portarias

de 13 de Junho de 1953:

Louvado o coronel do serviço de administração
militar
Augusto Carlos de Pina Tormenta,
porque, servindo
com inexcedível
dedicação,
lealdade e zelo no diflcil
cargo de director da Manuten~ão Militar há aproximadamente
três anos
se soube sempre afirmar como
:militar de altas Yi;tudes morais e profissionais,
designadamente
superior
sensatez,
inteligência,
desintere~se pessoal, probidade
e abnegaç~o,
ex~mplares
~~ahdades
administrativas,
cornpetêncta t~cmca e de
InIciativa pe soal nunca se poupando a esforços para
servir o Exórcit~ e o Pais, pelo que vem prestando
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serviços que, com a maior justiça, devem ser considerados como distintos, extraordinários e de vincado
mérito militar.
Condecorado com a medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.0, com referência ao § 2.° do artigo 51.0,
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de
1946, o coronel do serviço de administração militar
Augusto Carlos de Pina Tormenta.

VIII - DIUTURNIDADES
Ministério

do Exército - Repartição

Gera I

Por portaria de 27 de Feoereiro de 1953:
)1aria Sabino Louro, professora efectiva do 4.° grup?
do Instituto de Odivelas - concedida a T." diuturrudade desde 23 do corrente mês de Maio, com direito
ao aumento de vencimento desde a referida data,
nos termos do § único do artigo 25.° do Decreto 0
n.? 32615, de 31 de Dezembro de 1942, e artigo 167.
do Decreto n. ° 36 508, de 17 de Setembro de 1947.
(Visada pejo Tribunal
devidos omolumontos,

de Ccntas em 25 do Maio do 1953. SAo
nos termos do Decreto D. o 22257).

Por portarias de 14 de Maio de 1953:
Madalena da Câmara Fialho, professora efecti,:u d~
3.° grupo do Instituto de Odivelas _ concedlda a
1.a diuturnidade desde 6 de Março do corrente anO,
com direito ao aumento de vencimento desde a re~'
rida data, nos termos do § único do artigo 25.: o
Decreto n." 32615, de 31 de Dezembro de 194..., o
artigo 167.° do Decreto n." 36508, de 17 do Spternbro de 1947.
Maria Ilerculana Macedo Moreira Salcs, professora efectiva do 5.0 grupo do Instituto de Odivelas- conc~;
dida a L." diuturnidade desde 1 de Março do corrgn
ano, com direito ao aumento de veucimento des e _.
<}
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do mesmo mês, nos termos do § único do artigo 25.°
do Decreto n.? 32615, de 31 de Dezembro de 1942,
e artigo 167.° do Decreto n.? 36508, de 17 de Setembro do 1947.
Fernanda de Lurdes Guardiola, professora efectiva do
G.? grupo do Instituto de Odivelas - concedida a
l.a diuturnidade desde 1 de Março do corrente ano,
Com direito ao aumento de vencimento desde 2 do
mesmo mês, nos termos do § único do artigo 25.° do
Decreto n." 32615, de 31 de Dezembro de 1942, e
artigo 167.° do Decreto n." 36508, de 17 de Setembro de 1947.
Maria da Conceição Almeida, professora efectiva do
7. ° grupo do Instituto de Odivelas - concedida a
1. a diuturnidade desde 1 de Março do corrente ano,
com direito ao aumento de vencimento desde 2 do
mesmo mês, nos termos do ~ único do artigo 25.0
do Decreto n." 32615, de 31 de Dezembro de 1942,
e artigo 167.° do Decreto n." 36508, de 17 de Setembro de 1947.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 25 de Maio de 1953. Silo devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22 257).

IX -

RECURSOS

Ministério do Exército _1.& Oirécção.Geral-

2.a ReparfiçAo

~or Acórdãos do Supremo Tribunal l\lilit~r. de ~2 de
de 1953 homoloeados por despacho ministerial de
<)9
'
I:>
'" do mesmo mês e ano:

MUIO

Rejeitado o recurso interposto pelo capitão de cavalaria Amândio Manuel Pascoal Rodrigues, em que
recorria do despncho do S. Ex." o Subsecretário
de Estado do Exército, de 11 de Novembro de
195~, que lhe indeferiu o requerimento .em que
pedia para ser promovido ao posto l;ne~Hl.tonos
termos do artigo 113.0 do Decreto-Lei n. 36304,
de 24 de Maio de 1947.
Negado provimento ao recurso interposto 1)e10ca~itão de infantaria, na situação de reserva, António
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João Duarte Craveírinha, em que recorria da sua
posição na escala, reformada em virtude de ter
sido ultrapassado por quatro capitães mais modernos que obtiveram a classificação de «muito
aptos» no curso para promoção a oficial superior.

xMinistério

do Exército-I.a

DECLARAÇOES
Direcção·Geral-l."

/

Repartição

1) Tendo sido agraciado pelo Governo da Grécia com
a cruz de oficial da Ordem de Jorge I o major de
cavalaria António Camilo de Sá Pinto de Abreu Soto
Maior, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar
aquela mercê e usar as respectivas insignias.
2) Tendo sido agraciado pelo Governo de Es~a~ha
com a cruz de La classe de mérito militar com distlllÍlVO
branco o capitão de infantaria António Fernande~ da
Graça, é-lhe permitido, em conformidade com as dISposições do Regulamento das Ordens Portuguesas, aceItar
aquela mercê e usar as respectivas insignias.

Ministério do Exército _La DirecçAo-Geral-

2.& RepartiçlO

3) Frequentaram o curso de comando e estado-maior
sobre defesa contra a guerra atómica, biológica e química na Joint School of Chemical Warfare, em Ing:a:
terra, os tenentes-coronéis
do corpo do estado-UlUIOI
Júlio Manuel Pereira, Alfredo Amélio Pereira da Conceição e José Ferreira dos Reis.
4) Ficam inscritos e intercalados na escala dos. c~pitães do corpo do estado-maior, pela ordem de a?tlgr
dade que lhes vai indicada, nos termos do § únICO o
artigo 81.° e artigo 49.° do Decreto-Lei n." 36304, de
24 de Maio de 1947, os capitães adiante :moncionad?S,
que, por portaria de 22 de Junho do corrente ano, ln-
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deram ingresso

Ernesto António Luis Ferreira de Macedo, imediatamente à esquerda do capitão João de Azevedo
Coutinho Simeão.
Ireneu de Almeida Mota, imediatamente à esquerda
do capitão Ernesto António Luis Ferreira de
Macedo.
Francisco Maria Rocha Simões, imediatamente à
esquerda do capitão Ireneu de Almeida Mota.
Nuno Freire Moniz Pereira, imediatamente à esquerda do capitão João António Pinheiro.
António da Câmara Leme de França Dória, imediatamente à esq-uerda do capitão Nuno Freire
Moniz Pereira.
Filipe Adérito Alpoim Portocarrero de Barros Rodrigues, imediatamente à esquerda do capitão
António da Câmara Leme de França Dória.
5) Frequentou com aproveitamento o curso
de oficiais de infantaria na Escola de Infantaria
cito dos Estados Unidos da América, de 4 de
de 1952 a 18 de Maio de 1953, o major de
Edmundo da Luz Cunha.
f

avançado
do ExérSetembro
infantaria

.G) O actual capitão de infantaria Domingos André

desempenhar uma comissão de serviço militar na
?r~vincia de Cabo Verde, nos termos da alinea a) do
artIgo 3.° do Decreto n." 36019, de 7 de Dezembro de
1946, e não uma comissão de serviço civil, como foi
PUblicado por portaria -de 21 de Dezembro de 1951,
~userta na Ordem do Exército D. o 1, 2. a série, de 9 de
aneiro de 1952.
01

r ~) Frequentou

com aproveitamento o curso Associate
?fantry Company Officer na Infantry School do Exérclto dos Estados
nidos da América, no ano de 1952,
o. tenente de infantaria da Escola Prática de InfantarIa, Gabriel de Castro. '

1\ 8) Ê tenente miliciano do batalhão de caçadores n." 2,
ut6nio Leitão, e não alferfls miliciano, do batalhão de
~açad~res n. ° 2, António Paiva Leitão, como consta da
lortarla de D Maio de 195a, publicada na Ordem do
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Exército n. o 6, 2. a série, do corrente ano, o oficial miliciano abatido ao efectivo do Exército por ter passagem
ao Subsecretariado de Estado da Aeronáutica.

9) Foi aceite a desistência do oferecimento que tinha
feito para ir servir no corrente ano em comissão de
serviço militar na província de Moçambique ao alferes
de infantaria José Daniel de Barros Adão.
10) São nomeados para a frequência do curso de altos
comandos do Instituto de Altos Estudos Militares no ano
lectivo de 1953-1954 os seguintes coronéis de artilharia:
Augusto Dantas Pimenta Serrão de Faria Pereira.
António Augusto de Valadares Tavares (corpo do
estado-maior).
Reservas:
José António Rocha Beleza Ferraz
tado-maior).
Fausto Henriques Correia.

(corpo do es-

11) Contam a antiguidade dos seus actuais postos
desde as datas que lhes vão indicadas os seguintes oficiais, promovidos pela presente Ordem do Exército:
Artilharia

Coronéis:
Henrique José Xavier Martins de Figueiredo, desde
14 de Maio de 1953.
.
Leão do Sacramento Monteiro, desde 28 de MaIO
de 1953.
Tenentes-coronéis:
Rodrigo
Augusto Tavares Almeida Ferreira de
Freitas, desde 14 de Maio de 1953.
Francisco Peixoto Chcdas, José António Vizeto
Chagas e José Henriques Lopes Bragançu, todos
desde 25 de Maio de 1953 .
•J osé Rebelo Cordeiro, desde 28 de Maio de 1953.
Majores:
Marçal
195;}.

Celorico

Moreira,

desde

14 do Maio de

2." Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.' 9

519

Artur Aragão Pinto de Andrade, desde 25 de Maio
de 1953.
João Carlos de Sousa, desde 28 de Maio de 1953.
Cavalaria

rrenente·coron~l António Augusto de Sousa Dias Ribeiro de Carvalho, desde 17 de Maio de 1953.
Majores António José de Araújo Leite de Castro Sampaio Vaz Vieira e Amílcar Herminio Rosas, ambos
desde 17 de Maio de 1953.
Capitão Joaquim Pinto Brás, desde 17 de Maio de 1953.
Engenharia

Majores Fernando Eduardo da Silva Pais e João Meira
Valente de Carvalho,' ambos desde 27 de Maio do
1953.
Médicos

Oapitão João Homem Lemos de Meneses, desde 29 do
Maio de 1953.
Oapitães:

Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

Belmiro Pereira, desde 24 de Abril de 1953.
João Pereira, José Mendonça Chalaça Júnior, João
Pimenta e Fernando Mendes Campante, todos
desde 29 de Maio de 1953.
12) Freq-uentou com aproveitamento o curso avande oficiais de artilharia na Escola de Artilharia
orr sm Oklahoma, !lOS Estados Unidos da América,
de 25 de Agosto de HK>2a 2G de Maio de 1953, o major
e artilharia José Monteiro de • ousa Leitão.

i.?'do

d

d 13) F'requentou com aproveitamento o curso avançado
~ oficiais de artilharia na Escola de Artilharia Fórt
~1l1 Oklahoma, nos Estados Uni.dos da A~érica, .de 25
e .Agosto de 1952 a 30 de Maio de 191'>3,o major de
artilharia José Antóuio
antos Monteiro.
14) Ohama-se Mário J o é G arcês Ventim Neves e
Pertencia ao centro de mobilização de artilharia n." 11
o tenente miliciano de artilharia, licenciado, que, por
~Ol'taria de 27 do Março de 1K>a, publicada na Ordem
!to Eol:ét'cito n.? ;l, 2.:1 série, do mesmo ano, foi colocado
o Contando militar da Guiné.
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15) Frequentou com aproveitamento o curso de interpretação de fotografias aéreas, realizado no Instituto
de Altos Estudos Militares de 26 de Outubro a 28 de
Novembro de 1948, como intórprete, o capitão de engenharia Henry Dumont N esbitt, do grupo de companhias
de trem auto.
16) O coronel de cavalaria Luis da Costa Ivens Ferraz
transitou para a situação de reserva, nos termos do artigo 127.0 do Decreto-Lei n. o 36 304, de 24 de :Maio de
1947, alterado pelo Decreto-Lei n. o 38 916, de 18 de
Setembro de 1952, e não nos termos da alínea c) do
artigo 12. o do citado Decreto-Lei n.? 36 304, como consta
da Ordem do Exército n. o 6, 2.a série, de 30 de Maio
do corrente ano.
17) Acumula o cargo para que foi nomeado, por portaria de 1 de Junho de 1953, inserta na presente Ordem
do Exército, para o Colégio Militar com o serviço da
sua especialidade no batalhão de caminhos de ferro o
capitão médico José Libertador Ferraz Pereira Monteiro.
18) Frequentou com aproveitamento o curso avançado
de oficiais do serviço de saúde na Escola do Serviço
de Saúde de Campanha do Exército dos Estados Unidos da América, de 4 de Setembro de 1952 a 17 de
Maio de 1953, o capitão médico João de Penha Coutinho.
19) Nasceu a lD de Março de 1924, e não a lG do
mesmo mês e ano, o alferes miliciano médico Fernando
Manuel Rocha de Medina, na situação de disponibilidade,
pelo que deve ser feita a rectificação nos seus registos
de matrícula.
20) Frequentaram
com aproveitamento
o cursa do
transfusão-reanimação
para oficiais médicos, que funcionou na Escola do Serviço de Saúde Militar, de 23. ~e
Abril a 3 de Junho do corrente ano, os seguintes ofiCIaIS
médicos:
Alferes milicianos médicos:
Altarniro Teixeira Lopes Ferro,
companhias de saúde.

do 1.0 grupO de

2.· Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o9

521

Manuel Alberto Lopes Saraiva Martins, do 1.0 grupo
de companhias de saúde.
João Martinho Reis Madeira, do 1.0 grupo de companhias de saúde.
Aspirantes

a oficial milicianos médicos:

José Pedro Jorge Chaves Vieira da Fonseca, do
1.0 grupo de companhias de saúde.
António Leite de Sousa Noronha, do 1.0 grupo de
companhias de saúde.
Fernando Manuel da Cruz Rodrigues, do 1.0 grupo
de companhias de saúde.
Joaquim de Almeida Mota, do 2.0 grupo de companhias de saúde. •

21) Nos termos do artigo 73.° da Portaria n. o 11 332,
de 6 de Maio de 1946, publica-se a classificação dos
candidatos aprovados no concurso ordinário realizado
para provimento de vagas no quadro permanente de
oficiais farmacêuticos:
António Afonso Pala Carreiro, tenente miliciano farmacêutico, do Laboratório Militar de Produtos
Químicos e Farmacêuticos -16,42.
Boaventura Paulo Lopes, aspirante a oficial miliciano farmacêutico, do 1.0 grupo de companhias
de saúde -14,76.
Nuno António de Carvalho Esteves da Rosa, alferes
miliciano farmacêutico, do 1.0 grupo de companhias de saúde - 14,40.
António José de Moura Velês, alferes miliciano farmacêutico, do 2. o grupo de companhias de saúde-

14,39.
João Luís Quintela Paixão Lobato da Fonseca, aspirante a oficial miliciano farmacêutico, do 1.o grupo
,de companhias de saúde -1~,95.
. ..
Castulo Manuel Moreira Correia, alferes miliciano
farmacêutico, do Laboratório Militar de Produtos
Químicos e Farmacêuticos - 13,63.
Pe<l;o Gonçalo de Carvalho Correia, alf~r~s mi~iClano de infantaria, do regimento de infantaria

n. ° 8-13,60.

CarOlino Alberto Vaz de Almeida Pessanha, alferes
luiliciano de infantaria, do regimento de infantaria
O

fi.

8

12,4G.
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22) Presta serviço na Escola do Serviço Veterinário
Militar, como director do laboratório de bromatologia,
desde 6 de Junho de 1953, o tenente veterinário Álvaro
J oaquim Fernandes Ferreira, que se encontra colocado
no Hospital Militar Veterinário.
23) Frequentou com aproveitamento o curso avançado
de oficiais de quartel-mestre na Escola de Quartel-Mestre
do Exército dos Estados Unidos da América, de 4 de
Setembro de 1952 a 11 de Maio de 1953, o tenente-coronel
do serviço de administração militar Alberto de Sousa
Amorim Rosa.
24) É nomeado para prestar provas especiais de aptidão para O posto de major o capitão do extinto quadro
de oficiais do secretariado militar Virgilio Aureliano
Guerra, na situação de supranumerário e colocado no
regimento de artilharia antiaérea fixa, por lhe ter sido
deferido um requerimento em que pedia para ser submetido às referidas provas.
Este oficial deverá comparecer na 3. a Direcção-Geral
deste Ministério (Estado-Maior do Exército) pelas 14 horas e 30 minutos do próximo dia 20 de Julho, a fim de
prestar as mesmas provas, juntamente com os capitães
do seu quadro anteriormente nomeados.
Oportunamente será indicada a data de apresentaçao
à junta hospitalar de inspecção.
N

25) Declara-se que a colocação do capitão chefe de
banda de música Armando de Mendonça Escoto é ~a
Repartição de Fiscalização deste Ministério, por pedIr,
e não na Comissão de Contas e Apuramento de Resp0!lsabilidades, conforme foi publicado na Ordem do Exérctto
n. o 5, 2. a série, de 15 de Maio do corrente ano.
26) Continua a desempenhar as funções de preside~t.e
da Comissão de Contas e Apuramento de Respons~blhdades do Ministério do Exército, desde 20 de AbrIl de
1953, data da sua passagem à situação de reserva, o
general Alfredo Augusto da Silva Braga.
27) Desempenha, desde 22 de Junho de 1953, as fu~ções de presidente da Comissão Superior de Educaçao
Fisica do Exército o general, na situação de reserva,
Manuel Bernardes de Almeida Topinho.

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o

!)

523

28) Presta serviço na Repartição do Gabinete do Ministério do Exército, desde 26 de Maio de 1953, o coronel
de infantaria, na situação de reserva, José Maria Ribeiro
da Silva.
29) São desligados do serviço desde as datas que lhes
vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 1.0
do Decreto-Lei n.? 28404, do 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 transitarem para 11 situação de reforma:
Ooronel de infantaria Ciríaco José da Cunha Júnior,
desde 11 de Maío de 1953.
Coronel de infantaria António de Sousa Guedes
Cardoso Machado, desde 14 de Maio de 1953.
Ooronel de infantaria Alberto José Caetano Nunes
Freire Quaresma, desde 18 de Maio de 1953.
Tenente-coronel
de artilharia Tomás Fernandes,
desde 19 de Maio de 1953.
Oapitão de cavalaria Artur Gonçalves, desde 13 de
Maio de 1953.
Oapitão do extinto quadro auxiliar de artilharia
Artur do Rego, desde 14 de Maio de 1953.
Oapitão de infantaria Francisco Machado Barcelos
Júnior, desde 19 de Maio de 1953.
Tenente de infantaria César Augusto Machado,
desde 24 de Maio de 1953.
30) Oontinua a prestar serviço na Direcção da Arma
de Infantaria, desde 8 de Abril do corrente ano, o major
.infantaria Ruben Gomes, que, por portari~ de ~ de
<) aio
de 1953 inserta na Ordem do Exército n. 6,
a série, do mesmo ano, transitou para a situação de
reserva.

t;

'-I.

31) Deixou de prestar serviço na 2. a Repartição da
~., Direcção-Geral deste Ministério, desde 28 de Junho
e
11 1953, O tenente de infantaria, na situação do reserva,
afael Pinto Barradas.
d 32). I?eixou de prestar serviço na 2. a Direcção-Geral
O MlUlstério do Exército
desde 23 de Junho de 1953,
~ cOronel de artilharia, n~ situação de reserva, António
Odrigues dos autos Pedroso.
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33) Deixou de prestar serviço na comissão liquidatária
da extinta Fábrica Militar de Pólvoras e Explosivos,
desde 3 de Junho de 1953, o coronel de artilharia, na
situação de reserva, António Caldeira Pinto Rebocho.
34) Prestou serviço na Repartição do Gabinete deste
Ministério, desde 1 de Novembro de 1951 até 30 de
Abril de 1953, o coronel de cavalaria, na situação de
reserva, José Paulino Marecos Mouzinho de Albuquerque.
35) Presta serviço na
-Geral deste Ministério,
major farmacêutico, na
Sobreiro de Figueiredo

L." Repartição da 2.(\ Direcçãodesde 5 de Junho de 1953, o
situação de reserva, Eugénio
e Silva.

36) Desempenha as funções do presidente do conselho
administrativo do regimento de artilharia pesada n." 2,
desde 9 de Junho de 1953, o tenente-coronel do serviço
de administração militar, na situação de reserva, Mário
de Jesus Correia.
37) Presta serviço, desde 29 de Maio do corrente ano,
no quartel-general da La região militar o capitão do
quadro dos serviços auxiliares do Exército DomingoS
José dos Santos, que, pela presente Ordem do Exército,
transita para a situação de reserva.
38) Presta serviço, desde 6 de Junho do corrente ano,
no Depósito Geral de Material de Guerra o tenente do
quadro dos serviços auxiliares do Exército J osé Barro~O
Boavida, que, pela presente Ordem do Exército, transIta
para a situação de reserva.

Ministério do Exército - 2.a Direcçao-Geral-

3.a RepartiçAo

39) Pensões anuais que competem aOS oficiais em
seguida mencionados, que, pela presente Ordem do Exército, transitam para a situação de reserva, nos terIllOS
do Decreto-Lei n.? 36304, de 24 de Maio de 1947:
Coronel

de artilharia

Ernesto

Nogueira

Pestana,

36.000t$.
Coronel do artilharia
Brás, 36.000;$.

José dos Santos Rodrigues

2. Série
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Tenente-coronel de cavalaria João Miguel Nunes
de Almeida e Brito, 30.000~.
Tenente-coronel do serviço de administração militar
Mário de Jesus Correia, 30.000~.
Major farmacêutico Leão Rodrigues de Almeida
Correia, 26.250~. Tem 35 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército José Maria Simões Belo, 20.400~. Vence pelo
Ministério do Interior.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Domingos José dos Santos, 20.400~.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Francisco Elias de Sousa, 13.867 ~20. Tem
31 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército José Barroso Boavída, 15.600a.
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Alferes médicos aprovados no último concurso:
António da Graça.
Manuel Albino Rodrigues de Sousa.
César Dias Rego Serras.
Sebastião José Barros Guerreiro.
Fernando Neves Ferro.
António Augusto Fernandes Tender.
José Garcia Afonso.
Altamiro Teixeira Lopes Ferro.
Manuel Alberto Lopes Saraiva Martins.
João Martinho Reis Madeira.

XI - ANONCIOS
Escola do Exército
Declaração de vacatura do magistério

Nos termos do artigo 20.0 do Decreto-Lei n. o 30874,
de 13 de Novembro de 1940, e das alterações constantes do Decreto-Lei n.? 36237, de 21 de Abril de 1947,
e para os efeitos do respectivo provimento, faz-se público que se encontra aberto concurso para professor
catedrático da 3. a cadeira (Topografia).
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18.0 e 19.0 do mesmo
decreto e apresentar na secretaria escolar, até às 15
horas do dia 20 de Agosto de 1953, as suas declarações,
feitas em papel selado e dirigidas ao comandante da Escola, instruidas com os documentos a que se refere 3°
artigo 3.0 e seu § único do Decreto n.? 13764, de 1
de Junho de 1927.
Lisboa, 23 de Maio de 1953. - O Comandante, Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal, brigadeiro de arbO
tilharia.
(Publicado
no Diário do Gove7'1!O o 144, 2," sérle, do 22 de Jun
D.

de 1953).

1952
Junho 7 - Tenente miliciano de cavalaria, na situação do resorva,
Luís ela Costa do Sousa Macedo.

2." Série
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1953
Abril

20 -

"

29 -

Maio

13 13 -

»
I)

17
17 -

I)

19 20 -

26 -

Tenente de artilharia, separado do serviço, Carlos Henriques da Graça.
Alferes miliciano, do regimento de artilharia ligeira
n.O 2, António Libânio Gil Júdíce.
Coronel reformado Henrique Augusto Correia.
Major médico reformado Armando Henriques de Carvalho Lima.
Coronel reformado Firmino da Silva Rego.
Tenente miliciano, do centro ele mobilização de infantaria n.O 1, Artur de Almeida Lima e Costa.
Alferes reformado Manuel Maria Chasse Pinto Ribeiro.
Capitão de artilharia, na situação de reserva, Cândido
Augusto de Carvalho Salgado. Prestava serviço na
Inspecção do Serviço Automóvel do Exército, junto
da 4." região militar.
.
Capitão reformado Alexandre António Joaquim Frede-

rique. m il'··
~ de m
. f an27 - Tenente
rciano, d o centro d e mo bili
I izaçao

»

taria n.? 19, João Tolentino Teodoro de Sousa.
Capitão picador, na situação de reserva, Arnaldo Tavares.
Junho 3 - Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, João da Trindade Durão.
10 - Tenente de infantaria, na situação de reserva, Manuel
Joaquim Moreno.
,..
.
3 -Major
reformado An.tomo
alén2 Barbosa Cardos.o.
»
17 - Coronel de infantaria, na situação de reserva, Alfredo
Abel da Costa.
17 _ Coronel de infantaria, na situação de reserva, Alfredo
Abel da Costa.
25 - Coronel de infantaria, na situação de reserva, Adelino
Delduque da Costa. Prestava serviço na Direcção
da Arma de Infantaria.
»

29

I)

I)

]

V.

I)

I)

Adolfo do Amaral Abranches Pinto,
Está conforme.

o Ajudante-General,

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO'

Ordem

do

Série
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o

Exército

5 de Agosto de 1953

Ministro do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército, o seguinte:
1- DECRETOS
Presidência

E PORTARIAS

do Conselho - Secretariada-

Geral da Defesa Nacional

Nos termos do artigo 1.0 do Decreto n.? 5787-000,
de 10 de Maio de 1919: manda o Governo da República
~ortuguesa, pelos Ministros da Defesa Nacional, do ExérCito e dos Negócios Estrangeiros, exonerar do cargo de
adido militar junto da Embaixada de Portugal em Londres o coronel do corpo do estado-maior Luis Maria da
Câmara Pina.
Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, 23 de Março
de 1953. - O Ministro da Defesa Nacional, Fernando dos
Santos Costa. - O Ministro do Exército, Adolfo do Amara~ Abranches Pinto. - O Ministro dos Negócios EstrangeIros, Paulo Arsénio Virissimo Cunha.
(Anolada

pelo Tribunal

(Publlcnda no Dlãrio
de 1953).

Ministério

do Goterno

de Conlas em 1 de Abril de lD53).
n.· 8G, 2." sõríe, de 11 do Abr!l

do Exército - Repartição

do Gabinete

:.\r~I~nda o Governo da República Portuguesa, pelo
un tros da Defe a ... acional do Exército e dos 1\ (lgóeios E tranc-eiro
ao abrig~ do Decreto n.? 5 787,
b
,
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de 10 de Maio de 1919, nomear pttra provimento do
cargo de adido militar ·e aeronáutico à Embn ixada de
Portugal em Londres o coronel do corpo do estado-maior, na situação de reserva, João Carlos de Sá N 0gueira, vago pela exoneração do coronel do corrpo do
estado-maior Luís Mar ia da Câmara Pina do referido
cargo.
Lisboa, 24 de J'unho de 1953. - O Ministro da Defesa Nacional, Fernando dos Santos Costa. - O Ministro do Exército, Adolfo do A1naral Abranches Pinto. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo .-1rsénio
Viríssimo Cunha.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

Ministério

de Contas em 10 de Julho de 1953. São
nos termos de Decreto n," 22 257).

do Exército - I." Direcção-Geral-

2. a Repartição

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, de harmonia com disposto no artigo 73.0 do Regulamento da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n." 35667, de 28 de Maio de 1946, com
a redacção dada pelo artigo único do Decreto n." 37 936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao coronel de cavalaria, na situação de reserva, João Herculano de Moura,
condecorado com o grau de oficial da Ordem Militar d~
Torre o Espada, a pensão mensal de 300~, com venCImento desde 4 de Maio de 1953. como compensação d.a
diferença de vencimentos no activo, liquido de imposições legais, de um coronel e a pensão liquida de reserva
que lhe foi atribuída,
Ministério do Exército, 17 de Julho de 1953. -- O Suh:
secretário de Estado do Exército, Horácio José de 8(t
Viana Rebelo.
(Vilada pelo Tribunal
devido. emolumentos,

Ministério

de Contai em 31 de Julho de 1953. SAo
nOI tormos do Decreto n.o 22 257).

do Exército - Repartição

Geral

Manda o Governo da República Portnguesa, pelo Ministro do Exército, de harmonia com o disposto no artigo 73.° do Regulamento da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, COlD
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a redacção dada pelo artigo único do Decreto n. o 37 936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao major reformado
João Baptista Gomes, condecorado com o grau de oficial
da Ordem da Torre e Espada, de Valor, Lealdade o Mérito, a pensão mensal de 300t$, com vencimento desde
12 de Maio próximo passado, como compensação da diferença entre o vencimeuto do activo, líquido de imposições legais, de um major e a pensão líquida de reforma
que lhe foi atribuída.
Ministério do Exército, 11 de Junho de 1953. - O Subsecretário de Estado do Exército, Horácio José de Sá
Vi'ana Rebelo.
(Vlsada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 30 de Junho de 1953. Silo
DOS termos do Decreto
n," 22 257).

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, de harmonia com o disposto no artigo 73.0 do Regulamento da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, com a
red1\cção dada pelo artigo único do Decreto n.? 37 936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao capitão reformado
José Maria Pais de Sousa Andrade, condecorado com o
grau de cavaleiro da Ordem da Torre e Espada, de Valor, Lealdade e Mérito, a pensão mensal até ao quantitativo de 300t$, conforme os rendimentos ou proventos
próprios, com vencimento desde 8 de Maio findo, como
compensação da diferença de vencimento do activo, liquido de imposições legais, de um capitão e a pensão
mensal liquida de reforma que lhe foi atribuída.
Ministério do Exército, 11 de J unho de 1953. - O Subsecretário de Estado do Exército, Ilorácio José de Sá
Yiana Rebelo.
(Visada polo Tribunal
devido. emolumentos,

de Contas em 30 do Junho de 1953. São
DOI termos do Docreto
n.o 22267) •

. Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mi~lstro do Exército de harmonia com o disposto no artigO 73.0 do Regul~mento da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n. o 35 667, de 28 de Maio de 1946, com a
~edacção dada pelo artigo único do Decr~t~ n. o 37 936,
Je 17 d~ Agosto de 1950, conceder ao capitão reformado
dosó PeIxoto da Cunha Moreira, condecorado com o grau
~e cavaleiro da antica e mui nobre Ordem da 'I'orre e
SPada, de Valor L~aldade e Mérito, a pensão mensal
e 300t$, com vedcimento desde 8 de Maio findo, como

d
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compensação da diferença de vencimento do activo, líquido
de imposições legais, de um capitão e a pensão mensal
liquida que lhe foi atribuída,
Ministério do Exército, 11 de Junho de 1953. - O Subsecretário de Estado do Exército, Horácio José de Sá
Viana Rebelo.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, de harmonia com o disposto DO artigo 73.0 do Regulamento da ~fedalha Militar, aprovado
pelo Decreto n." 35667, de 28 de Maio de 1946, com a
redacção dada pelo artigo único do Decreto D. o 37 936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao capitão reformado
João António Rodrigues, condecorado com a cruz; de
guerra de 1." classe, a pensão mensal até ao quantitativo
de 3001$, conforme os rendimentos ou proventos próprios,
com vencimento desde 8 de Maio findo, como compensação da diferença de vencimento do activo, líquido de
imposições legais, de um capitão e a pensão mensalliq uida
de reforma que lhe foi atribuída.
•
Ministério do Exército, 11 de Junho de 1953. - O Sub~
secretário de Estado do Exército, Ilorácio José de Sá
Viana Rebelo.
(Vlsndas pelo Tribunal
de Contas em 1 de Julho de 1953. Slo de"Idos emolumentos,
n08 termos do Decreto n." 22 251).

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo :Ministro do Exército, de hamonia com o disposto no artigo 73.0 do Regulamento da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto D. 35667, de 28 de Maio de 1946, com tL
redacção dada pelo artigo único do Decreto n." 37 936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao capitão reformado
Manuel Ribeiro da Laje, condecorado com o grau de
cavaleiro da Ordem da Torre e Espada, de Valor, Lealdade e Mé.rito, a pensão mensal até ao quantitativo. de
3001$, conforme os rendimentos ou proventos próprtOS,
com vencimento desde 6 de Maio findo, como co.mpensação da diferença de vencimento do activo, líquidc ~e
imposições legais, de um capitão e a pensão liqUIda e
reforma que lhe foi atribuída.
O

Ministério do Exército, 14 de Junho de 1953. - O subti
secretário de Estado do Exército, Ilorácio José de S
Fi'ana Rebelo.
I
(Vllada
pelo Tribunal
devido. emolumontos,

do Contas
nOI tormos

953 S o
em li do Julho de 1
•
do Decreto n.' 22207).
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,Manda o Governo da República
Portuguesa,
pelo
~fi~istro
do Exército,
de harmonia
com o disposto no
artIgo 7.3.° do Regulamento
da Medalha Militar,
aprovado pelo Decreto n ." 35667,
de 28 de Maio de 1946,
com a redacção
dada pelo artigo
único do Decreto
n.O 37936, de 17 de Agosto de 1950, conceder ao coronel reformado
Raul Andrade
Peres, condecorado
com
o grau de comendador
da Ordem da Torre e lEspada,
de Valor, Lealdade
e ~Iérito, ·e com a medalha militar
de ouro da classe de valor militar,
duas pensões mensais, no quantitativo de 600$, conforme os rendimentos
ou proventos
próprios,
com vencimento
desde 30 de
~bril último,
como compensação
da diferença
de venCIlllento do activo, líquido de imposições legais, de um
coronel e a pensão mensal líquida de reforma que lhe
foi atribuída.
•
.Ministério
do Exército,
19 de Junho
de 1953.O Subsecretário
de E ta do do Exército,
11orácio José

de Sá Viana Rebelo.
(Visada
vldos

polo Tribunal
emolumentos,

de Contas em 10 de Julho de 1953. S1\o deDOS termos
do Docroto n.o 22 257).

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro do Exército
do harmonia com o disposto no arda Medalha Militar, aprovado
tigo 73.0 do Regul~mento
pelo Derreto
n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, com
a redacção dada pelo artigo único do Decreto n.? 37936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao sargento-ajudante
reformado José António Simão, condecorado
com a cruz
de guerra de 2. a classe, a pensão mensal de 3006, com
vencimento
desde 21 de Maio do corrente ano, como
compensação
da diferença de vencimento
do activo, liquido de imposições lezais de um sargento-ajudante
e a
pensão mensal líquida Ode ;eforma que lhe foi arbitrada.
Ministério do Exército, 26 de Junho de 1953. - O Subsecretário
de Estado do Exército,
Horácio José de Sá

TTiana Rebelo.
(Visada
pojo Tribunal
devidos emolumentos,

do Contus
nos tormos

em 9 de Julho de 1953.
do Docroto D.O 22257).

1\0

l)f.anda
O
overno da República
Portug~e
a, pelo
..t.l.lUl tro do Ex ircito
de harmonia
com o disposto no
'
il it
'art' 19o 73.0 do Rezulamento
da Medalha "lI
.l..l 1 1 ar,
apro"ado pelo Decretg n." 35 667 de 28 de Maio de 1946,
cOUl l\ redacção
dada pelo 'artigo
único do Decreto
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n ," 3793,6, de 17 de Agosto de 19.50, conceder ao coronel reformado José Mendes dos Reis, condecorado com
o grau de oficial da Ordem da 'l'orre e Espada, de
Valor, Lealdade e .Mérito, e com duas cruzes de guerra
de La classe, duas pensões mensais de 300$, com vencimento desde 5 de Maio findo, como compensação da
diferença de vencimento do activo, líquido de imposições legais, de um coronel de infantaria
e a pensão
mensal líquida de reforma que lhe roi arbitrada.
Ministério do Exército, 26 de Junho de 1953.O Subsecretário d'e Estado do Exército, Horácio José
de Sá Viana Rebelo.
,Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro do Exército, de harmonia com o disposto no
artigo 73. do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto n.? 3.5667, de 28 de Maio de 1946,
com a redacção dada pelo artigo único do Decrete
n.? 37 963, de 17 de Agosto de· 1950, conceder ao pnmeiro-sargento reformado José Maria, condecorado co~
a cruz de guerra de 2.a claese, a pensão mensal ate
até ao quantitativo de '300$, conforme os rendimentos
ou proventos :próprios, com vencimento desde 24 de
Abril último, como compensação da diferença de vencimento do activo, líquido de imposições legais, de UDl
primeiro-sargento e a pensão mensal líquida de reronn~
que lhe foi atribuída.
0

IMinistério do Exército, 26 de Junho de 1953.O Subsecretário de Estado do Exército, Horácio José
de Sá Viana Rebelo.
(Visadas
pelo Tribunal
devidos emolumontos,

do Contas
nos tormos

om 10 do Julho de 1955. SAo
do Decreto n .• 22 257).

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo :Ministro do Exército, de harmonia com o disposto no artigo 73.0 do Regulamento da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n. o 3ó 667, de 28 de Maio de HH6, COIU
a redacção dada pelo artigo único do Decroto n." 37 936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao primeiro-sargento reformado Laurival Mário França, condecorad1
com a cruz de guerra do 2. a classe, a pensão l1lensa
de 300a, com vencimento desde 19 do Maio findo, c~11l0
compensação da diferença de vencimento do actty~,
liquido de imposições legais, de um primeiro-sargen o
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e a pensão mensal líquida de reforma que lhe foi arbitrada.
Ministério do Exército, 3 de Julho de 1953. - O Subsecretário de Estado do Exército, llorácio José de Sá
Viana Rebelo .
. "Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mir:lstro do Exército, de harmonia com o disposto no artígo 73.0 do Regulamento da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, com
a redacção dada pelo artigo único do Decreto n. o 37 036,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao segundo-sargento
reformado Joaquim Ribeiro, condecorado com a cruz
de guerra de 2. a classe, a pensão mensal até ao quantitativo de 3001$, con'form~ os rendimentos ou proventos
próprios, com vencimento desde 23 de Dezembro de
1952, como compensação da diferença de vencimento do
activo, liquido de imposições legais, de um segundo-sargento e a pensão mensal líquida de reforma que lhe
foi atribui da.
Ministério do Exército, 3 de Julho de 1953. - O Subsecretário de Estado do Exército, Horácio José de Sá
Viana Rebelo.
(VI.adas pelo Tribunal
devídos emolumentos,

11- MUDANÇAS
Ministério

de Contas em 18 de Julho de 1953. São
nos termos do Decreto n.o 22257).

DE QUADRO

do Exército -I. a DirecçAo-Geral

- 2.a RepartiçAo

Por portaria de 30 de Junho de 1953:
Têm passaO'em a oficial miliciano médico, por se encontrarem h~'I.bilitados com o curso de Medicina, nos termos do Decreto n." 21365 de 22 de Abril de 1932,
os alferes do reaimento de infantaria n. o 10, Dário
HaÍ1:bo N~lasco e~ do regimento d~ infantaria n~o 12,
LUClano Vieira e o aspirante a oficial, do batalh~o ~e
llletralhadora.
n. o 3, Vasco José Barata de ltóna
Godinho de Faria Riobom todos milicianos de infantaria.
' do Contas om 4 do Julho do 195"0) •
(AnotAdA pelo Tribunal

V:
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III - MUDANÇAS DE SITUAÇAO
Ministério

do Exército - I. a DirecçAo-Geral-

2.

a

RepartiçAo

Por portarias de 9 de Janeiro de 1953:
Ouadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria, adido, Sig-ismundo Gonçalves da
Conceição IRevés, que, por .ter deixado de .prestar serviço em comissão militar na província de Moçambique, regressou em 16 de Novembro de 1952, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da sua apresentação.
Ouadro da arma de artilharia

Capitão de artilharia,
adido, Joaquim Henrique da
Costa Branco, que) por ter deixado de prestar serviço
na província de Moçambique, onde se encontrava
em comissão militar, regressou em 8 de Dezembro
de 1952, tendo desembarcado em 25 do mesmo mês e
ano, para preenchimento de vaga no quadro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data do seu
regresso.
'!'enente de artilharia.
url irlo, Matias FilÍza ~UVLlTe~ eh
Costa, que, por ter deixado de prestar serviço na província de Moçambique, onde se encontrava em comissão militar, regressou em 28 de Dezembro de 1952,
tendo desembarcado em 29 do mesmo mês e ano, par.u
preenchimento de vaga no quadro) devendo ser conSIderado nesta situação desde a data do seu regresso.
(Vlslldas
polo Tribunal
de Cont.s
em 7 de Julho
sAo devidos emolumentos,
n08 termos do Deereto

do 19M. NAo

n.· 22257).

Por portarias de 25 de Junho de 1953:
Adido

Oapitão de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n." 1, Artur Relva de Lima, por ter sido nOD1~~d~
para desempenhar uma comissão de serviço D11htaI
na província de Angola, ao abrigo da alínea b) do artigo 3.° do Decreto n." 36019, de 7 de Dezembro
de 1946, devendo ser considerado nesta situação desde
11 de Junho de 1953.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

om 4 de Julho

d

e

1963).
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Quadro do serviço de administração militar

Capitão do serviço de administração militar, adido, Alfredo Fernandes das Neves, que, por ter deixado de
prestar serviço na província de Moçambique, onde se
encontrava em comissão militar, se apresentou em 17
de Junho de 1953, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da sua apresentação.
(Visada pelo Tribunal
do Contas om 11 de Julho de 1953. Não
são devidos emolumentos,
nos lermos do Decreto n •• 22257) •

•

Reforma
(Despacho de 23 de Janeiro de 1945 da Caixa GoraI de Depósitos,
Crédito e Previdêneia,
publicado no Diário do Governo n •• 21,
2.' série, do 25 do mesmo mil. e ano).

Tenente miliciano de artilharia, na situação de reserva,
Carlos Olavo Correia de Azevedo Júnior, nos termos
da alínea a) do artigo 13.0 do Decreto-Lei n. o 36304,
de 24 de Maio de 1947, por ter atingido o limite de
idade, devendo ser considerado nesta situação desde
7 de Julho de 1950.
(Despacho de 20 de ~[nlo do 1953 da Caiu Oeral de Depósitos,
Crédito e Previdência,
publicado no Diário do Governo n.· 122,
2." série, de 23 do mesmo mês o ano).

Coronel de infantaria, na situação de reserva, Raul Verdades de Oliveira 'Miranda, nos termos da alínea a)
do artigo 13.0 do Decreto-Lei n. o 36 304, de 24 de
Maio de 1947, por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de
Março de 1953.
(Despacho de 20 de Junho do 1953 da Caixa Oeral de Depôsttos,
Crédito e Providência,
puhltcado uo Diário do Gove"no n.· 146,
2.' série, do 24 do mesmo mês e ano).

General Júlio da Conceição Pereira Lourenço; coronéis: de infantaria, Alberto José Caetano Nunes
Freire Quaresma António de Sousa Guedes Cardoso
Machado, Üiríaco José da Cunha Júnior e, do serviço
d~ administral;ão militar, José Ribeiro da Costa Júnlor; tenente-coronel de infantaria Hermínio Rebelo;
capitães: de cavalaria, Artur Gonçalves, do serviço
de administração militar, Januúrio Simões da Silva e,
do extinto quadro auxiliar de artilharia, Artur do
Rego e tenentes de infantaria António Cardoso Calhancas e César Aucusto Machado, todos na situação
de reserva nos ter~nos da alínea a) do artigo 13.0
do Decreto'-Lei n." 36304, de 24 de Maio de 1947,
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por terem atingido o limite de idade, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente,
21 de Abril, 18, 14 e 11 de Maio, 9 e 10 de Abril,
13 de Maio, 28 de Abril, 14 de Maio, 2 de Abril e
24 de Maio de 1953.
(Nilo carece

de visto ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Reserva

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n.? 2, António da Rosa
Baptista, nos termos da alínea a) do artigo 12.° do
Decreto-Lei n. o 36 304, âlterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 11 de Junho de 1953.
Supranumerário

Tenente-coronel de artilharia, adido, Carlos de Sousa
Gorgulho, que, de regresso de comissão civil no Ministério do Ultramar, por ter sido exonerado das
funções de governador de S. Tomé e Príncipe, se
apresentou em 11 de Junho de 1953, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(VI.adas
pelo Tribunal
do Contas em 10 de Julho
.11.0 devidos omolumentos,
nos tormos do Docreto

de 1955. Nilo

11.° 22 267).

Por portaria de 26 de Jw~lzo de 1953:
Reserva

Coronéis de infantaria, da direcção da arma, José Maria
Coelho da Mota e chefe do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 7, Carlos Gomes Cordeiro, o primeiro nos termos da alínea a) e o segundo no~
termos da primeira parte da alínea c) do artigo 12..
do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-LeI
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente,
26 e 11 de Junho de 1953.
(Visada polo
são devidos

Tribunal
do Contas em 10 de ,Tulho d.e 1955. Nilo
omolumentos,
nos tormos do Docreto n.o 2~ 257).

Por portarta de 30 de Junho de 1953:
Deixa de ser considerado na situação de adido DO Se~'etariado-Geral da Defesa Nacional, continuando, po~ ~,
na mesma situação do adido, mas em serviço no Mmls-

•
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dos Negócios Estrangeiros, o tenente-coronel
do corpo do estado-maior, adido, Júlio Manuel Pereira, devendo ser considerado na nova situação desde
30 de Junho de 1953.
tério

(Anotada pelo Tribunal

do Contas em 31 de Julho de 1953).

Demitidos de oficiais do Exército, por lhes ter sido aplicado o disposto no artigo 178.° do Regulamento de
Disciplina Militar, o tenente, do batalhão independente de infantaria n.? 17, Daniel Augusto Gonçalves
e alferes, do centro de mobilização de infantaria n.? 5,
Daniel Loureiro, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 17 e 19 de Junho de
1953.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 13 de Julho do 1953).
Considerados regressados ao serviço deste Ministério,
por terem deixado de prestar serviço nas provincias
de, respectivamente, Moçambique e da Guiné, o tenente de artilharia Luis Carlos Azevedo da Costa e
o alferes de infantaria Raul Rodrigues Ferreira, ambos
adidos e milicianos, devendo ser considerados nesta
situação desde 12 e 2 de Junho de 1953, ficando em
disponibilidade.
Adidos

Tenente-coronel do serviço de administração militar, da
Manutenção Militar, Arnaldo da Costa Moura, por ter
sido nomeado, por portaria desta data, para o cargo
de subdirector, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel
do serviço de administração militar,
das inspecções do mesmo serviço, Alexandre de Abreu
Castelo Branco e capitão do quadro dos serviços auxi~i~res do Exército, do quartel-general da 1. a reg~ão
Irllhtar, Manuel António Rodrigues, por terem Sido
nomeados para desempenhar comissões de serviço ~ependentes do Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 24 de Junho e 11 de Maio de 1953.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exér~ito,
do regimento de infantaria n." 3, José de Medeiros
Festas Júnior, por ter sido requisit~~o para desempenhar uma comissão de serviço militar dependente
do Ministério do Interior na Guarda Nacional Repu~licana, devendo ser considerado nesta situação desde
..6 de Junho de 1953.
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Majores do serviço de administração militar, professor
efectivo do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Arménio do Nascimento Guerra e chefe dos
armazéns de fardamento das Oficinas Gerais de Fardamento, Américo Augusto de Almeida Calado, 1>01'
terem sido nomeados para os citados cargos, por
portarias de, respectivamente, 1 de Maio e 30 de J unho de 1953, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 8 e 27 de Junho do mesmo
ano.
Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do 2.° grupo de companhias de subsistências, Hélio
Jean Simonette, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço no Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica, devendo ser con iderado
nesta situação desde 1 de Janeiro de 1953.
Baixa do serviço

Capitães: de engenharia, Carlos Alberto de Aguiar e
.Luís de Meneses
orreia Acciaioly e, médicos, Francisco Alberto de Oliveira, Augusto da Cunha Lamas.
Joaquim de Sousa Correia e Carlos J o é Pires Seromenho; tenentes: de infantaria, Vasco Dias Ferreira
de Moura; de artilharia, João Henrique Camacho e
Elias dos Santos Moura; de engenharia, Júlio Ciriaco
de Castro e António Emídio Abrantes; do serviço de
administração militar, Luis Augusto de Almeida, Carlos
Fragoso, José António Fernandes e António dos S~ntos; médicos, Cândido Leal 'l'avares, Joaquim Bandeira
de Carvalho, Jorge Artur Leitão e Luis Ribeiro de .Almeida ; cirurgião dentista, Manuel Pereira Cabral; farmacêutico, José de Amorim e veterinário, Carlos Alberto da Silva Pereira, e alferes: de artilharia, An1~al
Simões de Almeida Campos, Custódio Brito e JoaqulIll
de Araújo Franqueira; de cavalaria, José Filipe ,S~orlO
queira, Augusto César Mendes Lajes, Jordão Greg
Cansado Conde e António dos Santos Malva; do serviço de administração militar, Alberto de Barros o
Sousa, Mário Gastão Ferreira, Alberto Fernandes ~de
Oliveira e J oão Ferreira Rebelo da Silva e farroaceutico, Amador da Conceição Verissimo, todos milicianos
de re erva, nos termos do artigo 61.° do Decr~to
n.? 12017, de 2 de Agosto de 1926, por terem atl~gido o limite de idade, devendo ser considerados
situação desde. respectivamente, 23 de Janeiro, 1:' e

D~S/
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Fevereiro, 23 de Janeiro, 12 e 30 de Abril, 9 de
Junho, 11 de Maio, 21 de Janeiro, 1 de Abril, 21 e
26 de Janeiro, 5 e 12 de Março, 13 de Maio, 30 de
Junho, 6 de Janeiro, 25 de Fevereiro, 1 e 22 de
Março, 16 de Fevereiro, 30 de Abril, 13 de Fevereiro,
16, 17 e 20 de Março, 2 e 9 de Janeiro, 12 e 20 de
Março, 20 de Fevereiro, 1 de Março, 3 de Abril, 28
de Maio e 2 de Fevereiro de 1953.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contns em 4 do Julbo de 1958).

Oficial miliciano de reserva

Tenente miliciano de engenharia, licenciado, da brigada
O
10 do caminhos de ferro, António Lourenço da
D.
Silveira de Sousa Bual, nos termos dos artigos 25.0 e
26. o do Decreto-Lei n,036 304, alterado pelo Decreto-Lei 38 916, de 1 de Setembro de 1952, por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta
situação desde 2 de Junho de 1953.
(Anotada

pejo Tribunal

de Contas em 13 de Julho de 19~3).

Ouadro da arma de infantaria

Tenentes de infantaria, adidos, Oarlos Alcobia de Sousa
Oirne, Francisco da Silva Fragoso e Oarlos Rebelo
oare , que, por terem deixado de prestar serviço nas
provlncias de Moçambique os dois primeiros e de
Angola o terceiro, onde se encontravam em comissão
militar, regressaram em, respectivamente, 1 de Junho,
26 de Maio e 16 de Junho de 1953, desde quando devem
s r considerados nesta situação, para preenchimento
de vagas DO quadro.
Quadro do serviço de administração militar

'I' enente·coronel do serviço de administração militar,
supranum rário, das in pecções do mesmo serviço,
onde continua colocado Antonino de Figueiredo e
ilva, para pr enchimento de vaga no quadro, devendo
ser considerado nesta situação de de a data da presente
portaria.
Reserva

Ten.ente-coronel do en-iço de administração
militar, da
direcção do me 'mo s rvíço (in pecçõea), Alfredo César
de Brito, no termos da alínea a) do artigo 12.0 d~
n~creto-Lei
n. o 36 304. alterado pelo Decreto-Lei
n. :3 ü16 d 18 de et mbro de 1952, devendo ser
eon iderad~ n ta ituação desde 18 de Junho de 1953.
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Major de artilharia, do grupo de artilharia contra aeronaves n. o 3, Antão Cordeiro Dias, nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro
de 1952, devendo ser considerado nesta situação desde
1D de Junho de 1953.
Supranumerário

Major de infantaria, adido, Manuel Afonso Anta, que,
por ter deixado de prestar serviço na província de
Moçambique, onde se encontrava em comissão militar,
regressou em 1 de Junho de 1953, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Visadas pelo Tribunal
de Contas em 10 de Julho de 1953. NAo
são devidos emotumentos,
nos termos do Decreto n.o 22257).

Por portarias

de 10 de Julho de 1963:

Abatido ao efectivo do Exército, por ter tido passagem
ao quadro de engenheiros das forças aeroterrestres,
por portaria de 8 de' Junho de 1953, o capitão de
engenharia, adido, João de Matos da Silva, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da citada
portaria.
Abatidos ao efectivo do Exército, por terem tido passagem ao quadro dos oficiais técnicos de aeronáutica.
por portarias de, respectivamente,
29 e 29 de Abríl
~ 31 de Março de 1953, os alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército, adidos, Aníbal Coelho
de Melo, João António Ramalho de Mira e Manuel
Francisco Romaneiro, os dois primeiros com a patente
de tenente, devendo ser considerados nesta situação
desde as datas das citadas portarias.
(Anotadas

polo Tribunal

de Contas

em 13 de Julbo de 1953).

Adidos

Major farmacêutico, na situação de reserva, do consel~o
fiscal dos estabelecimentos fabris deste Ministério, Ledo
Rodrigues de Almeida Correia, por ter sido nornea o
vogal do referido conselho por portaria desta datdll,
devendo ser considerado nesta situação desde 5 e
Maio de 1953.
(Visada
pelo
8Ao devidos

1953 N'l!.o
Tribunal
de Coo tas em 80 de Julbo do
11'1)
emolumentos,
nos termos do Docreto n.o 22 2 •
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Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. o 13,
Artur da Mota Freitas, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério do Interior, na Policia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Julho de 1953.
Capitães de infantaria, do regimento de infantaria n." 13,
Joaquim Lima Silveira Costa e, do batalhão de caçadores n.? 8, João Polidoro Monteiro, por terem sido
nomeados para desempenhar comissões de serviço
militar nas províncias de, respectivamente,
M'Üçambique e Timor, ao abrigo da alínea b) do artigo 3.0
do Decreto n.? 36019, de 7 de Dezembro de 1946,
devendo ser considerados nesta situação desde 15 de
Junho e 18 de Maio de 1953.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do quartel-general da 2. a região militar, António de
Castro, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de Maio de 1953.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas

em 13 de Julho de 1953).

Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria, adido, Domingos André, que, por
ter .deixado de prestar serviço na província de Cabo
Verde, regressou em 23 de Junho de 1953, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data do seu regresso.
(Visada
são

pelo
devidos

Tribunal
de Contas em 15 de Julho do 1953. Nilo
omolumentos,
aos termos do Decreto n.o 22257).

Reserva

General, comandante da 2. a região mili tar, Manuel Bernardes de Almeida Topinho, nos termos da alínea a)
do artigo 12.0 do Decreto-Lei n. o 36 304, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de
1952, devendo ser considerado nesta situação desde
20 de Junho de 1953.
(Visada pelo Trihunal de Contas em 22 do Julho do 1953. Nlto
são dovidos emolumontos,
nos termos do Docroto n.? 22 257).

üapiti\o do quadro dos serviços auxiliares do Ex~rcito,
do regimento de cavalaria n. o 4, Júlio Frederico de
Matos, nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do De:
creto-Lei
n.? 36 304, alterado pelo Decreto-Lei
o
u. 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 27 de Junho de 1953.
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Supranumerário

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Fernando dos Santos Ferreira, que, de regresso
de comissão militar na província de S. Tomé e Príncipe, se apresentou em 1 de Julho de 1953, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Visadas polo Tribunal de Contas em 15 de Julho de 1953. NAo
do devido. emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Por portarias de 17 de Julho de 1953:
Considerados regressados ao serviço deste Ministério
os tenentes, de infantaria, José Alves Elias e Fernando Maria Barbosa e, do serviço de administração
militar, Abilio Carlos Campos Tavares, todos milicianos e adidos, por terem deixado de prestar seryiço
nas provincias de Moçambique o primeiro e de Angola
os restantes, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 27 de Agosto de 1952 e
26 e 1 de Junho de 1953, ficando na situação de licenciado os dois primeiros e em disponibilidade o terceiro.
Considerado regressado ao serviço deste Ministério por
ter deixado de prestar serviço na província de Mo~a01bique, onde se encontrava em comissão militar, o tenente miliciano de artilharia, adido, Igeménio Eduardo
Gomes Névoa Tadeu, devendo ser considerado ~esta
situação desde 24 de Junho de 1953, ficando na sItuação de disponibilidade.
(Anotada polo Tribunal

do Contas em 22 do Julho de 1953).

Considerado regressado ao serviço deste Ministério por
ter deixado de prestar serviço na província de Ango~a,
o capitão do quadro dos serviços auxiliares do EXt>rcito, adido, na situação de reserva, Francisco Alv~,
devendo ser considerado nesta situação desde 16 e
Junho de 1953.
1963 Nao
(Visada pelo Tribunal
do ContaI om 29 de Julho d:
1167).
silo devídos emolumentos,
nOI termos do Decreto n- 2lI

Adidos

Capitães, do regimento de infantaria n.? 4, José ~e~~
Paixão e, do regimento de infantaria n." 12, Am!lfh~O
Travaços de Almeida Nogueira e alferes, do bata

2.' Série
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de caçadores n." 7, Eduardo Padrão Soares, todos de
infantaria, por terem sido nomeados para desempenhar
comissões de serviço militar nas províncias de S. Tomé
e Principe o primeiro e de Angola os restantes, ao
abrigo da alínea b) do artigo 3.° do Decreto n." 36019,
de 7 de Dezembro de 1946, devendo ser considerados
nesta situação desde 2 de Julho de 1953.
Capitão de artilharia, do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Manuel do Nascimento Antas e alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do
distrito de recrutamento e mobilização n. ° 7, Salvador
João Rodrigues, por terem sido nomeados, respectivamente, professor efectivo do 6.° grupo de disciplinas
do referido Instituto, por portaria de 22 de Maio do
corrente ano, o por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão "de serviço militar dependonte
do Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerados nesta situação desde
22 de Maio e 14 de Julho de 1953, respectivamente.
Alferes milicianos; de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 14, Isaac Lima Mendes Azevedo e, de cavalaria, do reO'imento de cavalaria n. ° 4, Artur Alfredo
Brito da Cr;z e, do regimento de cavalaria n." 6, Octávio Alfredo Pinto de Aguiar, por terem sido nomeados
para desempenhar comissões de serviço militar, o primeiro, na província de Angola, ao abrigo da alinea b)
do artigo 3.0 do Decreto n." 36019, de 7 de Dezembro de 19-16, e, os restantes, no Ministério do Interior,
na Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 2, 14
e 12 de Julho de 1953.
(Anotadas

pelO Tribunal

de ContaI

om 22 de Julho

de 1958).

Quadro do corpo do estado-maior

Capitão do corpo do estado-maior Hen~ique Alberto de
Sous.a Guerra Júnior, que, por ter deIXado de prestar
serviço na província da Guiné, onde se encontrava em
Comissão militar embarcou de regresso à metrópole
em 3 de Julho de 1953, para preenchimento de vaga
no quadro.
(VIsad~ polo Tribunal
de Coutas em 29 de Julho do 1953. N~o são
devidos emolumentos,
nos termos do Decrete n.o 22 257).

}.

.

Reserva.

.

.

[aJor do
rvíço de admini traçiLO militar, adido? em
serviço no Ministério do Interior, na Guarda NaclOual
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Republicana, Daniel António Reis Rosa, nos termos
da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n. o 36 304,
alterado pelo Decreto-Lei n." 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Julho de 1953 e sem direito a vencimentos por este Ministério enquanto se encontrar na
referida situação de adido.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 22 do Julho

de 1953).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de cavalaria n." 5, José Barata Freire
Lima, nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do
Decreto-Lei
n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n." 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 4 de Julho de 1953.
Capitães, de engenharia, do batalhão de caminhos de
ferro, Adalberto da Conceição Ferreira Pinto e, do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, do regimento de engenharia D.O 2, Belmiro Martins Caolho,
nos termos das alíneas a) e b), respectivamente,
do
artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo
Decreto-Lei n." 38 916, de 18 de Setembro de 1953,
devendo ser considerados nesta situação desde 1 e 2
de Julho de 1953.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 2n de Julho de 1953. NM
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 261);

Extinto quadro de oflciais do secretariado militar

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, adido, Viriato Egídio, que, por ter deixado
de prestar serviço na província de Moçambique, onde
se encontrava em comissão militar, regressou em 20
de Junho de 1953, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada polo Tribunal de Contas em 29 de Julho do 1953. NilO silo
dovldos emolumentos, no. termos do Decroto n.o 22251).

Oficial miliciano de reserva

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do ce~tro
de mobilização de infantaria n.? 16, Jaime FrancIsâo
Boulain Fogaça, nos termos dos artigos 25.° e 26.0 o
Decreto-Lei n.? 36304, de 24 de Maio de 1947, por
ter atingido o limite de idade, devendo ser conSIderado Desta situação desde 24 de Julho de 1953.
.

Anotada

polo Tribunal

3
do Contns em 22 do Julho de 195 ).
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Por portarias de 24 de Julho de 1953:
Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de Moçambique, onde se encontrava em comissão militar,
o tenente miliciano de infantaria,
adido, Oarlos
Marques de Oliveiral devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Julho de 1953 e freando em disponibilidade.
Nula e de nenhum efeito a pM'te da portaria de 3 de
Abril de 1952, publicada na Ordem do Exército n." 6,
2.a série, do mesmo ano, que col ocava na aituação
ele baixa de serviço o capitão miliciano médico de
reserva I.Jeonardo de Sousa Castro Freire.
~didos

Major de cavalaria, da direcção da arma, Ápio Felisherto Nunes de Almeida, por ter sido nomeado para
desempenha:r uma comissão de serviço militar na província de Moçambique, ao abrigo da alínea b) do
artigo 3.° do Decreto-Lei n." 36019, de 7 de Dezembro
de 1946, devendo ser considerado nesta situação desde
10 de Julho de 1953.
Capitães de cavalaria, do regimento de cavalaria n.o,4,
Joaquim Pinto Brás e Nuno Caldas Franco Duarte,
'Por terem sido nomeados para desempenhar comissões
de serviço militar illO Estado da Lndia, ao abrigo da
alínea c) do artigo 3. ° do Decreto n. ° 36019, de 7 de
~ezembro de 1946, devendo ser considerados nesta
Rltuação desde 1 de Julho de 1953.
(Anotadas

polo Tribunal

do Contas

om 29 do Julho

de ~9~).

Oapitães do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do quartel-general da 4. a região militar, J osé Joaquim
Albino Júnior, do rezimento de infantaria n. o 12, Manuel dos Santos 0, dotlbatalhão de motralhadoras n. o 1:
Henrique Pêra, por terem sido requisitados para deselllpenharpm comissões de serviço dependentes do
~ubsecretariado de Estado da Aeronáutica, elevendo
ser considerados nesta situação desde, respectivaIllento, 2, 9 e 9 de Uaio de 1953.
(Anotado

pelo Tribunal

do Contos

om

ao do

Julho

do 1953).

Alfere (~O quadro do erviços auxiliares ~o Exército,
rio reg'lmento de cavalaria 11.° 4, Joaquim Augusto
Moreira da 'ilya, por ter ido requi irado para desem-
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'penhar uma comissão de serviço militar dependente
do Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicama, devendo ser considerado nesta situação
desde 18 de Julho de 1M3.
Tenente de engenhaeia, da escola prática da arma,
Fernando de Jesus Lima Correia, pOlI'ter sido nomeado vara desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Estado da lndia, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto n ," 36019, de 7 de
Dezembro de 1946, devendo ser considerado nesta
situação desde ,9 de .J ulho de 1953.
Baixa do serviço

Capitão miliciano médico de reserva Leonaa-do de Sousn
Castro ,FlI'eire, lIl'ÜS termos do § 5.° do artigo 61.° do
Decreto .n." 12017, de 2 de Agüsto de 1926, por ter
atingidD o limite idade, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Julho de 1952.
.
Tenente de infantaria,
do regimento de infantarHt
n ." 14, Humberto da Costa .Alves e aspirante a oficial de artilharia, do g'rupo de artilharia c0D:t~a.aeronaves n.? ,2, Aníbal Dias Ramos, ambos mIllClanoS,
nos termos da última parte do artigo 3.° do De,creto-Lei n.? 28 4'04, de 31 de Dezembro de 1,937, por tereUl
sido julgados incapazes de todo o serviço pela junta
hospitalar d'e inspecção,
devendo
ser considerados
nesta situação desde 20 de Julho de 1953.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 29 de Julho de 19M)·

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infnntarín, adido, MruriDVasco de Oliveir~,
que, por ter deixado de prestar serviço Jl!a prov~DiC~a
de Moçambique, onde se €llJco,nt.rava em COlllH,,,IaO
militar, regressou em 15 rele J umho de 195,3, para
preeeichirnento de vaga UD quadro.
.
'I'enenae de infautac-in , adido, António Coelho da Silv~,
.
que, perter dei
eixa d o d e prestar serviço
na pro vin
. cla
!n'o
de Moçambique, onde se encorutrrsva em Coocrl:l&S~
militarr, regressou em 15 de Junho ele 1953, pala
preencliimento de varga no quadro.
M Na.
(Visados polo Tribunal
de Contas em SI de Julho do"~9,1ói).
são devidos emolumentos,
nos termos do Deerelo n. 2

Quadro da arma de cavalaria

to
. - 'e
dI' ca avarIa, supl'anu.mel'arlOS,
,.
d o T eO'iUlen
Oap itães
JJd ira
I">

de lallceiros

!l.O

2, Miguel CarIo'

Teltlório Oae

'

2.- Série
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de Carvalho e, do regimemJto de cavalaeia n." 8, Amtónio José Ramalho Xavier, continuando ambos colocaldos onde actualmente se encontram, devendo ser
considerados nesta situação desde a (Lata da presente
portaria, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 81 de Julho de 1953. Nilo
são devidos omolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 257).

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

'l'e~ernte do quadro dos serviços auxiliares do ExérCI'to, adido, Luís Macedo Pereira, que, de regreslso
d? Ministério do Interior, em serviço ?la Guarda N aciónal Republicana, se apresentou em 17 de Julho de
1953 para preenchimento
de nga no quadro, devendo ser oonsiderado nesta situação desde a dnta
Ida sua apresentação .•
(Visada pelo 'l'ribunal de Contas em 31 de Julho de 1953. Não
são dovidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Reserva

Coronel de infantaria,
comandante do regimento de
infantaria n." 2, Henrique Lopes Gonçalves, nos ter1110S da primeira
parte da alínea c) do artigo 12.~
do Decreto-Lei n." 36304, alterado pelo Decreto-LeI
n! 38916, de ]8 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 10 de Julho de 1953.
(Visada pal o Tribunal de Contas em 31 de Julho de 1953. Não são
devido" emolumentos,
n08 termos
do Decreto n.? 22 257).

Tenente-coronel médico, adido, em serviço no Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, Alfredo António Barhieri de FiO'ueiredo Baptista Cardoso, nos
termos da alínea a do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n.O 36.304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 ~16, de
18 de Setembro de 1952 deyendo ser coneiderado
nesta situação desde 4 de 'Julho de 1953, sem direito
a pensão por e te Ministério enquanto se encontrar
na referida situação de adido.

f

(Anotada

pelo Tribunal

de Conlas em 29 de .TullJO de 1953).

Supranumerários

Tel~ente-coronel do corpo do estado-m~ior, adido,. de
hcença ilimitada, Afon o de Magalhaes de Almeida
Fernande , por se ter apresenta~lo da_quela Iicença,
devendo ser con siderado nesta sItuaçao desde 7 de
Julho de 1953.
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Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Aníbal Roque dos Reis, que, por ter deixado
de prestar serviço na província de Angola, onde se
encontrava em comissão militar, regressou em 28 de
J unho ele 1953, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Vlsl\dos
pelo Tribunal
de Contas em 31 de Julho de 1953. Não
são devidos emolumentos,
n08 termos do Decreto n.· 22 261).

---oIV - PROMOÇOES
Ministério

do Exército -I.

Por portarias

a

Oirecção-Geral-

2,

a

Repartiçao

de 25 de Junho de 1953:
Batalhão de caçadores n.· 8

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 1, Martinho das Dores Conceição Pinto.
'Grupo de artilharia contra aeronaves n.· I

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do J:;jxércit?,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Antóntv
Lúcio Aguião Valente.
(Visada.
pelO Tribunal
devidos omotumoutos,

de Contas em 10 do JUlllO de 1~53.
nos termos do Docreto D.o 2~ 257).

sno

Por portarias de 26 de Junho de 1953:
Ouadro da arma de Infantaria

Coronel, o tenente-coronel
de infantaria, da direcç:ão
da arma, Fernando Martins algado ,
.
Coronel, o tenente-coronel de infantaria, chefe do distrito ele recrutamento e mobilização n.? 16, José :Maria Mira da Costa.
.
Tenente-coronel,
o major de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 6, Arnaldo Alfredo Fontes.
Tenente-coronel, o major de infantaria, 2.0 coma~da?te
do batalhão de caçadores n.? 5, António VItOl'lnO
França Borges.
(Visadas
pelo Tribunal
dovldo. emolumontos,

do Contas
nos tormos

em lO do Julho de 1063. SILo
do Docroto n.o 22261).

2.' Série
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Por portarias de 30 de Junho de 1953:
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Coronel do corpo do estado-maior, o tenente-coronel
mesmo corpo Manuel Alcobia Veloso.

do

Instituto de Altos Estudos Militares

Tenente-coronel do corpo do estado-maior,
mesmo corpo Arnaldo Schulz.

o major do

Comando militar do arquipélago dos Açores

Major do corpo do estado-maior, o capitão do mesmo
corpo Vasco António Lopes da Eira.
Adidos

Coronel do corpo do estado-maior, chefe do estado-maior,
o tenente-coronel do mesmo corpo, chefe do estado-maior, adido, em serviço na provincia de Angola, Carolino Eduardo Ferreira do Nascimento.
Coronel do corpo elo estado-maior, o tenente-coronel do
mesmo corpo, adido, em serviço no J1inistério dos
Negócios Estrangeiros, Júlio Manuel Pereira ..
(Vlsad.s
pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 31 de ,Tulbo de 1953. 811.0
termos do Deereto D.· 22 251).

DOS

Oflcinas Gerais de Material de Engenharia

Capitão, o tenente de engenharia José Manuel Queriol
'rojoiro Elbling Quintito.
(Visada poro Tribunal
devidos emolumentos,

do CODtas em 15 do .Tulbo do 1~53. São
nOR termos do Decreto
n.o 222(7).

RegImento de infantaria n.· 12

Alferes do quadro dos .ervícoe auxiliares do. Exército,
? sargento-ajudante de infantaria, do regnnonto de
Infantaria n.? 2, João Paulo da Silva.
Regimento de infantaria

n.· 13

Alferes do quadro dos serviços au~iliares, do ~xército,
o sargento-ajudante da Guarda Fiscal 1< ranCISCOAntónio Remondes.
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e mobilização n.O 14

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços António
Henriques Cardoso.
(Visadas
pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas
n08 termos

em 8 de Julho de 1953. Silo
do Deereto n.o 22 257).

Quadro do serviço de administração

militar

Major do serviço de administração militar, o capitão do
mesmo serviço, adido, chefe dos serviços comerciais
das Oficinas Gerais de Fardamento, cargo de que fica
exonerado por esta portaria, Américo Augusto de Almeida Calado.
'
Tenente-coronel do serviço de administração militar, o
major do mesmo serviço, adido, em serviço na Manutenção Militar, Arnaldo da Costa ,Moura.
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Inspecções

Tenente-coronel do serviço de administração militar, o
major do mesmo serviço, adido, em serviço no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Henrique
Lorena Ermida.
Major do serviço de administração militar, subinspector.
o capitão do mesmo serviço, adido, verificador de
secção técnica das Oficinas Gerais de Fardamento,
cargo de que fica exonerado por esta portaria, Humberto dos Santos Pereira.
Adidos

Major do serviço de administração militar, o capitão do
mesmo serviço, adido, em serviço no Ministório do
Interior, na Guarda Nacional Republicana, João Duarte
Perry de Almeida e Brito.
Tenente-coronel do serviço de administração militar, o
major do mesmo serviço, adido, em serviço Da província de Angola, Salvador Pereira da Silva.
Majores do serviço de administração militar, os capitã~S
do mesmo serviço, adidos, em serviço na ManutençnO
Militar, Carlos Pessoa Fraikin e Artur Ramalho.
(Visadas
dcvídos

polo Tribunal
omctumentos,

do Co nt as om G do Julho do 1953. São
n.? 22 2~7).

nos termos do Doeroto

2.' Série
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Contando a antiguidade desde 1 de Novembro do 1952:
Regimento de artilharia

ligeira n. o 3

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, José Alberto Pereira Monteiro.
Bateria independente de defesa de costa n. 2
O

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, Fernando Manuel da Silva Faria.
2. o grupo de companhias de saúde

Alferes milicianos médicos, em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos médicos, em disponibilidade,
Manuel Augusto Santiago e Costa e Fernando Azevedo Vaz.
2. o grupo de companhias de subsistências

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade, António Vasco
da Cunha Guimarães.
I.' companhia de depósito e recrutamento (Moçambique)

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, Rómulo Stadlin Baptista.
(Vllada
pelo Tribunal
devidos omolumentos,

Contando a antizuidade
o

de Contas em 7 de Julho de 1953. São
nos termos do Decreto 0.0112 267).

desde 1 de Dezembro de 1952:

Comando militar de Angola

Tenente miliciano de artilharia em disponibilidade, o
alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade,
Alexandre Ataliba Pereira de ousa Barbosa Canejo.
Comando militar de Macau

Tenente miliciano de infantaria em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Olimpio Martins Silva.
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ligeira n. o 2

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade,
João Luís Pereira.
2. o grupo de companhias de saúde

Tenentes milicianos médicos, em disponibilidade, os alferes milicianos médicos, em disponibilidade, Manuel
da Silva, Joaquim Azevedo de Oliveira, Miguel Monteiro Martins de Matos, António Júlio Pinheiro Carneiro Leão Cardoso Correia de Miranda, Simão Carlos
Silva, Alcino José Godinho Pereira da Fonseca, Jorge
Nelson Simões Micaelo, Albano Simões de Melo, Luis
Augusto de Brito Lhamas, Mário José de Oliveira
Moura Rocha, Raul Hargreaves Fernandes, Carlos Alberto Madeira Lopes, António Júlio da Silva Monteiro,
Quintino Guimarães Correia, Eduardo Joaqnim (lardoso o Silva de Campos Paiva, Albino Aroso Ramos,
Albino Moreira Aroso e Costa, Carlos Filipe de Aguilar Manso e Armando Jacques de Brito Rodrigues. •
Centro de mobilização do serviço de saúde n.O 2

Tenentes milicianos médicos, licenciados, os alferes milicianos médicos, licenciados, Abel Condesso Duarte,
Elisio dos Santos Silva, Cipriano Martins Rodrigues
da Costa, Mário Augusto da Costa Vieira Coel.bo,
Alberto de Magalhães Vieira da Cruz, Manuel da SIlnl
Pereira, José de Almeida Fernandes Cruz, Manuel
Mesquita Guimarães Júnior, Vítor Manuel de Sena
Lopes, José Alberto de Andrade Santos, Carlos Soares
Noronha e Meneses, Artur Luís Barbosa Júnior, Olfnlpio Astério dos Santos Seca, Ramiro de Sá Coelho,
José Augusto Martins Peres, Anibal Lemos Pere~ra,
Luis de Vasconcelos Costa e Melo, Octávio José SIlva
de Gouveia Durão, Baltasar Augusto Ribeiro, :Francisco do Sales Leite de Castro Meireles, Alberto Botelho Morais, Horácio Moreno Antunes, António José
Monteiro Dias de Oliveira, Artur Máximo Saraiva ?e
Aguilar, José de Oliveira o Silva, Manuel CorreIa,
Alberto de Lis Matias Nunes, Eduardo 1\liguens Rosado Pinto, Augusto Neves dos Santos, Américo G~nçalves Viana de Lemos, Francisco da Cunha Fer~elra
Leite, Miguel Elísio de Castro, José Augusto GUlm~rães Barros, António da Fonseca Almeida, Antón10
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Emílio Sendas, Sebastião de Barros, José João Andresen Leitão, Acácio Alberto Teixeira Coelho, Palmiro Nunes Baptista, João Pereira de Oliveira, Alberto
Manuel de Campos Moreira Sampaio, Américo José
de Figueiredo Barbosa, Francisco Marques Canas,
Hernâni de Castro e Vasconcelos, Francisco Augusto
da Silva Almeida e Jorge Melo Pereira Conceição.
Tenentes milicianos farmacêuticos, licenciados, os alferes
milicianos farmacêuticos, licenciados, João Alves da
Silva, Fernando Bettencourt dos Santos, Manuel Passos Lourenço dos Santos, Fausto Barbosa Cardoso e
Mário Soares Chagão.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 7 de Julho de 1953. São devidos emolumen tos, nos termos do Docreto 0.0 22 257).

Por portarias

de 10 de Julho de 1952:
Batalhão de caçadores n.o 3

Capitão do quadro dos
o tenente do quadro
se1'vi<:ono Ministério
Republicana, António

serviços auxiliares do Exército,
dos mesmos serviços, adido, em
do ] nterior, na Guarda Nacional
dos Santos Subtil.

Regimento de engenharia n. o 2

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços António do
Nascimento.
Depósito Geral de Material de Guerra

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços António da
Costa Calão.
(Vlslldas pelo TrIbunal de Contas em 1G do Julho de 1953. Silo
dovídos emotumontos, nOS tormos do Decreto n. o 22 257).

Por portaria de 1-1 de Julho de 1953:
Direcção da Arma de Cavalaria

General, director, o brigadeiro, inspector da 1.a inspecção
de cavalaria, Abllio Pais de Ramos.
(VIsada polo Tribunal
vídos emolumentos,

de Contas em 2.1 de Julho de 1953. SAo donos termoS do Docroto 0.° 22 257).
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Por portarias de 17 de Julho de 1958:
3." região militar - Ouartel-general

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos
serviços
António
Lourenço
Magro.
(Vísndn pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contns em 29 de Julho de 1953. Silo
nos termos do Decreto n.o 22257).

Quadro da arma de engenharia

Capitão, o tenente de engenharia,
adido, em serviço no
Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica,
Aristides
de Meneses Marques e Vale.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas em 29 de Julho de 1953. Silo denos tormos do Decreto n.o 22 257).

Comando militar de Angola

Tenente
miliciano
de artilharia,
em disponibilidade,
o alferes miliciano de artilharia,
em disponibilidade,
Francisco
Sales Cupertino
de Andrade,
contando a
antiguidade
desde 1· de Dezembro de 1952.
Regimento de artilharia

de costa

Tenentes milicianos de artilharia,
em disponibilidade,
OS
alferes milicianos
de artilharia,
em disponibilidadeDiamantino
da Silva Ferreira
e Vítor Manuel RodrIgues Catum, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1952.
(Visados pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas om 24 de .Julho de 1953. SAo
nos termos do Decreto n.o 22 207).

Hospital militar regional n.O 4

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de infantaria,
do batalhão de CIlçadores n.? 3, António Manuel Pissarro.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

do Conta. om 81 de Julho de 1953. Sito
nos termos do Decreto n. o 211257).

Por portarias de 24 de Julho de 1953:
Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel
de infantaria,
(1:\ direcção
(h nrmn , ~{aximino de Abrauches
Mendes de Sena
Neve.

2." Série
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o major de infantaria, do rezimento
15, Viriato Lopes das ~ev~s.

1l.O

(VIsadas pelo Trtbunal
devldos emolumentos,

rle Contas em 31 de Julho de 1953. Silo
nos termos do Decreto n.· 22 257).

Direcção da Arma de Cavalaria

~Iajor, o capitão ele cavalaria, da escola pratico
arma, José Maria Guedes Cabral de Campos.

da

Quadro da arma de cavalaria

Capitão, o tenente de cavalaria, adido em serviço no
:Uinistério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, José Luís Trinité Rosa.
C::upitão, o tenente de cavalaria, do regimento de cavalaria n ." 7, Luís ,Ma.,ria de Sousa Oampeão Gouveia.
(Visadas polo TrIbunal
devidos emolumentos,

de Contas om 3 de JUlJ10 do 1953.
nos tormos do Decreto n.? 22257).

São

Adidos

Tenente-coronel, o major de infantaria, adido, em serviço na província de lM{)r;'ambique, Luís elo Carmo
dos Inocentes.
Tenente-coronel, o major de infantaria, adido, em serviço na. província. de Moçambique, Henrique Guilherme Bastos Horta.
Major, o capitão de cavalaria, adido, em. servi90 .no
)Iini tério ela Educarão Nacional, Antómo Qumtmo
da Co ta.
>

(Visada polo Tribunal
devIdos emolumontos,

de Contas em li do Agosto de 1953. Silo
nos termos do Decreto n.? 22 257).

Direcção da Arma de Infantaria

Major, o capitão de infantaeia, adido, em serviço ;10
Ministério das Finança, na Guarda Fiscal, J ()a.qmm
do 'antos Gomes.
:Maj{)r, o cupitão de infantaria,
do batalhão de engenhos, Joaquim Peraltinha.
Regimento de infantaria n.· 5
)Iajor, o capitão de infantaria Luís \àIál'io do Nasci:A ~ento.
_
~Ia.Jor, o capitâo de infantaria,
do ba~alhao ~e caçadores n." 5. Henrique Ilídio de Garcia Pereira,
Regimento de infantaria n. o 1

1fo,jor, o eu pitão d
Mendo,a Fl'azão.

infantaria

Mário ~\.gO'tillho de
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n. o 9

Leon ídio Marques

Regimento de infantaria

Major, o capitão de infantaria

N.o 10

de

n. o 12

Tldo Ântunes Baptista.

Regimento de infantaria

n.O 13

Major, o capitão de infantaria,
adido, em serviço no
Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, Joaquim
Augusto Cordeiro.
Regimento de infantaria

n.· 14

Major, o capitão de infantaria,
do batalhão
dores n ." 7, Eduíno João Geraldes.
Regimento de infantaria

de caça-

n.· 15

Major, o capitão de infantaria,
do quartel-generul da
3.a [região militar, Humberto Passos.
Major, o capitão de infantaria Valentim Neves da tSih'a
Santos.
Batalhão independente de infantaria n.O 19

Major, o capitão
Costa.

de infantaria

Fernando

Homem ela

Batalhão de caçadores n.· 6

Major, o capitão de infantaria
rela.

António

~IendeEl Cor-

Batalhão de caçadores n.O 8

Major, 2.° comandante, o capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 15, José Manuel de Sousa e
Faro Nobre do Carvalho.
Batalhão de metralhadoras

n. ° 2

Major, 2." comandante, o capitão de infantaria, da cscola prática da arma, Albertino Carreira Mariano.
Distrito de recrutamento

e mObilização n.· 19

Major, subchefe, o capitão de infantaria, do batalhão
independente de infantaria n.? 19, Abel Pereira do
Vale.
Centro de mobilização de infantaria n.O 4

M~jor, chefe, o capitão ele infantaria, do regimento ele
inf'autaria n.? 4, João llenrique Vieira Branco.

2.' Série
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Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Major, 'Professo~ pl:ovisório, o capitão de infantaria,
professor provisório, Artur Ferrão Pimentel da Costa.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Julho de 1953. Silo
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22 257).

Adidos

Coronel, governador da provincia de Cabo Verde, o tenente-coronel de infantaria, adido, em serviço no Ministério do Ultramar, governador da mesma provincia,
Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Julho de 1953. São
devidos emolumontos, nos termos do Decreto n.? 22257).

hlaj?r, O capitão de infantaria, adido, em serviço no
:M~nistério do Interior, na Guarda Nacional RepublIcana, Alberto Vilarinho Rosa Garcupa.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

V-COLOCAÇOES,

Ministério

de Contas em 5 de Agosto de 1953. Silo
nos termos do Decreto n.? 22:257).

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

do Exército _1.& Oirecção-Geral-

2.& Repartição

Por portarias de 20 de Junho de 1953:
Manutenção Militar

Chefe dos serviços comerciais, o capitão do serviço de
administração militar, verificador das Oficinas Gerais
de Fardamento
carao de que fica exonerado por esta
Portaria, Carlo~ Pe;soa Fraikin, nos termos dos artigos 23.0 e 110.0 do Decreto n.? 16696, de \) de
A.bril de 1929, e de harmonia com o Decreto n.? 18074,
de ~1 de Março de 1930, na vaga do mu:jor IIe:menegtldo Chaves de Paiva, que, por portaria de 23 de
Janeiro de 1933 foi promovido a tenente-coronel e
e:x:onerado doste 'cargo, continuando aquele oficial na
mesma situação de adido em que se encontrava e devendo ser considerado na nova situação desde 20 de
Junho do COIT mte ano.
(Visada pnlo Tribunnl
de Ooutas em 7 do Julho de 1953. Nilo
.110 devidos emolumentos, n08 termos do Decreto n.? 22 257).
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Por portaria de 25 de Junho de 1953,'
Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras

Subdirector, o major de artilharia, adido, engenheiro de
secção, cargo de que fica exonerado por esta portaria,
Manuel Coelho da Silva Ferreira, nos termos do artigo 6.° do Decreto n.? 16134, de 8 de Novembro de
1928, na vaga do coronel Paulo Emílio da Silva, que,
por portaria de 28 de Julho de 1947, transitou para
a situação de supranumerário, pelo que ficou exonerado daquele cargo, continuando adido e devendo ser
considerado nesta nova situação desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas
nos termos

em 9 de Julho de 1953. São
do Decreto n.· 22 257).

Por portaria de 27 de Junho de 1953,'

.

Manutenção Militar

Chefe dos serviços gerais, o capitão do serviço de administração militar, adido, gerente da messe de oficiais
do Porto, cargo de que fica exonerado por esta por0
taria, Artur Ramalho, nos termos dos artigos 25. e
110. o do Decreto n. ° 16 696, de 9 de Abril de 1929,
e de harmonia. com o Decreto n.? 18074, de 11 de
Março de 1930, na vaga do major Alberto de Sousa
Amorim Rosa, que, por portaria de 27 de Março de
1953, foi promovido a tenente-coronel e exonerado
das referidas funções, continuando adido e devondo
ser considerado nesta nova situação desde 26 de Junho também de 1953.
(Visada pelo 1'rlbunal do Contas em 6 de .Julho de 1953. Slo do'
vldos omolumentos,
nos termos do Decreto n •• 22 257).

Por portarias de 30 de Junho de 1953,'
Oflcinas Gerais de Fardamento
'0

Chefe dos armazéns de fardamento, o major do ser~lÇ
de administração militar, no quadro do mesmo serv{ç~~
Américo Augusto de Almeida Calado, para comp e e
de vaga no quadro, ainda não preenchida, a que s

2." Série
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refere o artigo 27.0 do Decreto n. o 11 605, de 23 de
Abril de 1926, e base III da Lei n." 2020, de 19 de
Março de 1947.
Manutençílo

Militar

ubdirector, O tenente-coronel do serviço de administraç:io militar, no quadro do mesmo serviço, Arnaldo da
Oosta Moura, nos termos dos artigos 19.0 e 110.0 do
Decreto-Lei n.? 16696, de 9 de Abril de 1929, cargo
de que trata o q uadro anexo ao Decreto n. o 18 074,
de 11 de Abril de 1930, na Yaga do tenente-coronel
António Pelicano Fernandes, que, por portaria de 23
de Fevereiro de 1953, foi promovido a coronel o exonerado do referido cargo.
(Visadlls polo Tribunal de Con.tas em 6 de Julho de 19;3. S1\o do.
vídos omotumontçs,
nos termos do Decreto n." 22 257).

2.' região militar

Comandante interino, o brigadeiro, inspector da 2. a inspecção de cavalaria, Humberto Buceta Martins.
Regimento de infantaria

Tenente de infantaria,
da Sil"a Fragoso.

n.· 5

no quadro da arma, Francisco

Batalhão de caçadores

n.· 9

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Carlos Rebelo
Soares.
Batalhão de metralhadoras

n.· I

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Carlos AIcobia de Sousa Cirne.
Escola Militar

de Electromecânica

Comandante interino o major de artilharia, 2.0 comandante, ~Ianuel Go~es Du~rto Pereira Coentro,

Por portarias de 10 de Julho de 19/53:
Pttinistério do Exército _ Conselho Fiscal dos Estabelecimentos

Fabris

Voga~, o major farmacôutico, na sit~ação de reserva,
Leao Rodrigues de Almeida Corroia, nos termos do
§ 1." do artigo G.o do Decreto n." 19816, alterado
pelo artigo LOdo Decreto n. o 21 540, de 11 de Junho

564

ORDEM DO EXERCITO

N.o 10

de 1932, e ao abrigo da Portaria
preenchimento
de Yaga.

2," Série

n." '18631,

pura
.

(VIsada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Julho do 19~.
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

I:'no

Ministério do Exército - Repartição de Fiscalização

Capitão do serviço de administração
militar, no quadro
do mesmo serviço, Alfredo Fernandes
das Neves.
2.· região militar - Quartel-general

Major de engenharia,
no quadro
Valente de Carvalho.

da arma,

João

Meira

Batalhão de caçadores n. o 6

Capitão de infantaria,
André.

no quadro

da arma,

Domingos

Direcção da Arma de Artilharia

Coronel de artilharia,
no quadro da arma, Leão
cramento Monteiro.
Tenente-coronel
do artilharia,
suprannmerário,
de Sousa Gorgulho.

do SaCarlos

Direcção da Arma de Engenharia

Coronel, comandante
da Escola
Manuel Augusto Gomes.

Prática

de Engenharia,

Escola Prática de Engenharia

Comandante,
o coronel de engenharia,
com o curso do
estado-maior,
professor
efectivo do 2. o grupo do CU~R?
do estado-maior
do Instituto
de Altos Estudos
:\lt!ltares, Adelino
AI vos Verissimo,
para os efeitos da
n.? 3G 304,
alinea.O
do artigo 87.0 do Decreto-Lei
de 2-i de Maio de 1947.
Batalhão de caminhos de ferro

Capitão de engenharia,
adido, professor efectivo do g.o
grupo do Colégio :\Iilitar, Carlos :\lt\l'ia da Silva G~'n'
uate, pnra os efeitos dns alíneus a) o b) do § únl~o
do urtigo 70.0 <lo Docreto-Lei
n.? 36304-, de 24 (e
Maio de .l9-i7.
Escola Prática de Cavalaria

Alferes, do regimento do cavalaria
Barbosa
dos Santos Leite.

n.? 6, Fernando

~orge
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Major, do regimento de lanceiros
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n. o 3

1, António Joaquim

de 11 de Julho de 1953:

Comando militar

do Estado da índia

Tenente miliciano de infantaria,
António da Luz Maia Fruria.
Comando militar

em disponibilidade,

de Angola

'renentes milicianos :de infantaria, em disponibilidade,
0.0 regimento de infantaria n, o 2, ~ uno Maria da
S,ilva (Pessanha de .klbuquerqueFerreira
e ldcemcHldos, do centro de mobilização de infantaria n ," 5,
António Marques da Silva e, do centro de rnobi lisação
de imfnntaria-n."
1'2, António Emílio IMonteil'o Pais;
médicos, em disponibilidade, do 1.0 grupo de companhias de saúde, Ernesto Cochat Osório e Fernando
'Curado Miravent Tavares e Almeida e, do 2.0 ,grupo
d,e companhias de saúde, Alcides de Matos Bizarro,
lIcenciados do centro de mobilização do serviço de
&:1úc1en ," 1, Fernando Costa Damas Mora, Eugéni{}
A'~gusto Portal Jorge, José Domingues Passos,
,T airna Valter da Fonseca V asconcelos Júnior, Artur
~ereira Pinto da Silva Ribeiro, José Carneiro de
Sous~ Dias, Raul Jorge Palma de FigueiQ'edo Vasco
da~IIYa Loureiro, José Â1polinário Paulino, Leopoldo
111:1101' e António da Silva Ramos de (Magalhães, do
];ntr? de mobilização do serviço de saúde n." 2, Jo.:~phsta Nunes da Silva Graça, Aníbal Gomes FerreIra, Amadeu Gon,alYes, Arménio Olinda, Augusto
lIerculano de Morais Alvim, João do Carmo de Sousa
Santos, Emídio de FiO'ueiredo l"ernandes, Armando
Augusto de Barros A:tónio Almiro do Vale, António
Abrantes de Alm~ida e Silva .ÂJltónio Henriques
Abrantes Amaral Gerardo António Dinis da Gama,
~r~ur Cordeiro d~ Almeida, Carlos AugllstO Eorreirn ,
F el~aldo António .Alves de Almeida, Carlos Albel:to
relre de Gliveira RodriO'o Augusto de Sá Morais,
.Armando Cardoso 'e Albuquerque, ,Custódio Benquorell~a Ferreira Mendes e Emílio da Cunha Mora :
veterinários, da s8(',ão cledepósitodo pessoal do ser-
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viço veterinário militar, licenciados, Armando de
l~loura Namorado )lalncriz, Rogério Roiz e Joaquim
.Monteiro da Couceição e do erviço de administração
militar, do 1.0 grupo de companhias de subsi têucias,
em disponibilidade
Danilo Augusto Alvos Martins,
do 2,° grupo de companhias de subsietências,
Francisco Ferreira Buirrão e Eugénio de J esus Aires e, do
centro de mobilização de administração militar n. o 1,
Francisco Galiza de Sousa l<'ireibs, este licenciado,
Alferes milicianos: de rtilharia,
em disponibilidade,
do regimento de artilharia antiaérea fixa, ~Uvaro A~drade Ferreira Lima; de cavalaria, em dispouibihdade, do regimento ele Ianceiros n.? 2, .José Francisco dos Santos Bnqrtista BOI1ges; médicos, em disponibilidade, do 1.0 grupo de companhia
de saúde,
Álvaro Franco Gândara, IOarlo Leitão 13a tos, Raul
Francisco Xambre Bento, José IMaria Ferreira Ta~
borda Duarte, Hernâni Alberto da Guerra .I údice, lhu
Albuquerque Ribeiro da Cosia Pinhão, Carlos Alberto
da Oosta Pereira .átaíde Ferreira, António Maria de
Ca tro Ferreira e Diogo ~fourão Garcês Palha, do
2,° grupo de companhias de saúde, em di~poJlibilidade,
Silvestre da Costa e Silva, David Resende dos Santos,
Eduardo Paulo Soto )laior Ricou, Pompeu Osório dos
antos Cnrvulheira, Milton Hodrigues Ferreira GaUlelas e António Edgard lT elson Ventura da Cunha, licencenciados, do centro de mobi lizncâo do seniço ~e
saúde n 1, Bernardino de Almeida Faria, AntónIO
ilvestre de Freitas, Amadeu Pinto elo. antes s=
10';0, Manuel Martius, José da SiIYa, Serafim Telxeira dos Santos e Ricardo Simões Nunes; fnrlllacêutico, em disponibilidade,
do 1,° grupo de cOJUPt
nlrias de saúde, J OS0Rafael dORSantos Nunes e, ;cenciarlo,
do centro de mohiliznção
do serv~ço
saúde H,O 2, Mário Soares Checão : yeterináno',
1
iud os, d a ecção de depósitob' do pessoa 1 (O;"
1 .er<"enCHt
,
'S~r(l'lO
\,1(;0
ye t'"e1'1na1'1Onu'l't1 ar, G lU'11lerme Perena,
A~yes Poça?, ,em disp?uibilidnde, .T Of!éBarradns
rena, .A_ntolllo Martllls Men(le, Yitor }fanut>l 'lio
Albuquerque
Mato,
Jo é l!erreira Trovão, ,Tu o
LP ereim Gaspar e José 'Marcelino Ramo Toscaui_
1
"
l'
'b'l'll
'd
JuUlor
e, em (lSPOlll
1 l( a( c
do erVlço
e' [1(111 o
't
'l't
"
1
°
,yrtlP
lllS rur,:ao JlU 1 nr, em (bspotlibilidade,
do ' '" ,1
'
1 SU1'"
1 eOlllpall 1lUlS
(e
(t'
)SlHlt'll 'lllS
Alhedo J:'M '111 tlt'o
,
"IV11)0~
])' 1))1, Pontes, IIelll'lque
('éHtU' )10ut 1'1l'O
'
<

.?

i'~

(e

C~f;
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Beirão, Manuel António da Silva Júnior e Rui Manuel do Amaral,
do 2.° grupo de companhias
de
subsistências,
Francisco
José Monteiro
Pais, Francisco Antas
Barbosa
Marinho,
Fernando
Pinto
Coelho Belo, Joaquim
Maria Serra, Albano Dias,
Eduardo
Barradas
da Câmara
e Sousa, Fernando
J_osé Vieira
Xavier
e Angelo José Dias e, liceuCl~~OS,
do centro de mobilização
de administração
m il itar n. ° 1, Eduardo
João Pereira
de Eizueiredo
L~r;y e, do centro de mobilização
de admi~istração
nllhtar
n ." 2, Mário de Lima Alves, Miguel Neponluceno, José Maria e Fernando Guilherme
Resende
da Rocha.
Comando militar de Moçambique

Tenentes mil icianos: de .infruntm-ia, em dispcndb.ilidade,
'~o regimento
de infancaria n. ° 2, Frederico
José De~ean Guerra e licenciado, do centro de mcbi.liaação de
lllfanbria
n ." 7, Adalberto
Vieira de Castro; de artilharia,
em disporrihil idade, Luís 'Carlos Azevedo da
Costa e, d{) regimento
Ide artilharia
antiaérea
fixa,
Mário Àus-uato Silveira da Costa e, de cavalaria,
licenciado, do centro ,de mobilização
de cavalaria n." 3,
Perlland{) Júlio de Leite Amtas.
A.lferes milicianos:
rle infaertania,
em .dislPonibilidader
do batalhão de caçadores n." 9, António Alfredo Soares Brandão Simões Viana e Ernesto Túlio da Silva
ICampos, do batalhão
de caçadores n." 3, Franoisco
lÜarolino Vara, do bntnlhãode
'caçadores n.? 7, GIlberto José Correia e do batalhão
de metralhadoras
n.O I,J osé ~Ianuell)Iachado
}fa.rtins;
de artilharia,
ern. ,disponibilidade
do rezirnento de artilharia
li'o
gena n.? 2 Ricardo
António Carí.axnna Xavier do
A.maral, do' res-imento de artilharia
n." 6, Mário Mellert/Mendes e ~uo O'l'llll)O ele artilharia
contra aeronaves
,
eh
li:o 1,. Estêvão
Joaquim
Dinis O~,~ten<:.; de engen 0,r~a, he-enciado
do centro de moblhzaçao
de 'engenharIa n. ° 1, Sil~-ério ele MoncaCla Alpoian de Sousa
}Iencles j médico, em disp{)llibilidade,
do 2.° g:rupo
de companhias
ele saúde, Paulo Afonso '~~nTlques
~?telh?
do erviço ,de aclministraç'ã{). mIla.tar, ~m
t }SiP?Ulblhdade, elo 2.° grupo de companhias ~e SUbSISA. e:nc1a, Fernando
Fernandes
N aves Correia.
. ..
sglrante
a oficial miliciano
médic{), em dl~P{),lll~lhparle, do '2.0 grupo ue companhias
de SubslstenClas,
ermanclo de Azewdo Vaz.

t.
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Comando militar da Guiné

Alferes
Raul

mil iciano

Rodrigues

de infantaria,
Ferreira,

em

disponibilidade,

Comando militar de Cabo Verde

Alferes miliciano de infantaria,
Iicenciado,
militar de Moçambique,
Fernando
Pinto
Henriques,
Centro de mobilização de infantaria

Capitão miliciano
deste Ministério
Raul Rodrigues

do comando
de Almeida

n. o 5

de infantaria,
da 3, a Direcção-Geral
(Ser-viços Cartográfi-cos do Exército),
Beleza Pais ~foreira,

Centl'o de mobilização de Infantaria n. o 6

Capitão miliciano
de infantaria,da
3, a Direcção-G:eral
deste Ministério
(Serviços Cartográficos
do ExércItO),
Romão de Freitas,
Centro de mobilização de infantaria

n. 08

Tenente miliciano
de infantaria,
da :~,a Direcção-G:eral
deste 11IIinistério (Servi ços Cartográf
cos do ExércIto),
Alfredo Paulo de Carvalho,
Alferes miliciruno de infantaria
do batalhão
de caçadores n.? 9, Camilo Augusto d'e Figueiredo
Júnior,
Centro de mobilização de infantaria

n,O 9

C apl itãao mi'1"iciuno .de
e im f'autm-ia,

da 3, a Dire<,\,rrO-,Geral'
deste ,Ministério
(Serviços ,Cal'toO'ráficotl do ExércItO),
João Duarte da Silva .T únior. to
Centro de mobilização de infantaria

n.o 13

C apl itãaes D;l.l,lCl,a:t;t0s
'1"
dee I~
i f untaria, da 3,~ Dil'e('$il?-,
- Ger:>I
)
deste Ministério
(Serviços Cartocrrificos
do ExercIbr~
Alberto ,Machado ela Costa e AI~éllio dos Santos
I
veira Couto,
Centro de mobilização de Infantaria

Capiitãao

'1"
dc j f
~l ~Cl~~O o ln ,antaria,

deste Ministério
Ric'lldo
Pinho

I

n, o 15

- Gera
da :La ])il'l'C~'H~'ito).

( erviços Cal'tog-ní.fi('{)s
}Il'ndcs da Costa.

(10

hxerc
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Centro de mobilização de artilharia n.· I
Tenente
mando
gado.

miliciano
de artilharia,
militar de :Moçambique,

licenciado,
do coJoão Fernandas
Del-

Centro de mobilização de artilharia n.· 3
l'ellente
mando

miliciano
de artilharia,
militar da !ndia, Gabriel

licenciado,

do

co-

J'unqueira Rato.

Centro de mobilização de cavalaria n.v 3
(' a'pi tães rnilici unos de cavalaria,
da 3. a Direcção-Geral
deste IMinistério (Serviçoe Ccrtogeãficos do Exército),
Estêvão Silva e Manuel Lourenço Amado da Cunha
e Vasconcelos de Carvalho.
1.. grupo de companhias de saúde

Aspirante
a oficial mili.;iano
médico, elo batalhão
dê
llletralhadoras
n.? 3, Vasco José Barata
de 'Vitória
Godinho de Faria Riobom.
2. o grupo de companhias de saúde
Aspirantes
a oficial milicianos
médicos, graduados
em
alferes
em di ponibilidacle / do regimento
de . infam.
,
t urrn n ." 10 Dário Rainho Nolasco e, de' regimento
ele infantaria
Jl.O 12, Luciano Viei!l'a.
I.o grupo de companhias de subsistências
Alferes miliciano
do serviço de adminístraçâo
militar,
em diponibiliclatle,
Severo )Iarreil'os
Portela.

2. o grupo de companhias de subsistências
~\.lferes. miliciano
do serviço de administração
.militar,
(:111 ehsponihilidnde,
ela brigada n." 3 de caminhos de
ff>l'l'o, Paulo Capel Brvuut Jorge.

Por portaria

de 15 de Julho de 1,953:

2.' região militar - Quartel-general
-\jud~lllte eh, eamp<> do comandante,
ca,p_itão Ide cava1a1'1<1, do resrimento
de ('an.la.ria
n." o, Alexandee
lfellc1e. Leit~,de Almei.Ja.

°
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Direcção da Arma de Infantaria

Coronel Ide imfamí.ari a, no quadro ela arma, Fermando
M:::lIrtinls S,a,llgado.
'I'enente-coronel
de infuntnrja,
no quadro (la arma, Amtónio Vitor-ino França Borges.
Major,
2.° coenandante
elo .baual hâo independente
elE"
infantaria
n." 18, Raul Augusta Mesquita da Silva,
Regimento de infantaria

n. o 4

Tenente,' do 'batalhão de caço dores n ," 4, Jasé Mari«
Adriano das ~~eves, por pedir.
Regimento de infantaria

Major,
11.°

n.O 6

2.° comn.ndnmte c10 batalhão
de mebralhadora2, J'osé do Peso e Sousa Benchimol rpor
pedir.
Batalhão independente de infantaria

2.° comcndante,
rio,

Manuel

n. ° 18

O major
elE' infnutnria
A fouso Anta,

, supranumerá-

Batalhão de caçadores n. ° 5

2.° com andaute , o ninjor ,el.E' infantaria,
da direcção dn
arana, Cnnlos Pereira ~I,ad~ns do O.
Cap itão de infautaria,
do regimento
de infantaria
n." 7, J'oaquim .Ioão Gil J'üdice , 'par pedir.
Batalhão de caçadores n. o 9

'I'enente de iufo.nluri a, ela escola prática (la arma,
los Alberto
Alves Viana Pereira. da Cunha.
Batalhão de metralhadoras

:.2,0 comn udn.nte,

o major,

m." 12, Luciano

Roma

0.\1'-

n.· 3

ela regimenta
de infantaria
'Porres, por pedir.

Direcção da Arma de Artilharia

'I'enente-coronel,

comandante

do gTU.pO

ele artilhnria

de gnnI111ição, João DiasGarcie.
Grupo de artilharia

de guarnição

C oennmdaute,
o tcnonl e-t-oronnl de' artilhnrin,
dro da arma, J os~ Rebelo Cordeiro.

110 qUn-

2.' Inspeeção de cavalaria

Tllfllpedol', o cornnelde
da arma,

Dum inzos

cnvnlnrin

, t irocinndo,

de Sousa I~[a{)·:dhãc.:;.
I"

no qundro
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e mobilização n. o 16

o coronel de in Fantru-i a , no quadro
}Iaria Mira da Costa.

da arma,

Depósito Geral de Material de Guerra
Chefe dos serviços técnicos,
o major
de url.ilhurio r
2.° comandante
do grupo ele artitlharia
contra aeronaves n ," 2, Frnucisco
Carlos Roma Machndo Car-

doso Salgado.

Por portarias de 17 de Julho de 1958 :
Nula e cl e nenhum efeito a parte da portaria
de 12 do
Maio de 1953, publicada na Ordem do Exército n.? 7,
2. a érie, do mesmo a"1O, que colocava no comando
militar de )foc;ambique
os tenentes milicianos,
de infantaria,
do regimento
de infantaria
n.? 13, Augusto
de Faria Monteiro Pacheco e, do centro de mobilização
de infantaria n." 1:3, Leonel 'I'avarcs do Canto Taveira
e, de cavalaria,
do regimento de lanceiros n.? 2, Raul
Jorge Rodrigues Ventura, () alferes miliciano de infantaria, do centro de mobilizução ele infantaria n.? 5. José
de Sousa (l Melo e d aspirante 11 oficial miliciano de artilharia, do grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 3,
Tomás Rebelo do Espírito Santo.
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 29 de
Maio do 19i)3, inserta na Ordem do Exército
n. ° 'i,
2. a érie, do 1 i) de Junho: do mesmo ano, quo colo~ava no comando militar de Angola o tenentes,
de
lJlfantaria, do centro de rnobilizução
do infantaria n.? ô,
O scar Baptista Ribeiro e, de engenharia,
do batalhão
de telegrafistas,
.João Luís Ribeiro Leal do Faria e,
do centro de mobilização de ongenharia. n.? 5, António
.João Barro o Antunes o os alferes, de infantaria,
do
regim nto de infantaria
11.° 5, Vítor César Rosnlis : de
artilharia,
do regimento
de artilharia
pesada 11.° :Jt
Múrio d Moura Alves, do grupo do artilharia
contra
aerona\'es
n.? 1, F mando Octávio Vozone, do grupo
do artilharia r-outra aeronaves n." :?, Frederico
Rosado
d
'ou:a rim ntel o do centro de mohiliznçâo
de artilhm'ia n.? 4 • João )[artins
Vaz de Oliveira. e, do
ca.valaria.
do' recim nto d cantlaria.
1I.0 G, Octávio
Bento )faga.lhnI":'Riboiro,
todos milicianos.
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Nula e de nenhum efeito a parte da portaria
de 19 de
Junho de 195~, inserta na Ordem do Exército n." 9,
2.a série, de 30 do mesmo mês e ano, que colocava
no centro de mobilização de artilharia n. o 12 o tenente
miliciano de artilharia,
do grupo' de artilharia contra
aeronaves n.? 3, Aureliano Guterres Jorge.
,

Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras

Engenheiro
de secção, o capitão de artilharia,
adido,
engenheiro
da secção da Fábrica Militar de Braço de
Prata, cargo de que fica exonerado por esta portaria,
Eduardo
Joaquim
Pai da Vid.a e Santos, nos termos
do artigo 6.0 do Decreto n. o 16 134, de 8 de N ovembro de 1928, na vaga do major Manuel Coelho da
Silva Ferreira,
que, por portaria
de 25 de Junho de
1953, foi nomeado director da citada Fábrica I:l exonerado daquelas funções, continuando
na situação de
adido e devendo ser considerado 'nesta nova situação
desde 11 de Julho do corrente ano.
(Visada pelo Tribunal de Coo tas em 27 de .Tulho de 1953. Não são
devidos emolumeutos, nos termos do Decreto n ,? 22 i57).

Ministério

do Exército - 3.' Dire,cção.Geral

Major, do regimento
Cardoso

de cavalaria

n. o 8, Alberto

Jóice

dos Santos.
Batalhãe de caçadores n.O 6

Capitão de infantaria,
Martins Calado.

Por portarias

no quadro

da arma, David Gomes

de 24 de J1llho de 19;;3:

:\T ula e de nenhum

efeito a parte da portaria
de 8 de
Maio do corrente ano, ,iRa,da pelo 'In-ibumal de Contas em 25 do mesmo mês ,e ano, i,nIS8<I1ta
na Ordem do
Exército n." 6, Z.a série, de 30 ainda do mesmo mês,
que exonera
das funções
de tpI'ofessor provisóeio
ido mesmo colégio o (':1pi tão <de infuntaria
A,ntón,io
Catalão F'iljpe Dionísio, que, embora nomeado pa,ra
«lesenupenhar
aIS funções
de comaudànte
de conupunhia, acumula com aquele c.argo.
(Anotada

polo Tribunal

de Contas ,em 29 do Julbo de 1963).

N lUla e de .nemlium e.:feito a pacte da portaria
de 29 de
:Maio ele 1958, publicada
na Ordem, do Eosército n." 7,
2.a série, de 15 «[e Jmnho do mesmo ano, que co-
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locava no comande militrur de ATI,gola os alferes miIicianos, de infamtaria,
do centao de mobilização
de
infantaria
n." 3, Fermamdo Jesus dos Sa,ntas e, do
centro de mohilização
de i,nfanta'ria
n ." 15, AfonlSo
Costa Valdês Tomás dos Santos e,de
arti llian-ia, do
Tegime:nito d'e arcilhaa-ia pesada n ," 1, Nilo Marfins
da Costa.
Escola do Exército

Professor
catedrático
da 21. a cadeira, o major do serviço
de administração
militar, adido, professor adjunto do
grul)O das 19.a, 20.a, 21.a e 22.a cadeiras da referida
Escola, cargo de que fica exonerado por esta portaria,
Manuel Domingos, nos termos dos artigos 18.°, 19.°,
20.° e 21.° do Decreto-Lei n.? 30 874, modificado pelo
artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.? 3G 237, de 21 de Abril
de 1947, na vaga do tenente-coronel
José Armando
<la Palma Graça, que, por portaria de 23 de Fevereiro
de 1953, foi promovido a coronel e exonerado
daquelas funções, continuando
aquele oficial na mesma si-.
tuação de adido e devendo ser considerado nesta nova
situação desde 17 de J alho de 1953.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 5 de Agosto de 1953. São
devidos emolumentos} DOS termos do Decreto o. oJ 22 257).

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Capi tão do extinto q ua dro de oficiais
rni litar , no mesmo extinto quadro,

do secretariado

Viriato

Egídio.

Ministério do Exército - 3.' ülrecçãe- Geral

T,tme,rute-rcoToool do COI1pO do estado-maior,
erário, .Alonso de Magalhães
de Almeida
Regimento de infantaria

SUpl\aIIlUID,e-

F'8<l'ua<nJCLes.

n.' 3

Telu.elnte do quadro dos serviços auxilraree. do Exércico,
do centro de molril ização ede illI.a:ntaria n.' 4, José
Romano Barradas.
Regimento de infantaria

Tenente

Vasco

de infand.aria,

no

quadro

n.' 5

da

arma,

Mário

de Oliveira.
Batalhão de caçadores n.' 8

Tenente de infantaria,
Coelho da Silva,

no quadro

da amna,

António
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n,? 2

'I'enente de infantar-ia, da 3. Dcrecção-Geral deste Mimistério,
Anih81 José Mendes Ginja
Brandão dos
a

Santos

Váega,s.
, Direcção

da Arma de Artilharia

Imspector interino dia 2.a inspecção de artilhaeia, o coronellde urbilharia, tirooinado, Nuno jJyaro Brandão
Antunes.
Regimento de artilharia

Capitão

do quadro

dos serviços

supranuanerário,

pesada n. o 3

auxiliares

do Exército,

Anfbad Roque dos Reis.

Escola Prática

de Cavalaria

AMe[\e,s do regime,nto
de cavalnria n.? 3 Ai11JtÓ<ll,jO
Xavier Ab:reu y Caenpos Pereira
Coutinho.
Regimento de lanceiros

11.0 I

'['enelIlJi;e de cavala.ria,
da 3.& Direcção-Gee-al
mistério , José Mau-ia de Men donça J únior.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

Escola Central

do
JI0

:.\Ii-

n. o 10

Subchefe, o tenente-coronel
ele 'illfanrtaria,
da arma, AT\IlIu,ldo Alfredo Fontes.

'I'eneane
cito,

deste

110

quadro

de Sargentos

quadro
dos serviços auxildares
do Exérquadro dos mesmos serviços, Luí
:Macedo

Pereira.
Comando militar

de Angola

'I'enentes

mil.icianos,
de infn ntnrin , Iicencia do , Fernando Marie Barbosa e, do serviço de administ.Tfll;fío
militar,
em dispouibili dade , Abllio Carlos Campos

'I'avares.
Comando militar

de Moçambique

ele infuntnria,
em dil-ipOOlábili,dnc1e.
Canlos Marques de Oliveira o Iiceuciado , (I{) (,p'I111:0
de móbilização
elo iufuutnu-ia )).0 6, João Leite
beiro e, ele artdlharin , Iiccnr-iado , elo 'Centro d ]l10blliz,[tçilo de artilhnria
11.° 3, João Cri< tino
Amnral
Fernandes .

'I'eneud.es rrriliciauos,

n~-
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n.O 3

Tenente miliciano de ar ti lhar-in, em diaponibi lidade,
Igeménio Eduardo Gomes Névoa Tadeu.
Centro de mobilização

de infantaria

n.O 2

Tenente mi liciano de infantaria,
Iicenciado, do batalhão de caçadores n ." 1, José Lourenço Cabritn.
Alferes miliciano ele infantaria,
em disponibil idade,
do batalhão de caçadores n ," 1, António Gonçalves
Canhão.
Centro de mobilização

de infantaria

n.· 7

'I'enente m iliciano (1e infantaria,
1icenciado , do n'gim ento de ioifnntaria n." 7, ~Ianue1 de J esus Falcão.
Alferes miliciano de infantaria,
licenciado, do regimeurto de imfmrtaria n.? 7, AmJónio do Carmo Machado.
•
Centro de mobilização

de infantaria

n. n 8

'I'enente miliciano de imfunta ria, liceuciadc, do batalhão de caçadores TI. o 9, Car los LUÍ,s da, Rocha.
Centro de mobilização

de infantaria

n.· 9

'I'enente midici-mo de infantaria,
Iicenciado, do regimento de .iufantaeia n ." 9, João Pedro Bromco de Carvalho Bourbon.
Centro de mobilização

de infantaria

n.O 10

Alferes mi liciano de iufcntaria,
Iicenciado, do comando militar de ~foçalUbique, Arnaldo dos Snntoe
Coelho.
Centro de mobilização

de infantaria

n.· "

Tenente miliciano de infantaria,
licenciado, Ido regimento ele infantaria n." 11, Gonçalo Luís Maravilhas Correia Caldeira Coelho.
Centro de mobilização

de infantaria

n.· 12

infuudaria, Iicenciados, do regi ...
Ten()nte, milicianosde
menta de infantaria u." 12, José Augusto Agante ·e
Carlos :Fl'('ll rico Montenegco de Sousa Miguel.
Centro de mobilização

de infantaria

n." 13

'Icnente iuilicin no de infuntarin, !i'("80llC'ia,do,
do regim nto de iuf'a ntnriu 11.0' 13, ~IiO'll!'l ~faria de Bianehi
Coelho Borg( ,\,

ORDEM DO EXERCITO

576

Centro de mobilfzação

N.o 10

de infantaria
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n. o 15

Tenemtes milicianos de infantaria,
licenciadoe,
do batalhão de caçadores n. °2, A:foILso.Antunes Garcia e
José Vazão de Almeida.
Centro de mobilização

n. ° 16

de infantaria

'I'en emte mi liciano de infantaria,
Iicenciado,
do batalhão de caçadores ri." 8, AJllltónLio Fu-aneisco Domingues Canhão.
Centro de mobilização

'I'eneate

de infantaria

m ibioiano de imfnutaria,

lhão independente
de infantaria
A'ugUlSlto dia Costa. ~lorai6.
Centro de mobilização

n. o 17

licenciado, do batan.? 17, Armando

de infantaria

n. a 18

'I' enem te m.il.iciano de i,ll'faill1bria, licenciado,
lhão

independente
de infomturia
Xavier da Mola Santos Bouvida.
Centro de mobilização

11.°

de infantaria

18,

elo ba taArmando

11.° 19

Tenente nriliciano de artilharia,
licenciado,
ela bateria
independente
de defesa de costa n." 2, Jnime Al-

berto ele Azevedo Pereira.
Centro de mobilização

Alferes
lhão

de infantaria

n.O 20

miliciano
de

de infnntaria , liccnciudo,
enge,uhos, João António
J auy.
Centro de mobilização

de artilharia

elo bata-

n.O 2

'I'emeuí es milicio nos «Ie urtilhnri ... licencindos,
do r.-gimemto ele artilharia
liIgciru 11.° 2, ~\JYaro José Gomes N eg\l'eiros Voz (' Ernesto Gentil elos Santos Cordeiro.
Centro de mobilização

de artilharia

n. ° 7

miliciano
do artilharia,
Iicenciado , do regimente de u,rtilhariapE';;Iada
ri." 2, Agostinho
Alberto
dos. Samtos de Almeida.

'I'onente

Centro de mobilização

de artilharia

n. o 11

'I'enontes ,mi1iriia,nos ,dE'nrt ilhnr in , licenciados, <lo g'l'uJlO
,de arti.lhari a r-outro aeronaves n." 2. Juime Ro'D'\"' nt~tr[t ele Azeve,u{) e .T osé Af<ll1IH) Ramo'_' l'e,\lrE'ira YiJela.
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n. o 12

Tenente m iliciamo de artilhnria,
licenciado,
elo grupo
d,e artilharia
contra aeronaves
n." 3, Manuel Francisco de ~fira)lda
Castro A.nttmes Guimarães.
Alferes mi liciano de ar-tilharia,
Iiceneiado,
do g"I'upo
de artilharia
contra aeronnves
n.? 3, :l!',r,a'nklin )liguel Castnuh.eira
Garcia.
Centro de mobilização de cavalaria n.O I

'I'eneute
mente

miliciano
ele cavalaria,
licenciado,
de cavalaria
n." 6, MaJluel António

do reg'lDias ela

Silva.
Centro de mobilização de cavalaria n.· 3

Alferels midiciano
de cavalaria,
licenciado,
do regimento de cavalaria
n ." 8, Henrique
Vast-o Soares de
~Ielo.
Centro de mubilização de engenharia n. o 2

Tenentes milicianos
de engenharia,
licenciados,
do 1'('gimernto ele engenharia
1\.0 2, José
~falluel Br,agn de
Beires e David Alves de Castro.
Centro de mobilização de engenharia n.o 5

Alferes midiciano
de engenharia,
licenciado,
do batalhão de caminhos
de ferro, José Carlos Pinheiro
da
Silva.
Centro de mobilização de trem n.O I

A.lferes miliciano
ele companhias

de engenharia,
de trem auto,

Iicenciado,
do grupo
Henrique
Bota Conde

de Paiva.
Por portaria de 31 de Julho de 1953:
Ministério

do Exército - 3_' Direcção-Geral

Capitão elo corpo do estado-maior,
no quadro do mesmo
Corpo, Henrique Alberto do Sousa Guerra Júnior.
Direcção da Arma de Infantaria

Capitão, do regimento
do Couto.

de infantaria

Regimento de artilharia

'1' f)nento d artilharia,
no quadro
Martinho de Figueiredo.

11.° ô, Leonel

Pais

n. o 6

da arma, Síl\'ÍO Aires

.5i8
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Direcçêo da Arma de Cavalaria

Coronel do cavalaria,
no quadro
França Pinto de Oliveira.

n nto

da arma,

da

Batalhão de caminhos de ferro

Capitão <le engenharia, no quadro
de Meneses Marques do Valo.

da arma,

Aristides

Hospital militar regional n.· I

Subdirector,

major médico A dalb rto de

O

ou a Dia .

Instituto de Altos Estudos Militares

Alferes do quadro dos serviços uuxiliaros do Ex ircito,
do regimento do lanceiros n.? 2, José Pedro Dias.

Por portaria de 3 de Aqoeto de 1953:
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel do infantaria,
no ([IHLUrO d'L arma,
de Abrunche
Mendes do 'ena l. ves.

Maximino

Regimento de Infantaria n,· 13

Capitão do infantaria,
Franco do armo.

no quadro

Francisco

da arma

Regimento de lancelros n.· I

do cavalaria,
'I'rinité Rosa.

Capitão

no quadro

da arma,

José Luís

Regimento de lancelros n.o 2

Capitão

d

cavalaria,

Mário Abrantes

da

do r gim nto do
ilvu, pOI' P dir.

avalaria

n.?

;>,

Regimento de cavalaria n. o 3

Capitã

d

de cavalaria,
no quadro
.' ou a Campeão G ouveia.

da arma, Luls )faria

Regimento de cavalaria n.· 7

npitão de cavaluriu, do r gim nto do lanc -iros n.? ~,
Joaquim do
antes Alv s P rim.
Distrito de recrutamento e mobilização n,· 7

.'-Iuhche~, o t n nt coronel d infantaria,
da arma, Viriato Lup 's daI:! • v

no

<juudro

2.· Série
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Geral

contrato de 30 de J.1faio de 1953:

Ferdinand

Otto Miksche, ex-tenente-coronel
do exército
checoslovaco,
contratado
por períodos
prorrogáveis
de sois meses, enquanto
convior às duas partes contratantes,
como profes 01' técnico
especializado
do
ln tituto de Altos E studos Militares,
no' termos do
artigo úuico do Decreto-Lei
n.? 37752, de Ç) de Feven.? :30264,
reiro de 19,")0, e artigo 19.0 do Decreto-Lei
de 10 de Janeiro de 1940, modificado pelo artigo G.o
do Decreto-I i n.? 3n 053, do 2G d Dezembro de 1032.
(Visado
pelo Trlbunnl
devldos emolumontos,

POI' portaria

de Contas om 27 do JUllho do 1953. São
nos termos do Docroto 0.022257).

de 26 de Junho de 1953:

Con iiderudo na 'itun<:ão de licenciado,
desdo 15 de
::\hio do corrente
ano, o capelão, graduado
em alfere , do comando militar do Estado da India, Altino

Ribeiro

de Sautana.
(XIIO carece

VI -

Ministério

de visto

MElHORIA

ou anotnção

do Tribunal

do Contas).

DE PENSOES

do Exército - I. a Direcção-Geral-

2,

a

RepartiçDo

Cone dido o abono do m lhoria do pensão, quo lhes
foi atribuído
nos termo
do S :L o do artigo ü. o <lo Docr to-L i n.? 2 ~I).t, do :H do Dezembro de 19:17, :lOS
oficiai: na situação de ros rva m seguida m ncionados,
Por t r m completado o número d anos ti serviço que
lhe vai indicndo, ao abrigo do artigo 8.° do Doer to,L i n.? 2'" 4 :3 (la data acima referida:

Por portaria

ele 2!) di' JII Ilho de 1953:
d infnnturin João Rob lo, 21.üOO· , desde ~8 do
Maio d 19[):~- ;H> ano. d serviço.

Capitao

(VI I\rla pojo 'I'rlbunal
dOI 1.10

0101IllU8 n IU.

do COllIU
noa lermo

10 do Julho dn IQ5S. São
do Doer to n.· 22257).

8111
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Por portaria de 10 de Julho de 1953:
Major de infantaria
João Barroso Lopes, 27 .OOO~, desde
11 de Junho de 19[;\3 - 36 anos de serviço.
Major de infantaria
José Vitorino Pavia de Magalhães,
25.5005,
desde 15 de J unho de 1953 - 3J anos de

serviço.
Capitão
do serviço
de administração
militar
Ernesto
Ferreira
Gomes Tomé, 15.600$,
desde 31 de Maio
de 1953 - 26 anos de serviço.
Tenente de infantaria António Alves Mendes, 15.890t$JO,
desde 9 de Junho de 1953 - 34 anos de serviço.
Tenente
de infantaria
José
Carlos
Arantes
Lopes,
15.866t$±0, desde 29 elo Maio elo 1953 - H4.anos ele
serviço.
Tenente de cavalaria João Clemente dos Anjos, 9.996tl,
desde 16 ele Junho de 1953 - 29 anos de serviço.
(Visada pol o Tribunal
devidos omolumontos,

do Contas cm 15 do Julho do 1953. São
1I0S termos
do Decreto n.? i2 257).

Por portaria de 17 de Julho de 1953:
Major ele artilharia
Elói Alberto
Valverde,
27.000t$,
desde 22 de Junho de 1953 - 36 anos de serviço.
(Visada pulo Tribunal
devJdos emolumentos,

VII-

Ministério

do Contas om 29 do Julho do 1953. São
nos termos do Doeroto u.? 22 257).

CONDECORAÇOES

E LOUVORES

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 15 de Julho de 1953:
Louvado
o tenente-coronel
farmacêutico,
na situação de
reserva, J OSÓ Maria Pinto da Fonseca, pela seriedade
com que sempre tem encarado o desempenho
das diversas funções
que lhe 10m competido na sua longa
carreirn
militar, mais uma vez evidenciada
no valioso
trabalho
da nova edição do Formulúrio
dos JJedicamentes para Uso dos Ilospitaie Militares, trabalho esse
de qlle fui grundo impulsionador,
apesar dos seus 70
anos ele idade, que agora completa.

2,' Série
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Repartição

Condecorados
com a medalha militar de ouro da classe
comportamento
exemplar,
em conformidade
com
disposições
do reg'ulamento
aprovado
pelo Decreto
33 GG7, tio 28 de :\Iaio de 10JG, e Portaria n.? 12731,
4 de Fevereiro
de 104,9, os seguintes oficiais:
Coronel do corpo do estado-maior
J OSÓ Filipe da
Silva Neves.
Coronel de artilharia LerLO do Sacramento
Monteiro,
Tenentes-coronéis
do artilharia
Aníbal Afra Nozes
e ~fário Emílio Azinhais de Melo.
Ma] ores: de artilharia,
José Ilenriq ues Lopes Bragança; do serviço de administração
militar, António Gonçalves
Ooimbra e Augusto
Leonardo
Neves.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército :\lanuel Francisco
Fitas.
Tenentes:
de infantaria,
na situação
de reserva,
Fernando
José Lopo
e, do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, Francisco Maria Candeias
e Óscar da Silva Conde.

Condecorados
com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento
exemplar,
em conformidade
com as
di~posições
do regulamento
aprovado
pelo Decreto
fi,O 33 6G7, de 28 de Maio de 194,6, os seguintes
militaros :
Primeiro-sargento
do quadro de amanuenses do Exército Joaquim Barata dos Santos;
Rogundo-sargento
enfermeiro
Custódio Rodrigues ~
Segundo-cabo
n.? 2112/19,
da 2.a companhia
do
batalhão n. o 3 da Guarda Fiscal, Adolfo Pereira
Lemos.

Por portarias de 17 de Junho de 1953:
J_,oll"ado o general, na situação de reserva, Ernesto de
l<'l'anra ~Iendes Machado pela dedicação,
zelo e lealdade que pôs em todas as importantes
missões que lho
foram coufiada
durante a sua carreira militar, desempenhando'a
com grande dignidade
O colocando
ao
sel'l'iço do prestigio
do Exército
a sua cselarocida

582

ORDEM DO Ex:BRCITO N,O 10

2," Série

competência profissional, nomeadamente quando, na
Direcção da Arma de Infantaria, orientou, com notória
inteligência e persistente trabalho, a elaboração dos
indispensáveis regulamentos tácticos, concorrendo assim
para uma melhor preparação dos quadros e tropas da
arma.
Louvado o tenente-coronel de artilharia Joaquim Emetório Adrião de Sequeira, pela obra altamente meritória realizada durante alguns anos no centro de instrução de artilharia contra aeronaves, onde a sua
proficiente direcção, incansável actividade e contagiante entusiasmo se traduziram na regulamentação
de toda a matéria respeitante ao emprego dos materiais de artilharia antiaérea e na formação de centenas
do oficiais e sargentos de complemento dessa especialidade da arma; com uma tal preparação profissional e moral que atenuou 8lD. grande parte a falta de
subalternos do quadro permanente, factos que são
dignos do maior apreço e que justamente são julgados
merecedores de registo na carreira militar desse oficial.
P01' portaria de 26 de Junho de 1953:
a
Condecorados com a medalha de mérito militar de 2. cla8se
por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército. se encontrarem nas condições dos
artigos 26.0 e 29,0 do Regulamento da Medalha Militar.
de :?8 de Maio de 194G, os capitâes de infantaria Viriato Marques dos Santos Oliveira e, na situação de
reserva, Alberto Augusto Rodrigues.

Por portaria de 1de Julho de 19133 :
Louvado o tenente-coronel do serviço de aclll1injstr~1l:~o
militar Manuel de Sousa Rosal J únior pela forma (lIstinta como tom exercido o comando da Escola rriÍticlb
do Administl'açiLO :Jfilitar e as funções de dirocC:llo (~~
instrução, onde coloca todos os recursos da sua
longa experiência pedagógica
da sua e1eyada eu '
ico xl a prepnracno
~ pro fi'IS 10n 'nl 1e
tum nu'l' itar ao serviço
técnica elos oficiais O sargentos que Ir qu ntam a esco [1

'r
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do seu comando, prestando assim serviços ao Exército
e ao País, utilizando as suas qualidades, que o impõem
como um dos mais competentes oficiais do seu serviço,
de grande amor pela sua profissão e alta noção da
honra militar e da disciplina" serviços estes que devem
com a maior justiça ser considerados distintos, relevantes e extraordinários.
Condecorado com a medalha de prata de 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 28 de Maio
de 1946, o tenente-coronel do serviço de administração
militar Manuel de Sousa Rosal Júnior.

Por portaria

de 15 de Julho de 1953:

Louvado O general Gaudêncio José da Trindade pelo
aprumo, distinção e dignidade com que serviu durante
a sua brilhante carreira militar, qualidades bem evidenciadas no alto e importante cargo de presidente do
Rupremo Tribunal Militar, cargo a que ascendeu pela
muita consideração e apreço em que são tidas as suas
virtudes militares e que, mais uma vez, püblicamente
se salientam, como é de justiça, na altura em que deixa
o serviço activo do Exército.

Por portaria de 17 de Julho de 1953:
Louvado o general Alfredo Narciso de Sousa, exemplo
completo de dedicação pela arma a que pertence, e
quo serviu, prim iro, como cavaleiro distinto, estuda.ndo e empregando os mais adequados métodos para
a criação do gado cavalar, e, depois, numa compreensão intelizente dos devere: inerente h sua profissão
de oficial do E.·órcito, empenhando-se no estudo da
cavalaria como arma motorizada, promovendo a redacção dos regulamento re'pecti\·os,. ma.is u~a vez revel<~ndo tlim as qualidades de oficlalllltel1gonte, estudloso e ah dor, tamb im e\-idenciadas como l?l'ofessor
do urso de altos comandos,
que lhe granjearam a
(\ 'til1111 respeito cIO sou ('amaradas.
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de 22 de Julho de 19153:

Louvado o general Mário Nogueira pela correcção, lealdade e aprumo com quo tem servido no Exército, não
se furtando ao exercício das missões ele que tem Rido
encarregado,
por mais árduas quo sejam, empregando
sempre no seu desempenho
as suas qualidades de bom
senso e saber, aliados a uma modéstia e lhaneza que
o tornam merecedor
da afeição e respeito de todos.
como se evidenciou no oxorcicio do cargo de director
da Arma de Infantaria.
Louvado o general Manuel Bernardes de Almeida 'I'opinho pelas altas. qualidades de lealdade e energia reveladas nas missões ele servico que lhe foram coufiudas
durante a sua carreira militar, nunca enjeitando responsabilidades
e actuando 'sempre com desembaraço
e
perícia de um hábil condutor do tropas, que, sem quebra da rigorosa disciplina, se faz estimar pelos subordinudos, qualidades
estas que mais se evidenciarum
quando na 2. a região militar dirigiu a preparn(;i'lo e
execução do exercícios e manobras com [t~ tropas da
região, que comandou
a perfeito contento das autoridades superiores.
I

VIII Ministério

DEClARAÇOES

do Exército -I. a Direcção-Geral-

1) Tendo sido agraciado
com a cruz do 3.:1 classe do
branco o coronel do corpo
nio da Rocha Beleza Ferraz,
midade com as disposiçõos
Portuguesas,
aceitar aquela

1.;\ Repartição

pelo Govorno de Espn~ha
múrito militar com di~tilltLVO
do estado-maior
José ~\Jltúé-lhe permitido, em confor-

do Regulamento
mercê

rlus On~ens

e usar as respecttn1S

insígnias.
2) Tendo sido agrnciados
pelo Governo de Espall.bn
a
com a cruz de 2. classe do mérito militar com distintivo branco os oficinis tt seguir designados,
é.lhes permitido, em conforuiidado
com as disposições
do Hegu-

2.' Série
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lamento das Ordens
e usar as respectivas

Portuguesas,
insígnias:

aceitar

aquela

mercê

'I'enente-corenol
do corpo
do estado-maior
Ilenrique Costa dos Santos Paiva.
Maj ores do corpo do estado-maior
João de Oliveira
Marques e Joaquim Júdice Leote Cavaco.
3) Tendo sido agraciado
pelo Governo
de Espanha
com a cruz de La classe do mérito militar com distintivo branco o capitão do corpo do estado-maior
Artur
Henrique
Nunes da Silva e o tenente de cavalaria Jos6
JIateus de Magalbãcs, é-lhes permitido, em conformidade
com as disposições
do Regulamento
das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias,

4) Tendo sido agraciatl.o pelo Governo de Espanba
com a medalha da campanha o com a cruz de guerra o
capitão de artilharia Almor Branco Baptista, é-lhe permitido, em conformidade
com as disposições
do Regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquelas mercês
c usar as respectivas
insígnias.
agraciado
com 11 cruz de mérito de
coroa da Ordem do Santo Sepulcro
(Ordem Soberana
de Malta) o tononte-coronel
do corpo
do estado-maior
Alfredo Amélio Pereira da Conceição,
é-lhe permitido
cm conformidade com as disposições do
Regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela.
lllercê e usar as respectivas insignins.
;)) Tendo

sido

l,a ela se com

6) '1'on(10 sido agraciado pelo Governo I3l'itâni~o com
o grau do comendndor
da medalha coruemorati va da
coroa<;ão do Sua Majestade Britãnicn o major do corpo
(lo e~~adO-lllaior Joaquim Jú<lico Leo,te C~\:acot é-lhe
perrnltlUO. cm cooformidade
COIlI as díspostcbce do Regu1arnentó das Ordens Portuguesas,
acoitar àquela mercê
e USar as respectivas in~ignia:.

7) Por decreto de :11 de .\gosto de 10;'>0, publicado
no Di(n'IO do GOl (')'/10 n, o 1-14, 2, a série, do 22 de .Tunho
do, C'orrpnt<' alio. foi agraC'iado com o grau do ~r~wde'(?licial da Ordem Militar de A.,i· o coronel de 1I11a~1ta~la, na situncão di' reserva,
F'J'ttlleico .TOtiÓ da 8,1\'[\
• antos .J únior.

sse
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8) Por decreto de 12 de Maio do corrente ano, publicado no Diário do Governo n. o 151, 2.& série, de 30 de
Junho deste mesmo ano, foi agraciado
com o grau de
comendador
da Ordem do Império Colonial o capitão
de engenharia,
na situação de reserva, Raimundo António Rodrigues
Serrão.

Ministério

do Exército _1.& Oirecção-Geral-

2.& RepartiçAo

9) Contam
<3. antiguidade
dos seus actuai
po tos
desde as dates que lhes vão indicadas OiS seguiutes 0:6.ciais, promovidos pela presente Ordem do Eeército:
Quadro do corpo de oflciais generais

General
1953.

Abílio

Pais

de Ramos

desde

14 de Julho

de

Corpo do estado-maior

Coronéis Carolino Eduardo Fenreira N ascimento, Júlio
Manuel Pereira e Manuel.Alcobia
Veloso, todos desde
20 de Maio de 1953.
'I'enente-coronel
Arnaldo Schulz, desde 20 de Maio de
1953.
Maj 01' Vasco António Lopes da Eira, desde 20 de Maio
de 1953.
Infantaria

Coronéis :
Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas e :FernaQldo
Mart:ims Salgado, desde 11 de Junho de 1953.
José Maria Mira da Costa, desde 26 de J unh o de
1953.
Maximino
de Abranc hes Mendes de Sena Neves,
desde 10 de Julho de 1953.
Te,nen"bes-lcorollléis :
.AJmaMo Alfredo
Fontes,
desde 1,1 de J'nmho de
/1953 .
Andónio Vitorino França
Borges. dp'Ôlue 26 de JllI11ho de 1953.
Luis do Carmo dos Inocentes,
Henrique
Guilhell'Ille
Rastos Horta e Viriato Lopes da' N eves, desde
10 de Julho d 195:3

2.' Série
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Majores:
Artur Ferrão Pimentel da Costa, desd-e 20 de Setembro de 1952 .
.J oão Henrique
Vieira Branco, desde 25 de Novembro de 1952.
Joaquim dos Santos Gomes, desde 13 de Dezembro
de 1952.
Jo é 1hnue-l de Sousa e Faro Nobre de Carvalho,
desde 25 de Dezembro ele 195.2.
Alberto "Vilarinho Rosa Gruroupa e Joaguim Peraltinha, ambos desde 17 de Janeiro de 1953.
Lldo .Antuues Baptista,
desde 31 de Janeiro
de

1953.
Albertino
Carreira
.Mnriano, desde 24 de Fevereiro de 1953.
Leonídio !Marques de Carvalho,
desde 25 dr Fevere iro de 1953.
Eduíno João Geraldes e .Joaquim Augusto Cordeiro, am h05 de. ele 6 de Março de 19053.
Fernnudo
Homem «Ia Costa, «Iesde 18 de Março de

1953.
Lufs [~lário «lo )T ascimento,

desde 31 de .:Março de

] 953.
Humberto
de Passos, desde 2 de Abril de 1953.
António )len(1es Correia, de de 8 ele -Abril ele 1953.
)Iário Ag-o;;tinho 'ele Meudoça Fl'azão e Vnlentim
)T ena da Silva Santos, am bos desde 25 ele Abril
de 1953.
Ahel Pereira ,do Yale, ele. ele 26 de J'unho de 1953.
Henrique
Ilídio de Garcia Pereira, desde 10 de
.Tulho de 1953.
Cavalaria

~fa.ior!:'s A utónio Quintino (la ('o"Ü1 c .T o,'.' ,)laria Guedes
Cahra11de Campo." ambos ele. de ]0 ele Julho ele 1953.
(;apit11.p8:
.T osé Luís Trinité Rosa, desele 1 de J u1ho de 1953.
Luís )lnria ele Sou.a Campeão Gouveia, desde 10
d e .T ul110 de 19,):3.
Engenharia

('apitãps:
Jos{> .)lalllll'l

Queriol

desde 2·Z cIp Junho
Alistielp"

<1l' )lellPses

.T ulho de 1933.

To.it'iro

Elbling

Quintão,

de 1953.
)Iargue~

e Yale,

desde

1 de
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militar

'I'enentes-coroméis:
Armaldo
Costa

Moura,
desde Z4 de Junho de
1963.
Salvador Pereira da Silva e Henrique Lorena Ermida,' ambos desde 30 de J'unho de 1963.

Majores:

Caelos

Pe,sooa Fra.ikin, Artur Ramalho,
João
Pe,l'J.'Y de Almeida e Brito e AméJ'ico Au,gl1Jstode ALmeida Calado, todos desde 8 de J unho d,e 1963.
Humberto dos Santos Pereira, desde 27 de Junho
de 1953.
Duarte

Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

Capitães:
António Lúcio Aguião Valente, desde 11 ele .J llmho de 1953.
Amtónio Henciquee Cardoso , António elos Santos
Subtil ~ António do Nascimento, todos desde
27 d·e J unho de 1953.
António da Costa Calão , desde 5 de J ulho de 19·.)0.
António Lourenço Magro, desde 2 de Julho de 195:3.
10) Foram promovidos ar brigadeiros entre os coronéis tdrocinados de qualquer arma, para cumprimente
do que dispõe o artigo 87.° do Estatuto do Oficinl do
Exército e efeitos da determinação
r) publicnda
nü
Ordem do Exército n." 31 L." série, de' 31 de ~faio elo
corrente ano, os seguintes oficiais:
Infantaria

Brigadeiro
Brigadeiro
Brigadeiro

José Esquível.
Fernando Augusto Rodrigues.
Luis Gonzaga da Silva Domingues.

Brigadeiro
Brigadeiro

Luciano Ernesto da Silva Granate.
Luís Almeida Ribeiro.

Cavalaria

Engenharia

Brigadeiro
Brigadeiro

Elávio tT osé Alvares dos Santos.
Eduardo Pires.

2.- Série
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11) Terminaram
o curso de altos comandos, obtendo
a classificação
que lhes vai indicada,
os coronéis a seguir mencionados,
que passam a ter a designação
de
coronéis tirocinados:
Infantaria

,

Carlos Alberto Barcelos do Nascimento e Silva,
Leonel da Aleluia
da Costa Lopes, apto.
Heitor dos Santos Patrício,
apto.
António Epifânio
Antunes
Cabrita,
apto.
José da Encarnação
Alves de Sousa, apto.
Aníbal Augusto Ferreira
Vaz, apto.

apto.

Artilharia

José Filipe
da Silva N eves (corpo do estado-maior),
apto.
Nuno ~Uvaro Brandão
Alltunes,
apto.
José Maria Rebelo Valente
de Carvalho,
apto.
Cavalada

DomingoR

de Sousa )fagalhães,

apto.

Engenharia

António
António
Adelino
apto.

de Matos Maia (corpo do estado-maior),
apto.
Nunes Freire, apto.
Alves Veríssimo
(corpo
do estado-maior),

12) Frequentou
com n provei turn.ento , no ano lectivo
de 1!J521953, o estágio de nctualiznção
táctico-administrntiyo no Instituto
de Altos Estudos Militares,
paralelaDumte com o curso de altos comnndos, o coronel do
servi(·o de administração
mi litar Ilídio Aníbal Botelho
Ooelh'o.
13) Está autor izndo a laZE'T uso Ido distintivo corresPOlldente ao curso Lnfantry
Officer. Advanced,
frequentado nos Estados Unidos da América , na Iníantry
8c11001, de 4 de Serem bro de 195.2 a 18 de !Maio de 1953,
o major de infantaria
Edmundo
da Luz Cunha.

l-!) Desempenhou as funções 00 delr'gado provincial
da l\Io<'iclaue Portueuesa,
durante o porlodo de 8 de JaUcit·o do 1\:);37 a 1. do Outubro do 1940, o então capitã o
de infantaria Heitor dos untos Patrício.
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15) É capitão miliciano de infantaria
o oficial Luis
Francisco
Pereira Abreu Marques, colocado no comando
militar de Angola, por portaria
de 29 de Maio de 1953,
publicada na Ordem do Exército n. o 7, 2. a série, do corrente ano.
16) Encontra se prestando
serviço nos Serviços Cartográricos do Exército, e não na situação de licenciado,
o capitão miliciano de infantaria
Telmo Pelouro
dos
Santos que, pela portaria de 19 de Junho de 1953, publicada na Ordem do Exército n. ° 9, 2. a série, de 30 de
Junho do corrente ano. foi colocado
lização de infantaria
n." 1.

no centro

de mobi-

17) Desempenhou
as funções de gowrnador
ciyil
substituto do distrito de Faro, durante o período de
J O de Julho de 1935 a J 9 de Fevereiro
de ] 9:3G, o então
capitão

de infantaria

Heitor

dos Santos

Patrfcio.

18) ~ noruearlo l)al'a t<requentar o rurso de coma.ndantes de companhia
na Efl('ola Prát ica de Infantanu,
por antecipação,
com início em 26 de Outubro do corrente ano, o tenente
de infantaria,
da mesma Escola,
.T osé Luís Ferreira da Cunha.
19) Contam o tempo de serviço efectivo para efeito
de reforma,
nos termos dos artigos 5.° (l 12.0 do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 do Dezembro de 1937: desde
as datas que lhes vão indicadas, os seguintes oficiais da
arma de infantaria:
Tenente Manuel Lopes Camilo, desde 2 de N oyelll'
bro de 1945.
Tenente Joaquim Maria da Costa Cabral da Cost!l
Macedo, José Mealha da Costa, Rui Bal'boS!l
Mexia Leitão, António Paulo Brancourt
Pestana
de Vasconcelos,
J os " Farinha dos antos Tanu'es,
Eduardo
Monteiro Nunes Prudente
Ernesto 01"
lando Vieira Correia, .António Ilerm\nio de Sousa
Monteny, César Emílio Braaa de Andrade o Sousa .
.J úlio Carlos Matias e Ma~uel Domingos Duarte
Bispo, todos desde 3 do Novombro de ln-H> ..
Tenent~s
Mário dos Santos
ar doso e Élio Plr~
Afreixo, ambos desde 4 de Novembro de 194
Tenente Carlos Rebelo Soares, desde 5 do No\'eJXI1>1'0 de 19-1,5.

2. Série
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Tenente Cristiano Henrique da Silveira e Lorena
desde 8 de "X ovombro de 19-15.
'
Tenente Henrique Gambeta Peres Brandão, desde
9 de Novembro de 1945.
Tenente Raul Leoni de Carvalho Branco, desde 10
de Novembro de 1945.
Tenente José Guilherme Nogueira Roovers Ribeiro
desde 11 de Novembro de 19-15.
'
Tenente Francisco da ilva Fragoso, desde 13 de
Novembro de 19-15.
Tenentes Abel Carvalho de Almeida, Abel José
Coelho de Sousa Sacadura, Abel Salgado Santos,
Alberto Marques Osório, António Agostinho Saraiva Borge , António da Conceição de Sousa
e Castro, António Fernandes Mendes, António
Gamboa Martins Bragança, António de Matos,
António Vasques Osório, António de Vilas Boas
de Sousa Magalhães, Arménio Soares da Cruz
Sampaio Nunes, Bento Lopes da Costa, Cirilo
Bismark Freitas Soares, Domingos Albino de Magalhães, Fausto António de Carvalho e Silva, Fernando Cerqueira da Silva, Fernando Luís Guimarães da Costa, Francisco do Carmo Veiga, Frederico Alfredo de Carvalho Ressano Garcia, Horácio de Oliveira Rodrigues, JOttOMaria Antunes,
João da Paz Laranjo Mourato, J oão Soeiro da
Costa, Joaquim da Cunha Caetano, José Augusto
Esteves Folgas, José Bernardo Cruz de Aragtw
Teixeira, José Cândido Rubin de Andrade, José
Fernando de Oliveira Barros Haste, José Francisco Sancho Relvas, José da ROHa Carvulhal,
José Manuel da Cunha, José dos Santos Oliveira,
Lu! Alberto de :\Ienesos, -:\fanuel António Fernandes, Manuel de Castro Pita Duurte do Almeida, Manuel José J\f orgado, Man uel Lopes ele
Carvalho Chaves, Porflrio Pereira da Silva, Manuel Viesras Barreiros Pedro António de Barros
o
'
.
Figueira Freire, Raul Freclenco Telo
V asconcelos
Rato, Raul Garcia ::'I[artins, Tiago Adalberto de
Brito Nascimento e Eduurdo Augusto Lobato de
Sousa, todos desde :?5 de Outubro de H)-16.
Tenente .10ttO ::'Ifachado Figueiredo, desde :27 de
Outuhro do HW3.
Tenente Roberto da Silva Ferreira, desde 29 de
Outubro do 194G.
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Tenentes Manuel Viegas de Sousa Lopes e Rui
Silvino de Freitas Lopes, ambos desde 3 de N 0vernbro de 1046.
Tenente Josó Borges 'I'arnegão , desde 11 de Novembro de 194G.
Tenente António José dos Santos, desde 18 de Novembro de 1946.
Tenente António Rodrigues Rebelo de Carvalho,
desde 23 de Novembro de 1946.
Tenentes António Pedro Ribeiro Gaspar, Bernardino Rodrigues dos Santos, Gabriel de Castro,
Francisco
David Preto Rodrigues, Agostinho
Costa Alcobia, António Manuel Paranhos Teixeira, Tomás Luis Chaves da Costa, Pedro Henriques, António de Vasconcelos Galvão 'Pinoco
Tovim, João Mário de Sampaio e Castro e Eurico
Simões Mateus, todos desde 140 de Outubro de
1947.

Tenente Orlando da Costa e Silva, desdo 20 de
Outubro de 1947.
.
Tenente José da Cruz Nunes, desde 31 de Outubro
de 1947.
Tenente Rogério
da Encarnação
Elias Mimoso
Correia, desde 22 de Novembro de 1947.
Tenente graduado Virgílio António Alves Guimarães, desde 26 de Outubro de 1948.
Tenente graduado Carlos Alberto Rocha Gomos,
desde 1 de Novembro de 19-48.
Alferes Luis Ataíde da Silva Bauazol, desde 25 de
Outubro ele 19406.
Alferes Amílcar Alexandre Martins, desde 17 de
Outubro de 19-48.
Alferes Francisco José Soares Ogaudo , desde 1 de
Outubro de 1948.
20) Foi autorizado que nos registos de matrícula
tenente miliciano Joaquim Rodrigues da Silva, do
gimento de infantaria n." 12, seja acrescentado ao
nome o apclirlo Soares, ficando com o nome completo
Joaquim Soares Rodrigues da Silva.

do
reseu
de

21) É nomeado para a frequência do curso 00 ('omande companhia
na Escolu Prática de Infantaria,
que tem início em 2G do Outubro do corronto ano, <,0111
a duração do seis semanas, o tenente, do batalhão
do
dantes

2.' Série
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22) É nomeado para a frequência do curso de comandantes de companhia,
por antecipação,
na Escola Prática de Infantaria,
com início em 26 do Outubro
do
corrente ano, o tenente, da mesma Escola, António Manuel Andrade Lopes.
23) Pertencia
ao centro de mobilização
de infantaria
13 o tenente
miliciano Manuel Ribeiro,
que, por
portaria
de 29 de Maio de 19j3, publicada
na Ordezn
do Exército n. ° 7, 2. a série, de 15 de J unho do corrente
uno, foi 'colocado no comando militar de Angola.
11.°

24) É do centro de mobilização de infantaria n.? 2, e
não do centro do mobilização de infantaria n. o 16, como
consta da portaria
de 19 do Junho de 1953, inserta na
Ordem do Exércuo n.? 9, ~,a série, do mesmo ano, o
tenente miliciano
de infantaria,
rio batalhão de caçadorvs n.? 2, Armando Saraiva de Melo,

25) Foi autor-izado que nos re~istos de matricula
do
tenente miliciano
de infantaria,
do centro de mobiliza~;}o de infantaria
n." 17, Joaquim
Alberto
Martins
sej um aumentados
ao seu nome os apelidos Pires de
l<'igueiree}.o, passando a ter o nome completo de Joaquim
Alberto Martins Pires de :Figueiredo.
26) Chama-se José Coelho Re belo Gota, ,e não José
Hebelo Cota, o tenente miliciano,
do ngimelHo
de infantaria
n." H, que, por portaria
de 1 de Dezembro
a
<1.(' 1952, publicada
na Ordem do E.rrrcito n ." 3, 2. sé1'1 e, de 1953, foi promovido
ao actual posto.
27) Continua a pl't'star serviço no Depósito Geru l d c
Material
de Guerra,
onde e stava colocado, o tenente~coronel de artilharia
José Rebelo Cordeiro,
que, pela
Ordem do E.!·ército u." !.l, 2.a ,érie, de 30 de Junho do
('OlTellte ano, foi promovido
ao actual posto para o
(lUttllro da arma de artilharia.
2 ) Chama-se Tmício Luís Guedes Mnchado Nárpoles
(lo Vadr« , anta :.\farta,
11UO Iuácio .Vuís Glled~fl }tr~cllado do Vadrc
anta )farta,
o capüão de artilharia
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que, pela Ordem do Exército n.? 9, 2." série, de 30 de
J unho do corrente
ano, foi colocado na bateria
independente
de defesa de costa n." .2.

29) Contam o tempo de serviço efectivo para efeito
de reforma,
nos termos elos artigos 5.0 e 12.0 do DecretoLei n.? 28404, de 31 de Dezembro
de 1937~
desde as datas que lhes indicadas,
os seguintes oficiais
de artilharia:
Tenentes
António de Campos Gil, Carlos Fernandes da Cunha Vieira de Araújo,
Ernosto
Carrilho do Rosário e Silvio Aires Martinho
de Figueiredo,
todos desde 3 de Novembro do 1945.
Tenentes Adolfo Jorge Vilares da Costa e Armando
de Sousa Gomos, desde 4 de Novembro de 19-15.
Tenentes
Domingos
de Magalhães
Filipe e João
Inácio Pereira Júnior, desde 5 de Novembro
de

194iJ.
Tenente
Américo Trindade,
desde 7 de Novembro
de 1945.
Tenente Matias Fiúza Álvares da Costa, desde 11
de Novembro de 1945.
Tenen te Joaquim
Saldanha
Hernandez Palhotc,
desde 30 de Novembro
do 1945.
Tenentes António da Silvá Pereira, 'Manuel de Carvalho Garcia,
Aiuílcnr de Sampaio Rodrigues.
Armando
Rodrigues
Figueira,
Fidelino
Duarte
Fcgaça,
Fernando
de :!\feio Vieira Ponces
de
Curvalho,
João Luis do Almeida Rebelo, Júlio
Veiga Simão e Manuel •\.ntónio Lopes,
todos
desde ~5 do Outubro do 1!)4ti.
Tenentes
Sérgio Augusto Vila Verde Bacelar e António Tiago )[artins,
desde 2:3 do N OY muro de

19-!G.
Tenentes
Joaquim
Humberto da Silva Porto Oneto
e Feruando
Augusto Lopes, do sdo 14 de Outu·
bro de 1047.
Alferes Delfim Nun s, des.lo t d Outubro d« H).j.7.
30) Chama-se
Pecll'o:Maria
de Carvnlhais e )Iene ~~
da Costa e Almeida,
e não Pedro )Iaria de ('al'\'nlha~:'

e AIllH'ida, o t oneute m il ie in no , <lo reuimento de artllhariu ligl'ira 11.°
(llll', por portaria
d~l 1 tI(. Dl'Z('lJll11;U
de 1932, publicada
11:\ Ordem
do g,I'(~r('ito u." 3, :2. se-

s,

A

rie,

de

}t15a, foi promovido

ao actual

posto.
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31) 'Chama- e :Manuel Pedro Ferreira IJampreão e
n~o Manuel Pedro Ferreira Lampião, o tenente miliciano, do regimento de artilharia ligeira n." 3, que, por
portaria de 1 de Dezembro de 1952, publicada na 01'dem do Exérciio n." 3, 2.a série, de 1953, foi promovido ao actual posto.
32) Pertence à arma de artilharia, e não à arma de
infantaria, o tenente miliciano António Oamacho Teixeira
de Sousa, do centro de mobilização de infantaria 11.0 19,
que, por portaria de 1 de Dezembro de 1952, publicada
na Ordem do Exército n. o 3, 2. a série, de 1953, foi pronlOvido ao actual po 'to.
33) Pertence ao centro de mobilização
de artilharia
n. o 10, e não ao grupo de ar.tilharia contra aeronaves n. 01,
o tenente miliciano Fernando Augusto de Resende de
Hohral Cid, que, por portaria de 29 de Maio de 1953,
pub] irada na Ordem do Exéreito n. o 7, 2.11 série, de 15
de .J unho do corrente ano, é colocado no comando militar de Angola.
34) Pertencia ao centro de mobilização de artilharia
n. o 5 o tenente miliciano Alberto Alves Leite, que, por
portaria de 29 de Maio de 1953, publicada na Or-dem
do Exército n. o 7, 2. li série, do corrente ano, foi colocado
no comando militar de Angola.
35) ):j do centro de mobilização de artilharia :n.? 9,
e não do centro de mobilização do artilharia lI.O 3, como
Consta da portaria de H) de .Junho de 1953, inserta na
Ordem do E.rército n. o 9, 2. a série, do mesmo ano, o
t~nente miliciano do artilharia, do regimento de arti~harta n, o G, J osó Franci ico de Leão Ferreira de Almeida.
:36) Contam o tempo de serviço efectivo para efeito de
l'ef~rma, no' termos (lo artigos J. o e 12.0 do Decreto-Lol n. o :? 404, de 31 de Dezembro de. 1937, d~s~e as
d<lt<lsque lh
vão indicadas, os seguintes oficiais da
arllla de cavuluria :
Ton nt Alcínio P r ira da Fonseca Ribeiro e Tnácio .Iosé Correia da ilva Tavare , ambos desde
:~ ti ......
ovem bro de 1945.

5!)G
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Tenente Fernando António dos Santos Martins,
desde 13 de Novembro de 1945.
Tenentes António de Castro Gentil Soares Branco,
Fernando
Augusto Corte Real Araújo Alves
Amaro, Fernando da Costa Maia, Fernando Ferreira da Cunha, João Sequeira Marcelino, Jorge
Augusto de Barros e Vasconcelos Esteves, 1\1anuel António Minas da Piedade e Rui de Sousa
Cambeses, todos desde 25 de Outubro de 1946.
Tenente José Mestre Rodrigues, desde 9 de Dezembro do 1946.
Tenentes António Valadarês Correia de Campos,
Manuel Felisberto Martins Rodrigues e Rui Luis
de Faria Fernandes, todos desde 14 de Outubro
de 194:7.
Tenente
Rogério Montefalco Sarmento Pereira,
desde 1 de Novembro de 194:7_
37) Chama-se António Parreira Amaral Cabral La
Cerda, e não António Pereira Amaral Cabral Lacerda,
o tenente miliciano, do centro de mobilisacão de cavalaria n." 3, que, por portaria de 1 de Dezembro de 1952,
publicada na Ordem do Exército n ." 3, 2.~ série, de
1953, foi promovido ao actual posto.
38) Chama-se Mário Machado Rodrigues Saco, e
não Mário Machado Rodrigues, o tenente miliciano, do
regimento de cavalaria n. ° 8, que, por portaria de 1
de Dezembro ele 1D52, publicada na Ordem do E.vército
n ," 3, 2.'" série, de 1953, foi promovido ao actual posto.
:39) Chama-se Alfredo Lourenço Bes a Gome, e nua
Alfredo Lourenço Peça Gomes, o alferes miliciano, do
regimento de cavalaria n. ° 6, que, por portaria de ~9
de Dezem bro de 1952, publicada na Ordem do E.rércdo
n." 3, 2.'" série, de 1953, foi promovido ao actual posto.
40) Chama-se Jorge I..
uís Gucde 'd(>A1Hlrad(' de Almeida da Fonseca, e não José Luís Guedes de Andra(~e
de Almeida da Fonseca, o alferes miliciano, do regImente de cavalaria n.? 7, que, por portaria de 19 ~1e
Dezembro de 1952, publicada lia Ordem. do B.yércLto
n." 3, 2.& série, de 1953, foi promovido ao actual posto.
-U) ,Conta a antig-uida(le d,csde 28 (1(>'Maio (lo :ll~O
corrente o aspirante a oficial miliciano de cavalarH~
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.J orge Augusto do Amaral Coelho, promovido ao actual
posto, para o regimento de cavalaria n." 7, por portaria
de 1 •.
de Junho, publicada na Ordem do Exército n." 7,
9
",.a
erre, do me mo ano.
42) Contam a antiguidade do actual posto desde 27 de
)lar\o de 1933, e não desde 27 de !faio do corrente ano
conforme vem publicado na 01'(Zem do E,vército n."
Z.a série, de 30 de Junho de 1953, os majores de enzenharia Fernando Eduardo da Silva Pais e João Meira
Yalente de Carvalho.

9;

,

L13) Continua a prestar
nho:; de ferro o capitão
('c)))('ei\ão Ferreira .Piuto,
E,I'(>rcito, transita para a

serviço no batalhão de camíde €ngenlHtria Adalberto clü
que, pela presente Ordem do
situação de reserva .

..t4) Chama-se :Manuel" Aníbal da Fonseca Monteiro
Guedes de Andrade, e não Manuel Abinal da Fonseca
Monteiro Guedes de Andrade, o alferes miliciano de
engenharia, do grupo de companhias de trem auto, que,
por portaria de 19 de Dezembro de 1952, publicada na
Ordem do E ..cército n ," 3, 2.& série, de 1953, foi promovido ao actual posto.

4.)) Chama-:€' Jorge Carlos Rodrigues Júlio Mestre,
e não José Carlo Rodrigues Júlio Mestre, o alferes miliciano, do res-imento de engenharia n." 1, que, por portaria de 19 d~ Dezembro de 1952, publicada na Ordem
do Exército
n.? 3, 2.a série, de 1953, foi promovido ao
actual po to.
.
4G)hama-se

e não José
do regimento
de ngenharia n." 2, que, por portaria de 1 de Dezem1>1'0 de 1952 publicada
na Ordem do Exército n." 3,
2." éríe, ,le '193:1, foi 'promovido ao actual posto.
-Iosé

de Castro Lencastre,

eh Costa Lenca tre , o tenente miliciano,

47) ]~ do qurulro permanente,
e não do quadro de
reserva, o capitão médico, do batalhão de caçadores
11. 4,
Manuo l Pereira Rodris-ues Clarinha, como consta
~a clpclaração 40), inserta n~ Ordem do Etcército n.? 9,
)" ..
1] (1.)
, . St'l'l{l, (e
iJ')')'
0

. .J.H) P('l'tpllCl' no quadro
de oficiais milj('itll~o~ .1llP(~('o.., (' não à nrma de infnntaria , o tellent~ _IlllJ:_clano
Engt>nio _ vves .Iünior. do r-entro de mobilização
ele
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infantaria n. ° 18, que, por portaria de 1 de Dezembro
de 1952, 'publicada na Ordem do Exército n." 3, 2.a sér ie, de 1953, foi promovido ao actual posto.
49) Pertence ao quadro de oficiais milicianos médicos, e não à armade infantaria, o tenente !Manuel Vieira
de Carvalho, do centro de mohilização de inf'antaria
n. ° 12, que, por portaria de 1 de Dezembro de 193:2,
publicada na Ordem do Exército n.? 3, 2.a série, de
19.53, foi promovido ao actual posto,
50) Chama-seJ osé Garcia Afonso, ,e não José Jaime
Afonso, o alferes miliciano médico que, por portariu de
1 de Junho de 1953, inserta na Ordem do E,cército n.09,
2.a série, também do mesmo mês, tem passagem ao quadro do serviço de saúde militar.
51) Pertencem ao 1.0 grupo ele companhias (l,e saúde,
e não ao 2.° grupo, pelo que são colocados DO centro do
serviço de saúde n.? 1, os alferes milicianos médicos
António I~{ário de Lacerda Pinheiro e Joaquim Borges
de Macedo, que, poOr portaria de 6 de Fevereiro de
1953, publicada na Ordem do Exército n." 3, 2.a série,
do mesmo ano, foram colocados no centro do serviço
de saúde n. ° 2.
52) B colocado na escala imediatamente à esquerda
do último aspirante a oficial miliciano médico de 195:2
o aspirante a oficial miliciano médico Vasco José Barata de Vitória Godinho de Faria Riobom, que, por
portaria de ;lO ·de Maio d,e 19;);3, publicada na pre~ellte
Ordem. do E.L'Í'l'c7to, teve passagem ao serviço (le saúde.
33) E colocado na escala imediatnmente à esquerda
do aspirante a oficial miliciano médico Fernando Alves
Pereira o nspiruut e n oficial miliciano médico, grnduado em alferes, Dário Rainho Nolasco, que, por portaria de 80 de Mnio de 1953, publicada na presente 01'deu» (lo E.l'ército, teve passagem ao serviço de saúde.
34) E colocado na escala imedintamente à esql1er<]il
do uspirante a oficial miliciano médico José Pedro JO!ge
Chaves Vieira da Fonseca o aspirante a oficial ll)(~(hc~).
graduado em alferes, Luciano Vieira, que, por pOl'tnl'lôl
de ao dp Maio de 1!);)0, publicada nu presente Ordem do
Exército, teve passagem ao serviço de aüde.
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03) :f; aspirante a oficial miliciano médico e não
alferes miliciano médico, como consta da portaria de
6 de Fevereiro de 1953, publicada na Ordem do Exército n." 3, 2." série do corrente ano o aspirante a oficial, do 2.° gru'po de companhias de ~aúde, ,MáTio Eric
que, 'Por aquela portaria, foi colocado no centro de mo~
bilização do serviço de saúde n." 2.
56)
)ftaio
como
30.de
adIdo,

li: considerado na situação de reserva desde 4 de
de 1953, e não desde 14 de Março do mesmo ano,
consta da Ordem do Exército n." 9, 2." série de
Junho também de 1953, o major f,armacêuÚco,
Leão Rodrigues de Almeida Correia .

.57) Nos termos do artigo 73.° da Portaria n ." 11 332,
de 6 de Maio de 1946, publica-se a classificação dos
('andidatos aprovados no' concurso ordinário veterinário
para o provimento de vagas no quadro permanente de
oficia is veterinários:
António Mário Rodrigues Ribeiro, alferes miliciano veterinãrio, da secção de depósito do pessoal do serviço veterinário militar, 13,95.
Hélder Schiappa Correia de Mendonça, alferes miliciano veterinário, de secção de depósito do pessoal do serviço veterinário mil~tar, 13,76. .
.
José Jacinto Pereira Racha, aspirante a oficial miliciano veterinário, da secção de depósito do pessoal do serviço veterinário militar, 13,37.
)Iário Dias Patinho, alferes miliciano de infantaria do regimento de infantaria n." 15, 12,29.
'')8) ]'oram promovidos a aspirante a oficial miliciano
\'eterinário por portaria de 1 de ~f~U'ç'o·de 1953, e não
Por portaria (1E'28 de I~faio do mesmo ano, como consta
da Ordem do Ji),vército n 7, 2." érie, de 15 de Junho
~~.()corrente ano, contando a antiguidade desele.u l'ef~'~d.n.data de 1 r1E')Luço, o aspirantes a oficial milICIanos veterinários José Jerónimo Amaral Mendes,
~fanuel Paulo :Marques, Marcos José Carr~to Cbarr~la,
·TOaquil1l José de Paiva Ro ado, José J acinte Pereira
~~.cha" Arquimínio José Fialho, Fe~nando, G~ilh.erme
1 lO!'] e1'l'az (' ~IallllPI Prazere
Durâo. Os ulümos s~tc
I~(>rte:l('ialll Ü "E'(;Ç'i'ío de deposite (lo J)(>s~o.rtldo SPl'VIÇO
\ et.erI11ál'io li! ilitar, e não da Escola PratIc.a de Infan1u1'1:1, ('OlHO foi publicarlo nu mssmu porturia.
.?
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59) Fica sem efeito o oferecimento para as províncias
de Moçambique e Timor do capitão do serviço de administração militar Acácio Dias da Silva Alves Tavares,
constante da declaração 111) publicada na Ordem do Etcército n." 1, 2.a série, de 2 de Março do corrente ano.
60) Chamn-se Raul Júlio ele Almeida Pimenta }Ial'ques Caldeira, e não Raul Júlio de Almeida Marques
Caldeira, o alferes miliciano, do 2.° grupo de companhias de subsistências, que, por portaria de 19 d,e DE'zembro de 1952, publicada na Ordem do Exército n." 3,
2." série, de 1953, foi promovido ao actual posto.
61) ,('hama-se Manuel Gastarnbide da CORta Cabral.
e não Manuel Gastambide da Costa Amaral, o tenente
miliciano, do 1.0 grupo de companhias de subsistências,
que, por portaria de 1 de Dezembro de 1952, publicadu
na Ordem do Exército n." 3, 2." série, de 1953, foi promovido ao actual posto.
adidos no Subsecreturiudo
rl e
desde Maio de 195:3, e não
desde Junho do mesmo a110,como consta (h portruiu de
24 do mesmo mês, inaerta 11a Ordem do E,l'é;'cito n ." 9.
Zoa érie, também do mesmo ano, os cnpitães do quadro
elos SE'T\Ti\oHauxiliares do Exército
João ~imões ela
Silva, Haul ela Silva Gomes Viana e José da Silva P!:'62) Silo conaitlerados
Estado
ela Aeronáutica

rcrra.
6:3) Chnma-se José de Medeiros Fosta J únior, e não
.Iosé ele Metle iros Festas Júnior,
alferes do quadro doserviços auxiliares do Exército promovido ao seu nctun l
posto por portaria de 28 de Novembro dE' 1H.j2, insertu

°

na Ordem do Exército
mesmo ano.

n.? 14, 2.& série, também

do

G4) Está desligado do serviço militar, nos termos da
última parte do artigo 15.° do Decreto-Lei n.? 28 :1=04,
de 31 de Dozembro de 1037, desde 13 d Julho de 1953
o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército
António Pires Tavares.
65) Chama-se Domingos Magalhães Pinto de Meneses
e não Domingos de Magalhães Pinto do Meneses, o alferes do quadro dos serviço auxiliares do Exército
promovido a este posto por portaria de 20 de Maio de
1953, insorta na Ordem do Exército n.? 9, 2.a série, também do mesmo ano.
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(6) É considerado alferes para efeito de permanência
no seu posto desde 12 de Junho do 1953, devendo ser
inscrito na re pectiva escala imediatamente à esquerda
do alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército
Filipe Alistão Reyes Teles Moniz Corte Real, o alferes
do mesmo quadro António Manuel Pissarro, promovido
a este posto por portaria de 17 de Julho do corrente
ano, publicada na presente Ordem do Exército.
(7) São desligados do serviço desde as datas que lhes
nos termos da última parte do artigo 15. o
do Decreto-Lei n." 28404, 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 situaçâo de reforma:
vão indicadas,

General Ernesto da "França Mendes Machado, desde
6 de Junho de 1953.
Coronel de infantaria Francisco Monteiro do Carvalho Lima, desde 12 de Junho de 1953.
Coronel de infantaria Ciríaco José da Cunha Júnior,
desde 11 de Maio de 1953.
oronel de infantaria Antóriio de Sousa Guedes Cardoso Machado, desde 14 de Maio de 1953.
Coronel de infantaria Alberto José Caetano Nunes
Freire Quaresma, desde 18 de Maio de 1953.
Tenente-coronel
de artilharia 'I'omús Fernandes,
desde 19 de Maio de 1953.
Tenente-coron 1 do serviço do admini tração militar
Ilemotério Augusto do Carvalho Massano, desde
23 de .T unho de 1953.
Capitão de infantaria José Joaquim de Brito, desde
22 de Junho de H153.
Capitão de infantaria Francisco Machado Barcelos
Júnior, de de 19 de Maio de 1953.
Capitão de cavalaria José Júlio de Andrade, desde
8 de Junho de 1953.
Capitão de cavalaria Artur Gonçalves, desde 13 de
Maio (le 1953.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia
Artur do ReNO, d sde 1J do Maio de 19f>3.
Tenente do inf~ntaria João Pedro Diegues, desde 7
de Junho de 1953.
Tonente d· infantaria António Augusto Afonso,
desde 1:3 d Junho de 19513.
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Machado,

68) Deixou rle prestar serviço Da 3.& Repartição da
do Ministério do Exército, desde 1 de
Julho de 1953, o major inválido de guerra, na situação
de reserva, Gustavo Augusto Pires de Figueiredo.
1." Direcção-Geral

(9) Deixou de prestar serviço no batalhão (le caçadores n ." 8, desde 23 de Junho de 1953, o capitão de infantaria, na situação de reserva, Guilherme dos Santos.
(0) Continua a prestar serviço na Legião Portuguesa.
desde 15 de Março de 1953, data em que transitou para.
a aituacão de reserva, o capitão de infantaria Luís Paula.
dos Santos.
71) Deixou d'e prestar serviço no Subsecretariado de
Estado da Aeronáutica,
desde 1 de Julho de 1953, o
capitão de infantaria,
na situação de reserva, Manuel
de Sousa Duarte Borrego.
(2) Desligado do serviço, nos termos (la última parte
do arf.igo 15.° do Decreto-Lei n." 28404, de 31 de Dezembro de 1937, desde 29 de Junho de 1953, o tenente
de infantaria,
na situação de reserva, José da Silva
Oorreia.
73) Deixou de pre tal' serviço na curreira de tiro de
Castelo Branco, desde 29 de Maio de 1953, o tenente
de infantaria,
na situação de reserva, João Hormigo
Dias Marques.
74) Presta serviço na Direcção da Arma tle Ar+ilharia, desde 28 de Maio do corrente ano, data em que
transitou para a situação de reserva, o coronel de artilharia José dos Santos Rodrigues Brás.
75) Deixou de prestar serviço no hospital militar
regional D.O 4, desde 30 de Junho de l!);):{, o tenente
de artilharia,
na situação de reserva, Oustódio Caramelo.

7G) Desempenha, desde 25 de Julho do 1953, as funções de vogal permanente da Comissão Executiva da
Obra Social do Exórcito Portuguôs o tenente-coronel
de cavalaria, na situação de reserva, João Miguel Nunes
de Almeida e Brito.
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77) Presta serviço na Se('ç'ilo de Rearmamento
elo
Estado-Maior do Exército, desde 26 de Junho de 1953,
o major graduado ele engenharia, na situação de reserva, David Cecílio Sardinha.
78) Deixou de prestar serviço no Subsecretariado de
Estado da Aeronáutica, desde 25 de Julho de 1953, o
coronel do serviço de administração
militar, na situação de reserva: António Alvaro dos Santos Pereira.
79) Presta . erviço na Repnrt ição de Fiscalização
deste Ministério, desde 9 de .Iulho de 1953, o capitão
do serviço de administração militar, na situação de reserva, Manuel da Silva )fendes.
80) Presta serviço na Escola Prática de Engenharia, de ide 6 de Julho cle.1953, o capitão do quadro dos
servir;:os auxiliares do Exército, na situação de reserva,
Norberto de Moura.
81) Presta
en-iço. desde ] 1 de Junho do corrente
uno, 110 regimento (lp infantaria n 2 o capitão do quadro do serviço auxiliare do Exército António da Rosa
~aptista, que, pela presente Ordem, do Eaército, transIta para a situação de reserva.
.?

82) J.)resta erviço, (le'de '27 de Junho do corrente
110 regimento
(h~ euvalarit H.O 4 o capitão elo quadro do serviços auxiliares do Exército Júlio Frederico
(l.f' MaLos, que, lpela pJ'e~f'ntp Ordene do Erérciio, tranSIta para a situação de reserva.

;1]10,

8:3) 'I'em a pensão a1111<11<lI' J.J.600 .. desde 8 de Set~lll.bro de 1951, o teneni e do quadre dos serviços ~uxihares do Exército, na situação de reserva, José MIguel
do Vale Coutinho, promovido ao seu actual posto por
portaria de G de Fevereiro
de 1953, publicada na Ordem, do Eaército n." ü, '2." série, do corrente ano.

Ministério

do Exército _1.& üirecçãe-üeral>

3.a RepartiçAo

84) Foi abrangido pelo disposto no artigo 21. ° do Decreto n.? 36 :>74. de 4 de Novembro de 1947, e perdeu
a tolerância a que se refere o artig,o 8,° do mesmo d~.
creto, o primsiro-sargonto,
do regimento de cavalaria
n,O 1, JO'ê Roxo,
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86) Foram abrangidos pelo disposto no artigo 21.0
do Decreto n. o 36 574, de 4 de Novembro de 1947, os
seguintes primeiros-sargentos alunos do L." ano do curso
da Escola Central de Sargentos: do regimento de infantaria n.? 5, António Filipe Sardo; do regimento de infantaria n. o 11, Rogério Martins Faria; do regimento de
infantaria n. o 15, Acácio Cardeiro Saraiva; do regimento
de infantaria n. o 16, Manuel dos Santos Bartolomeu; do
batalhão de caçadores n. o 4, Luis António da Costa;
do batalhão de engenhos, António da Silva Sequeira;
do regimento de artilharia ligeira n. o 2, António José
Martins; do regimento de artilharia ligeira n." 5, Humberto Gonçalves de Amorim; do regimento de cavalaria
n.? 4, José Maria de Oliveira Duarte e José da Silva;
do regimento de cavalaria n. ° 5, Valentim Cardoso dos
Santos; do regimento de cavalaria n. o 6, Lavínío Magno
Pinto da França; do regimento de engenharia n. o 1,
José Fernandes Gouveia Neves; da Escola Prática de
Engenharia, Gregório Lourenço Grenho e dos serviços
terrestres de aeronáutica, da base aérea n.? 2, Martinho
Lobinho.
87) Desistiram da frequência do curso da Escola Central de Sargentos, nos termos do artigo 7.0 do Decreto
n. o 36 574, de 4 de Novembro de 1947, os primeiros-sargentos, do regimento de infantaria n.? 5, Afonso Pedro Vieira; do batalhão de engenhos, Antero Raul Taborda; de artilharia, em comissão em Angola, José
Ribeiro Lima; do regimento de cavalaria n. ° 3, Francisco Amaral e, da Guarda Fiscal, José Soares.
88) Não foram nomeados para a frequência do curso
da Escola Central de Sargentos no ano lectivo de 19531954, por estarem a cargo da Assistência aos Tuberculosos do Exército, os primeiros-sargentos, do regimento de artilharia ligeira n. o 1, Rosendo Veríssímo, do
regimento de artilharia ligeira n. o 4, José Baridó e, dos
serviços terrestres da aeronáutica, da base aérea n.? 1,
Armando de Oliveira Carvalho.
89) Não foram nomeados para a
da Escola Central de Sargentos
1953-1954, por terem excedido o
visto na alinea b) do artigo 3.0 do

frequência do curso
no ano lectivo de
limite de idade preDecreto n.? 36574,
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de 4 de Novembro de 1947, os primeiros-sargentos:
do
regimento de infantaria n.? 2, Augusto Moura Stoffel e
José Manuel Gonçalves Garcia; do regimento de infantaria n." 12, Carlos Nunes; do regimento de infantaria
n.O 13, Ludovico Pereira Ribeiro; do batalhão de caçadores n. ° 3, Augusto do Nascimento Afonso; de infantaria, em comissão na província de Moçambique, Ricardo
Albino Vasco Delca e António Manuel de Barros; do
regimento de artilharia pesada n. ° 1, Silvino Glória; do
regimento de artilharia pesada n.? 3, Joaquim António;
do grupo de artilharia contra aeronaves n ,? 3, Joaquim
António de Morais; do regimento de cavalaria n. ° 2,
Armando Alves; do regimento de cavalaria n." 8, João
Dias; da Escola Militar de Equitação, Inácio Mamede
Guerra; do batalhão de telegrafistas, Agostinho Gonçalves Remédio, Nicolau Mendes da Silva e José dos
Santo,s; do 1.0 grupo de companhias de subsistências,
José Maria Alves; do 2.° grupo de companhias de subsistências, António Martins, José Maria Rodrigues e
Luís Valentim de Campos Soromenho; da Escola Prática de Admini stração Militar, Ildefonso Louro; da base
aérea n.? 2, José Manuel da Silva; da Guarda Nacional
Republicana, Manuel de Castro Pinto, Joaquim Bicho
Dias, António José Pires, Joaquim Gaspar e José da
Fonseca; da Guarda Fiscal, Alberto Augusto Canhoto.
90) Não foram nomeados para a frequência da Escola
Central de Sargentos no ano lectivo de 1953-1954, em
virtude do despacho do :Ministro da Defesa Nacional
de 10 de Junho do corrente ano, os seguintes sargentos-ajudantes de aeronáutica:
Piloto Luís Filipe Craveiro Lopes de Sousa e Faro.
:Mecãnicos de avião :
Manuel Fonseca da Silva.
Herculano José da Conceição Marcelino.
António Mendonça Pinto.
Cândido de Jesus Almeida.
José Pereira Coelho de Faria.
José Moca Mcrracas.
Francisco Esteves da Maia.
Paulo Correia ue )Ielo.
Armando Pereira de Castro Leal.
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do avião :

J osó António Pereira.
J oaquiin Ribeiro Simões.
José Eduardo Caldeira dos Santos Serpa.
João António Luís.
Fernando Lopes Balda(lue.
António Francisco Júnior.
l\Ianuol José Pinto.
José Alves Corrloiro ,
Paulo ..Augusto C01'1'l'ia.
Manuel António Bandeirinha.
91) Concedido o adiamento da matrícula na Escola
Central de Sargentos no ano lectivo de 1953-1954:, nos
termos do artigo 7.0 do Decreto n. o 36 574, de 4 de N 0vembro de 1947, aos seguintes primeiros-sargentos:
do
regimento de infantaria n. o 3, Adriano Lourenço dos
Santos j do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1,
Crispim António da Silva Penim; da base aérea n. o 1,
João Baptista da Silva Lopes e, em comissão na província de Moçambique: de infantaria, Jaime Lopes e
Isaac Teixeira de Barros e, de artilharia, Sebastião Pais.
92) Foi abrangido pelo disposto na alínea a) do artigo 23.0 do Decreto n.? 36574. de 4 de Novembro de
194:7, o primeiro- sargento, do batalhão de caçadores
n.? 7, Paulino Marcos 'I'ourais.
93) Sem efeito a nomeação do primeiro-sargento,
do
batalhão de caçadores n. o 9, J oão Duarte Ferreira para
a frequência do curso da Escola Central de Sargentos no
ano lectivo de 1953-195J, por ter sido julgado incapaz
de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção.
94:) Nomeado para a frequõncia do curso da Escola
Central de Sargentos no ano lectivo de 1953-1954: o primeiro-sargento, do batalhão 11.0 ;) da Guarda Nacional
Republicana,

J osé Baptista.
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cito, transitam para a sit uaçâo de reserva, nos termos
do Decreto-Lei n. o 36 304, de 24 de Maio de 1947:
General Manuel Bernardes de Almeida Topinho,
54.000$.
Coronel de infantaria J'osé Maria Coelho da Mota,
36.000$.
Coronel de infantaria
Carlos Gomes Cordeiro,
36.000$.
Coronel de infantaria Henrique Lopes Gonçalves,
:36.000$.
'I'enente-corouel médico Alfredo António Burbieri
de Figueiredo Ba ptista Cardoso, 30.000 $.
'I'enente-coronel
do serviço de administração militar Alfredo César de Brito, 30.000$.
:Major de artilharia Antão Cordeiro Dias, 26.250$.
Tem 35 anos de serviço.
)Iajor elo serviço ele udmmietrução
mil itar Daniel
António Heis Rosu, 26.2,)0, . 'I'em :35 anos ele erviço. Vence pelo )linistério elo Tnterior.
Capitão de engenharia Adalberto da Conceição Ferreiru Pinto, 16.466,'40. Tem 26 anos de serviço.
Capitão do guacho dos serviços auxiliares elo Exér'cito Júlio Frederico de Matos, '20.400$.
Capitão do quadro elos serviços auxiliares do Exército António da Rosa Baptista, 20.400$.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército José Barata Freire Lima, 20.400$.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Belmiro Martins Coelho, 20.400$.
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IX _BALAM
Cofre de Previdência

dOs

Balancete relativo ao 1.0 semestre de 1953~ a que se refere o
de Terra e Mar:

-----------------------------------------------~Receita
Cofre de Previdência:

Saldo do semestre anterior
Quotas .•••••••••
Juros de papéis de crédito.
Contas a regularizar ..•
Receitas eventuais.
. ..
Administração de propriedade.
Despesas de administração
Juros de depósitos • • • • .
Propriedades urbanas. . . .

11:705.536/)60

.
•
•
•

____

603.516810
147.8121l50
1.1341135
35.890Jj65
5ó.2001l00
61,481800
2.6891160
261140
_::

.:9~07::.~7u~"O!.!/)~6~0
12:613.281620

Caixa Económica:
Saldo do semestre au tarlor
Juros de empréstimos.
. •
Juros de mora . . . . . .
Juros de depósitos • • • •
Juros de papéis de crédito
Contas a regularizar
. • .
Prémio de rl.co. • • • • •

2:899.517,520
• •
•
•
'.
.
•

56.361M5
1831140
2621100
16.562650
8841100
10.2291150

84.4831115

~

1õ:59~

----------------------------------------------
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eETES
Sargentos de Terra e Mar

artigo '24. o dos estatutos do Cofre de Previdência dos Sargentos
Despesa
Cofre de Previdência:
~UbSldjos a Hquídar
• • • • • • •
Q~ntas a regularizar
~ . • . • • •
DOtas
".
. • • • • • . • • . . •
A~.esas
de adrnl ní str-açâo • • • . • •
'rr lnistração de propriedades ....
Pr:ns_ferªucia de reservas matemáticas
Ar Pr19dados urbanas.
. .
redoUdamento de quotas

296.500,500
3a4600
20.6381l85
43.692800
3.506890
61.963890
207.538,'20
150820

634 324r~05

Caixa Económ Ica:
Despe
Co
sas gerais
• • • • • • • • •
PréOtas a regularizar
• • • • • • •
1m l1l.I0 de risco
•••••••
_ •
MlO~to sobre sucessões e doaçõe s .
veu:! e utensílios
. •.
.••.
Saldo para o somestre

21.6581)80
5621105
3.787fl40
831610
1.4481l30

28 287116[,

seguinte:

Cofre de Previdência:
~1llcorro .••••••••.•••••.
d'~Sltado na Caixa Geral de Depósitos,
r dito e Providência
•••••
_ • •

5.963815

1:643.000800
------;~

~1llPapéis de crédito:
100 obrigações do empréstimo consolidado de 4 por conto(Centenárlos1940) .•••••••.•..•.•
100 Obrigações do empréstimo consolidado de 3 '/. por cento de 1941 ••
8 400 obrigações do empréstimo conSolidado de 3 por cento de 1942 ••
6 550 obrigações do empréstimo consolidado de 2 'I. por cento de 1948
80 obrlgaçOes do Tesouro de 2 '/. por
cento de 1942

1:648.963M5

200.0001100
100.0001100
3:400.000800
6:550.0001l00
80.0001100

10:330.000800

Caixa Económica:
~~ COfre.••••....••••.••
d'~.ltado na Caixa Oeral de Dopósltos,
~1llr dito e Previdência.
• • • • • • . •
Prestado
••••••••••••••

9.314870

213.000800
1:643.428,$00
------;:._

~1l1Papéis de crédito:
50 Ohrlgnç~es do empréstimo ccusoj
dado de 4 por cento (Centenárlos19(0) •..•..•.•••.•.•
200 obrlgru;~.s do empréstimo canso.
lidado de S '/. por cento de 1941 ••
250 obrlga~~os do empréstimo consolidado de 3 por cento de 1942 • • •
450 ohrlgações do empréstimo consolidado do 2 'I. por cento de 1943 ••
90 ObrlgaçOes do Tesouro de 2 'I. por
Cento de 1942. • • • • • • • • •

11:978.963,~15

1:865.742870

í-

100.000800
200.0001)00
250.000800
460.000600
90.000800

1:090.000';00

2:955.742~70
15:597 317 ~55

"------------------------------------
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Obituário

Hl42

Outubro 24 -'- Capitão miliciano veterinário, na situação de reserva,
António de Melo Correia.
1951
Julho

19 -

Tenente miliciano de reserva de cavalaria Luís Sárrea e Garfeas Brak I;amy.

1952
Agosto

8 - Alferes
serva,
Outubro 24 - Tenente
nardo

miliciano de infantaria, na situação de reAntónio dos Reis.
miliciano de reserva de cavalaria João BerCaldeira.

Rectificações

Na Ordem do Exército n.? 3, 2.· série, do corrente ano, a p. 128,
L 7.', onde se lê: «25 de Outubro», deve ler-se: «25 de Agosto»;
a p. 202, L 18.', onde se lu: "infantaria», deve ler-se: "artilharia»,
a p. 142, L 22.·, onde se lê : "António», deve ler-se: «Antonino» i
a p. 143, L 36.·, onde se lê: "Abel», deve ler-se: «Abdel» ; a p. 146,
L 7.", onde se lu: "Correia», deve ler-se: "Carreira»; a p.147, 1.18.·,
onde se lê: "Matias», deve ler-se: "Matos»; L 26.', onde se la:
«Carnalier», deve ler-se: «Carnélier»: a p. 148, L 20.·, onde se lu:
«Chen-ia», deve ler-se: «Charriev ; a p. 150, L 34.', onde se Iê :
"Brites», deve ler-se: "Brito»; a p. 151, L 5.', onde se Iê : «Mota»,
deve ler-se: "Mata»; a p. 152, L 31.·, onde se lu: "Serra», deve
ler-se: "Serras», na L 32.', onde se lu: «Carneiro», deve ler-se:
"Carneira».
Na Ordem do Exército n.? 6,2.' série, do corrente ano, a pp. 330,
1. 14.', e 351, 1. 3.', onde se lê: "José», deve ler-se: "João».
Na Ordem do Exército n.v 9, 2." série, do corrente ano, a p. 529,
1. 24.', onde se lê: "João», deve ler-se: "José».

Adolfo do Amaral Abranchee Pinto.
Está conforme.

o

.'jlldante.Gcneral,

CJ
. E.)

"
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Exército

Série

7 de Setembro

de 1953

Ministro do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército, o seguinte:

1- DECRETOS

Ministério da Exército -,.

a

E PORTARIAS

Direcção-Geral-I.

a

Repartição

·Manda o Governo da República Portuguesa, pelos MilUstros do Exército e da Marinha, que, nos termos do
artigo 316.° do Oódigo de Justica Militar, aprovado pelo
Decreto n.? 11 292, de 26 de Novembro de 1925, seja
nomeado presidente do Supremo Tribunal Militar o vice-almirante da reserva da Armada Fernando de Oliveira
Pinto, em substituição do general, na situação de reserva,
G~udôncio José da Trindade, que em 1 do corrente
ahngiu o limite de idade para passar à situação de re
forma.
· Ministério do Exército, 14 de Julho de 1953.-0 MinIstro do Exército, Adolfo do Amaral Abramches Pinto.O Ministro da Marinha, Américo Deus Rodrigues Thomas.
·Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros do Exército e da Marinha, que, nos termos do
artigo 316.° do Decreto n.? 11 292, de 26 de Novembro
~o 1925, seja nomeado vogal do Supremo Tribunal Millt~r o contra-almirante José Filipe Castela, em substitUl~rlO 0.0 contra-almirante
da reserva da Armada Aníbal

oRtmM
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de Mesquita Guimarães,
1952.
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que faleceu om 25 de Maio de

Ministério do Exórcito, 14 de Julho de 1853. -O Ministro do Exército, Adolfo do Amaral Abranches Pinto.O Ministro da Marinha, Américo Deus Rodrigues Thomas,
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros do Exército e da Marinha, que, nos termos do
artigo 316.° do Decreto n." 11 29~, de 2G de Novembro
de 1925, soja nomeado vogal do Supremo Tribunal Militar o contra,almirante
da reserva da Armada António
Caetano Coucelo.
Ministério do Exército, 14 de Julho de 1953. - O Ministro do Exército, Adolfo do Amaral Abranches Pinto. O Ministro da Marinha, Américo Deus Rodrigues Thomas.

_-

(Vtsadns
]>010 'I'rtbunnl
d~ Coutna
11\ 3 do Agosto
do 19~3.Nilo
sã~ devidos omoturuoruos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Ministério

do Exército -I. a Direcção-Geral-

2.

a

Bepartiçãc

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros das Finanças e do Exército, nomear para a
frequência do curso de engenheiro fabril na Escola Politécnica do Exército, em Madrid (Espanha), o capitão
de artilharia, da escola prática da arma, Mário de Caro
valho Andreia, nos termos do artigo 53.0 do Decreto-Lei n. o 30 874, alterado pelo Decreto-Lei n. o 36 237,
de 21 de Abril do 1ü47, e ao abrigo do artigo 10.0 do
Decreto-Lei n." 3430u, de 3 de Janeiro do 1946, devendo SOl' abonadas ao referido oficial as ajudas de
custo determinadas na Portaria n.? 13478, de 20 de
l\farc;o de 1951, bem como o necessário para despesas
de transportes e viagens de instrução que façam parte
do curso e matriculas, o que tudo será pago pelas verbas inscritas nos artigos 114.°, n.? 1), alínea c), 117.°,
n.? 1), alínea b), e 118.°, n." 1), alínea a), todos do capitulo 4.° do orçamento do Ministério do Exército pal"lt
o corrente ano.
Ministérios das Finanças c do Exército, 7 de Agosto
de 1953. - O Ministro das Finanças, A?,tur .iÍguedo de
Ottceira. - O Ministro do Exército, Adolfo do Amm·al
Abramches Pinto,
(Nilo curece

do vlsto ou nnotnçno do 'I'rfbnua) do Contas).

2.< ária

olWEM
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M7

Geral

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro do Exército,
do harmonia com o disposto no artigo 73.° do Regulamento
da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n.? 33667, de 28 de ~1:aio de 1946, com
a redacção dada pelo artigo único do Decreto D.O 37 936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao major reformado
António J osé Teixeira
de Miranda, condecorado
com o
grau ele cavaleiro da antiga e mui nobre Ordem da Torro
o Espada, de Valor, Lealdado (1 Mérito, a pensão mensal
de 300~, com vencimento desde 11 de Junho findo, como
compensa<;ão da diferença entre o vencimento d o activo,
líquido de imposições legais, de um major e a pensão
líquida de reforma que lhe foi atribuída.
Ministério do Exórcito, 10 de Julho de 19513.- O Subsecretário
de Estado
do Exército,
llorácio José de Sá

Viana Rebelo.
(VIsada
polo Tribunal
devidos ornolumontos,

do Contas OIU 30 do J'nlbo do 19;3.
DOS termos do Decreto
n ," 22 257).

São

Manda O Governo da República Portuguesa,
pelo Mi~istro .do Exército,
de hnrmonia com o disposto no arttgo 73.° do Regulamento
da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto
n.? 35 G67, do 28 de Maio de 1946, com
a redaccão dada pelo artigo único do Decreto n. ° 37 936,
de 17 de Agost» do 1950, conceder
ao primeiro-sargento reformado
Luís Pais de Almeida,
condecorado
COm a cruz do guerra de 2. a classe, a pensão mensal de
3005, com voncimonto
desde 29 do Maio último, como
compensação
da difer nça de vencimento
do activo,
líquido do imp()~i\ões legais, de um primeiro-sargento
o a pensão mensal líquida de reforma que lhe foi atrihUída.
Ministério do Exército, 17 de Julho do 1953. - O Subsecretúrio do Estado do Exército,
Horácio José de Sá

Viana Rebelo.
(Vl.ada
pelo 'I'rfbuual
d')",idoft omolumontos,

do COll\IlS em 3 de Agosto do 1953. São
IlOS termos do Decreto
n.o 22257) .

. Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo 1\1iUlstro do Exército,
considerar
nula o de nenhum efeito
11 portaria,
de 7 de Dezembro de 1951, que concede ao
tenente reformado
António Fernandes
a pensão mensal
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de 12M70, por haver sido condecorado com a medalha de
prata de valor militar, no posto de segundo-sargento, em
virtude de o parecer de 25 de Março último da Procuradoria-Geral da República, homologado por Sua Ex. a O
Ministro das Finanças, estabelecer que os oficiais condecorados com as medalhas de prata de valor militar ou
com a 2.a classe da cruz de guerra, quando sargentos
ou praças de pré, não têm direito a haver do Estado
qualquer pensão por efeito das referidas condecorações.
Ministério do Exército, 27 de Julho de 1953. - O Subsecretário de Estado do Exército, IIorácio José de Sá
Viana Rebelo. (Anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Julbo de 1958).

--~

11- MUDANÇAS
Ministério do Exército _I.a

DE QUADRO

Direcção-Geral-

2.8 Repartição

Por portaria de 11 de Agosto de 1953:
Quadro do serviço de saúde militar

Alferes médico, o alferes miliciano médico, do 1.0 grupO
de companhias de saúde, António Teixeira Lopes
Ferro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Agosto de 1953. São
devidos emolumentos,

nos termos do Decroto a.? 22 257).

Por portaria de 21 de Agosto de 1963:
Têm passagem

a oficiais milicianos médicos, por se en- ,
contrarem habilitados com o curso de Medicina, nOS
termos do Decreto n.? 21 365, de 22 de Abril de 193~,
os tenentes: do centro do mobilização
de infanta~l~
n.? 16, Ferrer de Sousa Gravo; do centro de m.ob1hzação de infantaria n. ° 13, Elísio Ferreira da Sil.va ~
do regimento de infantaria n.? 4, João Sá Noguen'a,
do batalhão independente de infantaria n. ° 18, J OflOsalá
gueiro Pessoa; do regimento de infantaria n." 14, J0
Maria do Amaral; do regimento de infantaria n." 1~,
Armando Augusto dos Santos Ferreira, e, do batalhtLO
de caçadores n. ° 5, Vitor Coutinho de SiLVieira; e ~s
alferes: do centro de mobilização de infantaritt 0.0 D,
José Maria Cardoso; do batalhão de engenhos, Augusto

6
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de Assunção Fernandes Martins; do batalhão de caçadores n.? 7, Abel de Matos Filipe, do regimento de
infantaria n.? 14, António José Amaral Beirão, José
Francisco do Souto e Carlos José Loureiro Magalhães
Machado; do batalhão de caçadores n. ° 2, Artur do
Céu Ooutinho; do regimento de infantaria n. ° 16, Mário
de Miranda Garrido; do regimento de infantaria n. ° 7,
Manuel Cerveira de Almeida Baptista e .Tosé Mondes
Isidoro; do batalhão de caçadores n. ° 2, Manuel Carlos
Júnior; do regimento de infantaria n.? 12, António
Jacinto Coelho Nobre e Francisco António de Albuquerque Varela Pimentel e o aspirante a oficial miliciano, do regimento de artilharia n.? 6, Rui Manuel
Tavares Belo.
(Anotada

pelo Tribunal

de ContllS em 26 de Agosto de 1953).

111- MUDANÇAS DE SITUAÇAO
Ministério do Exército _La Direcção-Geral-2.·

Repartiçao

Por portaria de 17 de Julho de 1953:
Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria, adido, David Gomes Martins Calado, que, por ter deixado de prestar serviço na províncía de Angola, onde se encontrava em comissão
militar, regressou em 28 de Junho de 1952, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data do seu regresso.
(Visada polo Tribunal de Contas om 14 de Agosto de 19ii3. Nilo
são devidos omolumentos, nos termos do Decreto u." 22257).

Por portarias de 7 de Aqosto de 1953:
beixa de ser considerado na situação de adido no 2.°
Tribunal Militar Territorial de Lisboa como promotor
de justiça, continuando, porém, na mesma situação
de adido, mas em serviço nos Serviços Cartográficos
<lo Exército como chefe da divisão de topografia, o
tenente-coronel de artilharia António Araújo de AIn:_eida Campos, devendo er considerado nesta situaÇao desde 7 de Agosto do corrente ano.
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Deixa de ser considerado na situação de adido na Escola do Exército como professor catedrático da 14. a
cadeira, continuando, porém, na mesma situação de
adido, mas em serviço nos Serviços. Cartográficos do
Exército coroo chefe da divisão de fotogrametria, o
tenente-coronel
de artilharia João Carlos Tavares
Ferreira da Cunha, devendo ser considerado nesta
situação desde 7 de Agosto do corrente ano.
(Anotada.

polo Tribunal

de Contas

em 19 de Agosto de 1963)

Considerado regressado no serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de Moçambique, o major de infantaria, adido, na situação de
reserva, António de Pinho Valente, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Junho de Hl5B.
(Visada polo Tribunal do Contas om 21 do Agosto do 1953. Nilo
são devidos emotu-nentos,
nos tormos do Doeroto n.o 22 257).

Considerados regressados ao serviço deste Ministério os
tenentes: do infantaria, António Nunes Boirão, FIorival Lopes Cabrita, Manuel J OSÓ Sancho Nobre e Frederico Werther Gomes da Cunha e Maia Mendonça ;
de artilharia, Henrique da Ressurreição Cunha e, médico, Rui Coutinho de Vasconcelos Sá Coelho, todos
milicianos e adidos, por terem deixado de prestar
serviço, o último, na província de Moçambique e, os
restantes, na província de Angola, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 27,
24, 19, 13 e 15 de Julho e 20 de Junho de 1063,
ficando todos em disponibilidade, it excepção do último.
que fica na situação de licenciado.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contao

em 13 de Agosto do 1953).

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prostar serviço no Conselho Fiscal dos
Estabelecimentos Fabris doste Ministério, o capitiLo do
serviço de administração militar, na situacão de 1'0sorva, adido, Paulino Afonso Estevos, devendo ser
considerado nesta situação desde 9 do Julho do H)~)B.
(Vlsadll pote 'I'rf bu nal do Contns CID 21 do Agosto do 1953. sno
rlovlrlos emolumentos,
nos termos do Doeroto n.o 2~ 257).

Deixa de ser considerado na situação de adido, no Suhsocretariado de Estado da Aeronáutica, cOlltinnan~o,
porém, na mesmn situação de adido, mas em son'lÇO

2,· Série

ORDEM DO EXERCITO

N,o 11

621

no Estado da Índia, ao abrigo da alínea b) do artigo 3.0
do Decreto-Lei n.? 36019, de 7 de Dezembro de
1946, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, adido, Pelágio de Sousa Barbosa, devendo
ser considerado nesta nova situação desde 9 de Julho
do 1953. (Anotada pejo Trlbnnal do Contas om 18 do Agosto do 1953),
Adidos

Major de infantaria, do regimento de infantaria n." 15,
José Rodrigues Ricardo, por ter sido nomeado para
desompenhar uma comissão de serviço militar na província de Moçambique, ao abrigo da alinea b) do artigo 3.° do Decreto n.? 36019, de 7 de Dezembro do
19..,1.6,devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Agosto de 1953.
Capitães: de infantaria, do regimento de infantaria n.? 12,
Armando Duarte de Azevedo e do regimento de infantaria n.? 13, Horácio Loureiro Lopes Rodrigues e,
do extinto quadro de oficiais do secretariado militar,
da Repartição do Gabinete deste Ministério, Manuel
Martins Ramos, por terem sido nomeados para prestar serviço, os dois primeiros, na província de Angola
e, o terceiro. na província de Moçambique, ao abrigo
da alínea b) do artigo 3.° do Decreto n,° 36 019, de
7 de Dezembro de 1946, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 2~, 23 e 20
de Julho de 1953.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de artilharia pesada n.? 3, Olegário Mendes Patrício, por ter sido requisitado para desempenhar servico no Ministério do Interior, na Guarda
Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Agosto de 1953.
apitão de artilharia, do grupo de artilharia contra aeronave n.? 3, Aristides Américo de Araújo Pinheiro
e alferes do serviço de administração militar, do regimento do lanceiros n.? 1, Diogo Antunes Clemente,
por terem ido nomeados para desempenhar comissões
de serviço militar d pendentes do Estado da India, ao
abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto n." 36 OH),
de í de Dezembro d 1HW, devendo sor considerados
nesta situação desde 9 de Julho de 195a.
Ali' res do quadro dos serviços auxiliares do gx6r?i~0,
da 3. a Repartição da 3. a Direc~ão-Geral deste MU11S-
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Américo Antunes, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço militar dependente do Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal,
devendo ser considerado nesta situação desde 25 de
.Julho de 1953.
Tenente de cavalaria, do regimento de cavalaria n. ° 5,
António Tomás Maria de Jesus de Melo Oosta da Oâmara e alferes de artilharia, do comando militar de
Moçambique, Álvaro Guerra de Oliveira Santos, ambos
milicianos, por terem sido nomeados para desempenhar
comissões de serviço, o primeiro, no Estado da índia
e, o segundo, na provincia de Moçambique, ao abrigo
da alínea b) do artigo 3.° do Decreto n.? 36019, de
7 de Dezembro de 1946, devendo ser considerados
nesta situação desde 2 de Julho de 1953.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do distrito de recrutamento e mobilização n. ° 9, António Oelestino Fernandes Moreira, por ter sido nomoado para desempenhar uma comissão de serviço
militar no Estado do India, ao abrigo da alínea c) do
artigo 3.° do Decreto n.? 36019, de 7 de Dezembro
de 1946, devendo ser considerado nesta situação desde
27 de Julho de 1953.
tério,

(Anotadas

pelo 'I'rtbunal

de Contas em 13 do Agosto de 1955).

Baixa do serviço

Aspirante a oficial miliciano do infantaria, do regimento
de infantaria n. o 6, José Bolivar Henriques Proença,
nos termos da última parte do artigo 3.0 do Decreto-Lei n." 28404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter
sido julgado incapaz do todo o' serviço pela Junta
Hospitalar de Inspecção, devendo ser considerado nesta
situação desde 28 do Julho de 1953.
(Anotada

pelo 'I'rflrunal de Contas em IS de Agosto de 1953).

Quadro da arma de infantaria

Major de infantaria, supranumerário, do batalhão independente de infantaria n.? 18, onde continua colocado,
Manuel Afonso Anta, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
. a data da presente portaria.
.
Capitão de infantaria, adido, Francisco Franco do Oarmo,
que, por ter deixado de prestar serviço na província
de Angola, onde se encontrava em comissão militar,
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regressou em 8 de Julho de 1953, para preenchimento
de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data do seu regresso a este Ministério.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 17 de Agoato da 1953. NAo são
devidos emolumentos, n08 termos do Decreto n.o 22 2(7).

Quadro da arma de artilharia

Tenente de artilharia, adido, Silvio Aires Martinho de
Figueiredo, que, por ter deixado de prestar serviço
na província de Moçambique, onde se encontrava em
comissão militar, regressou em 7 de Julho de 1953,
para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser
considerado nesta situação desde a data do seu regresso a este Ministério.
Quadro do serviço de adm1nistração militar

Capitão do serviço de administração militar, adido,
Eduardo Fernandes, que, por ter deixado de prestar
serviço na província de Moçambique, onde se encontrava em comissão militar, regressou em 7 de Julho
de 1953, para preenchimento. de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data
do seu regresso.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 21 de Agosto de 1953. Não são
devidos emolumentos, nos termos do Decreto u.? 22 257).

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, Aníbal Roque dos Reis, do regimento
de artilharia pesada n. o 3, onde continua colocado,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria, para preenchimento de vaga no
quadro. (VIRada pato Tribunal de Contas em 17 de Agosto de 1953.NAo sAo
dovldos emotumeuros, nos tormos do Decreto 0.° l!2 2(7).

Reserva

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da Escola Prática de Cavalaria, Amadeu Marques
de Carvalho, nos termos da alínea a) do artigo 12.°
do Decreto-Lei n." 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1\;152,devendo ser
considerado nesta situação desde 21 de Julho de 1953.
(Visada pelo Tribunal de Coutas em 21 de Agosto de 1953. NAo são
devidos emolumentos, D08 termos do Decreto n.o 22 257).
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Por portarias de 11 de Agosto de 1953:
Adidos

Capitão médico, do Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas, Augusto Rosa Vasconcelos Caires, tenente
de engenharia, da escola prática da arma, Amllcar Lopes Martins e alferes do serviço de administração militar, do Depósito Geral de Fardamento o Calçado, António Avelino Abreu Parente, por terem sido nomeados
para desempenhar comissões de serviço no Estado da
Índia, o segundo nos termos da alínea b) e os dois
restantes nos termos da alínea c) do artigo 3.0 do Decreto n.? 36019, de 7 de Dezembro do 1946, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamento, 24, 28 e 9 de Julho de 1953.
Tonente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, Fernando dos Santos Ferreira, por
ter sido requisitado para desempenhar uma comissão
de serviço militar dependente do Subsecretariado de
Estado da Aeronáutica, devendo ser considerado nesta
situação desde 8 de Julho de 1953.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas

em 20 do Agosto

<lo 1953).

Por portarias de 14 de Agosto de 1953:
Considerado apresentado ao serviço deste Ministério, por
tor deixado de prestar serviço, em comissão militar,
na província de Moçambique, o capitão do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva,
José Maria Carreiro, devendo ser considerado nesta
situação desde 20 de Junho de 1953.
(Vlsnda polo Trlbuonl
<la Contas em 26 de Agosto de 1953. Não s110
devido.
emolumentos,
nos termol do Decreto n,? 22 2~7).

Abatidos ao ofectivo do Exórcito, por terem passagC'1ll
ao Comando das Resorvas da Marinha, nos termos do
artigo 2.0 do Decreto-Lei n.? 32445, de 24 do Novembro de 1942. o tenente de cavalaria, do regimento
de cavalaria n. o 7 Manuel Pedro Ribeiro de Carvalho
e o alferes de infantaria, do regimento do infantaria
n.? 1G, Artur Ribeiro da. Costa Dias, ambos milicíanos, devendo SOl' considerados nesta situação desde
1 do Agos to ele 1mm.
(Anotadu

pelo Tribunal

do Contas

em 20 do Agosto

do 1955).
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Adidos

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de artilharia pesada n." 2, José Manuel
da Cunha Guimarães, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço militar na província ultramarina de Angola, nos termos da alínea b)
do artigo 3.0 do Decreto-Lei n." 36019, de 7 de Dezembro de 1946, devendo ser considerado nesta situação desde. 23 de Julho de 1953.
Tenentes: do infantaria, do regimento de infantaria n." 11,
Fernando de Medeiros Ramos e, de artilharia, do 1'0gimento do artilharia de costa, Joaquim Afonso Fern~LOPires e Artur dos Reis Silva e alferes de infantaria, do batalhão independente de infantaria n. o 1'7,
Fernando Artur Peixoto de' Oliveira e, do serviço do
administração militar, do 1.0 grupo de companhias de
subsistências, Luis Coelho Fernandes dos Santos o João
Alfredo Rodrigues Dias, todos milicianos, por terem
sido nomeados para comissão de serviço militar, os
segundo e terceiro na província de Moçambique e os
restantes no Estado da índia, ao abrigo da alínea b)
do artigo 3.° do Decreto n.? 36019, de 7 de Dezembro de 19J6, devendo ser considerados nesta situação desde, o segundo e terceiro, 6 de Agosto e, os
restantes, 9 de Julho de 1953.
Tenente miliciano de infantaria, do batalhão de caçador s n.? 10, Filipe Augusto Pita Groz Cascais, para
completar a comissão de serviço em Angola, que lhe
havia sido interrompida pela sua vinda à metrópole
por motivos de falta de aúde, comissão ao abrigo
da alínea b) do artigo 3.0 do Decreto n. o 36 019, de
7 de Dezembro de 1946, devendo ser considerado
nesta situação de de 23 de Julho de 1953.
(Anotada

polo Tribunal

de Contas

om 20 de Agosto

de 1953).

Quadro da arma de artilharia

Tenente-coronel de artilharia, suprunumorário,
da Direccão da Arma d Artilharia, onde continua colocado,
Carlos d Sousa Gorgulho, para preenchimento de
vaga !lO quadro, sendo considerado na actual situação
de de a data da presente portaria.
(Visada polo TrIbunal do Oontas om 26 do Agosto do 1953. Nilo silo
dovidos emolumontos.
nos tertnos do Decreto n.· 22207).
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Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitão dos serviços auxiliares do Exército, adido, Manuel dos Santos, que, de regresso do Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica, se apresentou em 13 de
Agosto de 1953, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da sua apresentação neste Ministério.
(Vis Ilda pelo Tribunal de Contas em 21 do Agosto da 1953. Não
são devídos emolumeutos,
n08 termos do Decreto n.· 22 257).

Oflciais milicianos de reserva

Tenentes milicianos médicos, licenciados, do centro de
mobilização de infantaria n.? 19, António Pita Macedo;
do centro de mobilização do serviço de saúde n." 2,
José Baptista Nunes da Silva Graça e Armindo António Rodrigues de Morais; da brigada n. o 3 de caminhos de ferro, Fernando de Macedo Chaves, Fernando
António de Magalhães Ilharco e Estêvão Amaral Fortes e tenente médico graduado, licenciado, do centro
de mobilização do serviço de saúde n.? 1, David Micael Benoliel, todos nos termos dos artigos 25.0 e
26.0 do Decreto-Lei n." :36304, de 24 de Maio de 1947,
por terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 5 de
Julho, 23 de Junho, [) de Agosto, 6 de Agosto, 11 de
Julho e 23 de Julho de 19513e 1 de l\farço de H)f)2.
(Anotada

po!o Trlbuual

do Coutas em 20 do Agosto do 1953)

Reserva

Generais, director da arma de infantaria, Mário Nogueira
e, director da arma de cavalaria, Alfredo Narciso de
Sousa e coronéis de infantaria, no quadro da arma,
José Baptista Barreiros e, comandante do regimento
de infantaria n. o 10, Angelo Costa, o último nos termos da alínea b) e os restantes da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 36304, de 24 de Maio
de 1047, devendo ser considerados nesta situação
des.de, respectivamente,
213 de Julho, 16 de Julho,
10 de Agosto e 27 de Julho de 19f)3.
(Visada 1'010 Tribunal do Coutns ern 28 do Agosto de 1958. Nilo
são devidos cmo tumouros, nos termos do Decreto 0,022257).

Tenente-coronel de artilharia, do regimento de artilharia.
ligeira n.? 1, Teófilo Rocha Trindade, nos termos da
alínea b) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 3630-1-,
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de 24 de Maio de 1947, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916. de 18 de Setembro de 1952, sendo considerado nesta situação desde 23 de Julho de 1953.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Agosto de 1953. Nilo
são dovidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22257).

Supranumerário

'I'onente-coronel de cavalaria, adido, Amadeu Buceta
Martins, que, de regresso do Ministério do Interior,
na Guarda Nacional Republicana, se apresentou em
6 de Agosto do corrente ano, devendo ser considerado nesta situação desde a data da sua apresentação.
(Visada polo Tribunal do Contas em 26 de Agosto de 1953. Não
são dovldos emolumentos,
nos tormos do Decroto u,? 2~ 257).

Por podaria

de 18 de Agosto de 1953:
Adido

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2, César
Dias Ferreira, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço militar dependente
do Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, devendo
ser considerado nesta situação desde 11 de Maio de

1953.

(Anotada

pelo Tribnnal

de Contas em 25 de Agosto de 1953).

Por portaria de 21 de Agosto de 1953:
Deixa de estar na situação de adido em serviço na Escola Central de Sargentos, como secretário e comandante da formação escolar, funções de que fica exonerado pela presente portaria, continuando, porém, na
mesma situação de adido, mas em serviço na província
ultramarina de Moçambique, nos termos da alínea b)
do artigo 3.0 do Decreto n.? 37 019, de 7 de Dezembro
de 1946, o capitão do quadro dos serviços auxiliares
do Exército Manuel da Anunciação Antunes, devendo
ser considerado nesta nova situação desde 20 de Julho
de 1953.
Considerados regressados ao serviço deste Ministério,
por terem deixado de prestar serviço, em comissão
militar, o último na província de Moçambique e os
restantes na de Angola, os tenentes milicianos, adidos,
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de infantaria Manuel Fernandes de Miranda e Reinaldo
Eduardo Lopes Chaves e de artilharia Estêvão José
Botelho Reis, Miguel, José do Sacramento Monteiro
Rodrigues Ooelho e Elio Pinto Arce da Câmara Ornelas Bruges Ponce de Leão, ficando todos na situação
de disponibilidade, com excepção do primeiro, que fica
na de licenciado, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 3 de Julho de 1952,
1 de Maio, 9 de Agosto e 25 de Julho de 1951 e 14:
de Julho de 19r>3.
.
Abatidos ao efectivo do Exército, por terem passagem
ao Subsecretariado do Estado da Aeronáutica, o alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n.? 1, Armando José Martins da Costa Brito de Sá
e os aspirantes a oficial miliciano de artilharia, do
regimento de artilharia antiaérea fixa, João Viveiros
Franco Taveira, do grupo de artilharia. contra aeronaves n.? 3, José Ricardo de Jesus Correia e, do cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 7, Jorge Augusto do Amaral Ooelho, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente,
2, 2, 3 e 11
de Julho de 1953.
(Anotadas

pelo TrIbunal

do Contas

om 25 do Agosto de 1953).

Oonsiderado apresentado ao serviço deste Ministério, por.
ter deixado de prestar serviço na província de Angola,
onde se encontrava em comissão militar, o tenente
miliciano de artilharia, adido, Fernando Rio Mendes
Guimarães, ficando na situação de disponibilidade,
devendo ser considerado nesta situação desde 4 de
Agosto de 1953.
(Anotndu polo Tribunal

do Contas om 26 do Agosto do lOsa).

Adidos

Capitães de artilharia José Vasco Lobato de Faria Roncon e Gualdino Leite da Silva Matos, ambos da Fábrica
Militar de Braço de Prata, por terem sido nomeados
engenheiros de secção da referida Fábrica por portarias desta data, devendo SOl' consi.derados nesta situação desde 11 de Agosto de 1953.
(Anotadas

polo Tribunal

do Coutns em 29 de Agosto de 1953).

Capitão do quadro dos serviços auxiliaras do Exército,
da Escola Oentral de Sargentos, José Maria Ooutinho,
por ter sido nomeado, por portaria desta data, para
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desempenhar
as funções de secretário
e comandante
da formação
da mesma r~scola, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Julho de 1953.
(Anolada

pojo Tribunal

rle Contas

em 27 de Agosto

de 19(3).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento
de engenharia
n.? 2, Jacinto Peixoto,
por ter sido nomeado para desempenhar
uma comissão
de serviço militar na província de Angola, nos termos
da alínea b) do artigo 3.° do Decreto n.? 36019, de
7 de Dezembro
de 1946, devendo ser considerado
nesta situação desde 20 de Julho de 1953.
(Anotada

pojo Tribunal

de Contas

em 25 de J).gosto do 1953).

Quadro da arma de infantaria

1\{aj01' de infantaria,
supranumerário,
do regimento
de
infantaria
n.? 11, onde continua colocado, Júlio Martins Mourão, para preenchimento
de vaga no quadro,
devendo ser considerado
nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Setembro
são devídos cmo lumentos , nos termos do Decreto

do 1953. Nilo

D.· 22 21>7).

Quadro do serviço de administração militar

Tenente do serviço de administração
militar, adido, Florêncio José de Almeida, que, de regresso de comissão
militar no Estado da India, se apresentou
em 18 de
Julho de 1953, preenchendo
vaga no quadro,
devendo ser considerado
nesta situação desde a data da
sua apresentação.
(Vis<Lda pelo Trlbunu! do Contai em 2 de Setembro do 19;;3. Não
são dovldos omolumentos,
nos termos do Docroto u.? 22 257).

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, César Dias Ferreira,
que, de regresso do Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica,
se apresentou
em 19 de Agosto de 1953, para preenchimento
de
vaga no quadro,
devendo
ser considorado
nesta situação desde a data da sua apresentação
neste Ministório.
(VIsada polo Tribunal
<lo Contas em 1 de Setomhro do 1953, N1io
são davídos omolumento
, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Reserva

Capitães do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
, adido, em serviço no Subsecretariado
de Estado da Ao-
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ronáutica, João Francisco Jorge e, do distrito de recrutamento e mobilização n. o 6, João Alves, nos tormos
da alínea a) do artigo 1~.0 do Decreto-Lei n.? 36 304,
de 24 de Maio de 1947, modificado pelo Decreto-Lei
n." 38 916, de 18 de Setembro de 1\:)52, devendo ser
considerados nesta situação desde 3 de Julho e 13 de
Agosto de 1953.
(Visada pelo Tribunal
do Contas em 2 do Setembro
são devidos emolumentos, nos tormos do Decreto

Q.

do 1~53. Não
0222(7).

Por portarias de 24 de Agosto de j{)53:
Adido

Major do corpo do estado-maior, no quadro do mesmo
corpo, Kaulza Oliveira de Arriaga, por ter sido nomeado para o cargo do chefe do Gabinete de S. Ex. a
O Ministro
da Defesa Nacional por portaria de 28 de
Fevereiro de 1953, publicada no Diário do Gocerno
n." 53, 2.a série, de 4 de Março de 1953, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Agosto de 1953.
(Anotada

•

polo TrIbunal

do Contas

em 26 do Agosto

do 1~58).

Reserva
'I'enente-coronel miliciano do serviço de administração
militar, do extinto quadro especial, do 1.0 grupo de companhias de subsistências, Lauro de Barros Lima, nos
termos da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n. o 36 304, de 24 de Maio de 1947, modificado pelo
Decreto-Lei n.? 38916, de 18 do Setembro de 1952,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Agosto de Hl53.
(VI,ada polo T'rfbuunl do Contas om 28 do Agosto do 1953. NAo
alio dovldos omolumentos,
nos termos do Docroto n.· 22 257).

Por portaria de 26 de Agosto de 1953:
Reserva
Major de infantaria, do regimento do infantaria n.? t::?,
Abílio Gonçalves dos Santos, nos t rmos da allnou (1,)
do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 36304, do ~4 d
Maio do 1047, dovorido S01' conaidorndo nesta situac;f\o
desde 26 de Agosto do H)53.
(Visada pelo Tribunal
do Contna em 7 de Sotombro do 1968. NAo
.1\0 devidos emotumentos,
n08 term08 do Decreto n.· 251251).
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PROMOÇOES

do Exército - l." Oirecção·Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 1 de Novembro de 1952:
Regimento de infantaria

n, o 4

Alferes miliciano de infantaria,
o aspirante
a oficial miliciano de infantaria
Manuel Oliveira da Palma, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1952.
(Visado pelo Tribunal
devidos emolumenlos,

de Contas om 14 do Agosto de 19~3. SAo
nos termos do Decreto n.o 22 21>7).

Por portaria de 17 de Julho de 1953:
e d nenhum efeito a parte da portaria de 19 de
Dezembro
de 19J~, publicãda na Ordem do Exército
n. o 3, 2. a sério, d 1 de Abril de 1953 e visada pelo
'I'ribunal
de Contas em 29 de Dezembro
do referido
ano de 1952, a qual promovia a alferes miliciano, para
o regimento
de infantaria
n.? 4, o a piranto a oficial
miliciano Manu I Oliveira da Palma.

r ula

(Anotada

pelo Tribunal

do Contas om 22 do Julho

do 1953).

Distrito de recrutamento e mobilização n. o 3

Capitão dos serviços auxiliares
do Exército,
o tenente
do quadro do mesmos aervicos, adido, em serviço na
provinda
da Guiné, António Manuel Martins.
(VI.nela pelo Tribunal
devfdo s emolumontos,

do
DOS

antas om 29 do Julho de 1953. São
termos do Decrete n.? 22257).

Adido

Capitao do quadro dos serviços auxiliare'
do Exército,
o tenente
do JI1 smo quadro,
adido, em serviço no
,'uhs cr tariado de Estado da Aeronáutica,
Armando
dos Santo
Pinto.
(\'Isado
1)010 Tribunal
d.
sl10 ,tU\ ídos emotumunros,

ontas um 1.1 de .Agosto de 191>3 Nilo
nos lermo. do Decreto u.o 22 257).

Por portaria de 2·1 de Julho de 1953:
2.' região militar - Quartel·general

Oapitão do quadro dos s rviços auxiliares do Exército,
o tenente do qllll<lro dos m SIllO
ervíços, adido? em
servi~o no Ministério do Interior,
na Guarda Nacional
Republicana,
Joaquim da 'ih a Murqu is,
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Escola Prática de Engenharia

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços António
Maria de Almeida.
(Visada
pelo Tribunal
de Contas em 17 de Agosto de 1953. São
dovidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22267).

Por portarias de 1 de Agosto de 1958:
'Quadro da arma de infantaria

Alferes de infantaria, os aspirantes a oficial de infantaria,
da escola prática da arma, Augusto Jorge da Silveira
Reis, Amílcar Fernandes Morgado, .J osé do Na cimento de Sousa Lucena, J OSÓ Monteiro Grilo, Tito
José Barroso Capela, Armindo Martins Pinto Elvas,
N oel da Silva Fernandes de Aguiar, Fausto Perc ira
Marques, José Carlos Bastos Martins, Fernando Soares
Cunha, Estélio Martins dos Santos, Argentino
rhano
Seixas, José Augusto Lobo Brandão Soares Leal,
Alexandre Augusto Lopes, Artur Fernandes Baptista,
João António Ferreira Fernandes,
António Rosado
Serrano, Simão Antunes Malcata, Arnaldo Manuel de
Medeiros Ferreira, Paulo António de Carvalhal Costa,
Carlos Henrique Duarte de Lacerda, Lourenço Calisto Aires, Fernando Mário de Almeida Cid Torres,
.Tosé Eduardo de Araújo Ferreira Mendes Centeeiro,
Rogério Jorgo Vale de Andrade, Mário das Dores
Bento, Eduardo da Rosa Ferreira, Álvaro 140ares de
Azevedo, João. Cristíno Martins Simões da Silva,
IDduardo César Franco Bélico Velasco, Rodrigo Porei'
Pinto Soares, José Marques da Cruz Marcelino, .Alíredo Henriques Peixoto, Fernando Catarino Tavares,
Duarte Dias Marques, Gabriel de Vasconcelos PassOs
Silva Cardoso, Diogo Queirós de Sousa Azevedo, José
Ramiro Pereira de Almeida Saúde, Pedro Peroira do
Rosário Santos, Rui Eduardo Soares Miguel, Nuno
Sebastião Bej a da Silva Vald(>s Tomás dos Santos,
João José Ferreira Vilalobos Vieira, António Barata
Alves, Nuno Vibres Copeda, José Garçâo ~amhado,
José Manuel Caldeira de Pina Castelo 131'a11('ode Carvalho Figueira, José dos Santos Preto, Adriano Sot('l"O
Madeira, Alberto Fernão de Magalhães Osório, Josr
Moura Sampaio e Armando Wlytton Medeiros da Silva.
(VIsada 1'010 Tribunal
do Couras 01117 do Sotombro do 1953. Siío
devido. emolumeu tos, nos lermos do Decreto n.o1l2 251).

~
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Quadro da arma de artilharia

Alferes de artilharia, os aspirantes a oficial de artilharia,
da escola prática da arma, Manuel Francisco Ganhão
Palma, Rafael Guerreiro Ferreira, Manuel Ribeiro de
Oliveira Carvalho, Abel Cabral Couto, Mário Martins
Pinto de Almeida, Armando Belo Salavessa, Manuel
Dayrelll'lfarrecas Portela Ribeiro, Fernando José Pinto
Bimões, Domingos Alves da Cruz, José de Carvalho
Pereira, Jorge Augusto Viana Pereira da Costa, Amândio Ferreira de Sousa, António Fialho Tereno, Luis
Eduardo da Costa Rombort, Manuel Fernandes Barbudo Calado, Raul Pereira Baptista, António Nunes
de Carvalho Pires, Luis Manuel Dias Antunes Corte
Real, José Maria Eusébio Alves, José António Anjos
<le Carvalho, Júlio Manuel-Maia de Araújo, Armando
Joaquim Enes Calejo, João :\Ianuel de Faria Martins
Amaro, Fernando José de Almeida l\lira e Nuno João
ílva de Morais Pinto.
(Visada pelo 'I'rlbunal de Conla8 em 7 de Selembro de 1953. Silo
devido. emolumentos, DOS termos do Decreto n.O 22257).

Escola Prática

de Cavalaria

Alferes de cavalaria, os aspirantes a oficial de cavalaria
António José Pereira Calisto, João Isidro Pinto Clara
e Luís Alberto Santiago Inocentes.
Regimento de lanceiros

n.O I

Alferes de cavalaria, os aspirantes a oficial de cavalaria,
da escola prática da arma, José Adriano da Silva Monteiro e António Diogo de Brito e Faro.
Regimento de cavalaria

n. o 3

Alferes de cavalaria, os aspirantes a oficial de cavalaria, da escola prática da arma, Eduardo Matos Guerra,
José
ãndido de Bonnefon Paula Santos e José Manuel de Almeida Dias Pires Monteiro.
Regimento de cavalaria

n. o 4

Alf(lres de cavalaria, o aspirante a oficial de cavalaria,
da escola prática da arma, Amadeu Nunes Duarte.
Regimento de cavalaria

n. o 6

Alf res de cavalaria, o aspirantes a oficial de cavalaria, da scola prática da arma, Armando José .da
ilva Freire, Luís Frunci co Pinto de Sousa Moreira
e António Mar ia da Costa "abral da Costa Macedo.
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Regimento de cavalaria

Alferes de cavalaria,
os
da escola prática da
Artur Manuel Pereira
rão da Costa Ferreira

2." Série

N.· 11
n.O 8

aspirantes
a oficial de cavalaria,
arma, Roberto Ferreira
Durão,
da Silva Baptista, Alberto Moue Ruben Marques de Andrade.

(Visada pelo Tribunal de Contas em 7 de Setembro de 1953, São
devidos emolumentos,
1108 termos do Decroto
D.o 22 257).

Ministério

do Exército - Repartição

de Fiscalização

Alferes do serviço de administração
militar, o aspirante
a oficial do mesmo serviço, da Escola Prática de Administração Militar, Henrique António Vidal Claro Júnior.
Comando militar

dos Açol'es

Alferes
do serviço de administração
militar,
os aspirantes a oficial do mesmo serviço, da Escola Prútica
de Administração
Militar, Elíseu António do Aguiar
e António Carlos Cerrado Mourão.
~egimento

de infantaria

n.· 2

Alferes do serviço de administração
militar, o aspirante
a oficial do mesmo s irviço , da Escola Prática de Administração Militar, Agostinho António Jorge.
Batalhão

de metralhadoras

n. o I

Alferes do serviço de administraçâo
militar, o aspirante
a oficial do mesmo serviço, da Escola Prática do Administração Militar, Pedro Maria do mo Ourvalho FruzãoEscola Prãtica

de Cavalaria

Alferes do serviço do administração
militar, o a.spiruuu'
a oficial do mesmo serviço, da Escola Prática de Adlllinistrução Militar, Alexandre José de arvalho J>ereint.
Batalhão

de caminhos

de ferro

Alferes do serviço de adminietração
militar, o aspirautc
a oficial <lo serviço d administrução
militar, da escola
prútica
Guerra.

do

mesmo

Escola Prática

Alferes

do serviço

serviço,

José

de Administração

Luis

de Nápoles

Militar

de udmiuistraçâo
militar, os tUlllirnutes a oficial do mesmo serviço Vito r Manuel Mota de
Mesquita,
Alberto Eugénio da
onceicão
e António
hmidio dc' Bastos Rahaça.

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

Alferes
do serviç-o de administruçâo
militar,
os aspirantes a oficial do mesmo serviço, da Escola Prática
do Administração
Militar, Arnaldo I·jduardo da Cunha
'ousa de Almeida (' Henrique
Jorge Calvo da Silva
Coutinho Garrido,
2. o grupo de companhias de subsistências

.\lf('res do '(,1'\'i<;o do administração
militar, os aspirantes
a oficial de mesmo ;;<.'1'\ ico, da Escola Prática de Administração
Militar, José Moutinho
Gonçalves
e Luis
José Ferreira Figueirinhas.
Depósito Geral de Fardamento e Calçado

Alferes do serviço de udmínistrnção
militar,
os aspirantes a oficial do mesmo serviço, da }'Jsco)a Prática
de Administração
Militar, Rui Carlo
de Almeida o
Sousa
Vitor :Manuel Pires Xlendos.
Depósito Geral de Material de Aquartelamento

A lferes elo serviço (lo administração
militar, o aspirante
a oficial do me 'mo serviço, da Escola Prática de Administração
Militar, J osé Manuel Esteves
Casanho do

Giro.

(Visada
pelo Trlbunal
devidos emolumentos,

P01'

de Contas em 1 de Setembro de 195J. SAo
nos termos do Decreto n.· 22 257).

portarias de 7 de Agosto de 1953:
Regimento de infantaria

Major,

o capitão

Ro ha.

de

infantaria

(Visada pelo Tribunal
devidos emotumeutcs,

n.· 2

Joaquim

Antônio

da

de Conta. em 17 de Ago,to de 1955. SAo
nOI lermos do Deeroto n.· 22 267).

Regimento de artilharia

M:\jor, o capitão de artilharia,
mente de artilharia
antiaér
d Almeida Pires Monteiro.

ligeira n.· I

supranumerário,
do regia fixa, Tuilherme Virgílio

Regimento de artilharia

pesada n. o I

)l:ljor, O capitão do artilharia,
suprunumerúrio,
do regimento de artilharia
antiaérea fixa, João José Domingues.
(\'llad~< pelo 'I'rlbunn) de Cont, .. em 25 do Agosto de ln53. Silo
dOl'ldo. olllolum.ntol,

nos termo.

do Decreto

n.· 22 2~7).
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Regimento de artilharia

Major, o capitão

de artilharia

(Visada polo Tribunal
devidos omolumoutos,

N.o 11

2." Série

ligeira n.· 3

Almor Branco Baptista.

do Coutas om 17 do Agosto do 1953. São
nos t rmos do Dcc ruro 1\,0 ~2 257).

Adidos

:Uajol', professor efectivo, o capitão de artilharia, adido,
professor efectivo do Colégio Militar, Ivo Guedes (la
Silva.
Major, governador interino do distrito de Diu, o capitão
de artilharia, adido, em serviço no Estado da Índia,
governador interino do distrito de Diu, Amílcar da.
Ressurreição
Diogo de Carvalho.
(Visadas polo Tribunal de Coutas om 26 do Agosto do 1953. S1\o dovidas omotumenros,
nos termos do Decrot o n.o ~2 257).

Por portaria de 1 j de Aqoeto de 1953:
Hospital Militar Principal

Capitão médico, o tenente
Rocha da Silva.
(VIsada pelo Trlbun"l
devIdos emolumentos,

médico

Francisco

Filipe

de Coutas em 2\ de Agosto de \953. São
nos termos do Decreto n.o 22257).

Por portarias de 14 de Aqosto de 1953:
Escola do Exército

General,

comandante, o brigadeiro de artilharia, adido,
da mesma Escola, Alexandre Gomes de
Lemos Correia Leal.
comandante

Quadro do corpo de oficiais generais

General, o brigadeiro de engenharia, inspo tor das tropas de sapadores, Frederico Maria de Magalhãos Meneses Vilas Boas Vilar.
Brigadeiro, o coronel de infantaria, tirocinado,
da direcção da arma, Carlos Alberto Barcelos do Nascimonto e Silva.

2.' Série
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Brigadeiro,
o coronel de artilharia,
dante do regimento
de artilharia
Rebelo Valente de Carvalho.

tirocinado,
comann,o 6, J osó Maria

Quadro da arma de infantaria

Coronéis, os tenentes-coronéis
de infantaria, comandante
do batalhão de metralhadoras
n. o L, Avelino Barbieri
lle Figueiredo
Baptista Cardoso e, comandante
do batalhão de metralhadoras
n.? 3, Carlos José Moreira.
Tenente-coronel,
o major de infantaria,
do regimento
de infantaria
n.? 14, Manuel Uaria Ramos Lopes.
Major, o capitão de infantaria,
do regimento
de infantaria n.? 10, Evangelista
de Oliveira Barreto.
Batalhão

Tenente, O alferes
Banazol.
Distrito

de caçadores

de infantaria

de recrutamento

'J'cnonte-coronel,
subchefe,
oru serviço 110 Instituto
).jxército, Acácio Borges

n.· 8

Luis

Ataído

da Silva

e mobilização n.· 5

o major de infantaria, adido,
Profissional
dos Pupilos do
da Silva.

Direcção da Arma de Artilharia

Coronel, o tenente-coronel,
2.° comandante do regimento
de artilharia
pesada n.? ~, Francisco
da Rocha Ferreira Júnior.
Regimento de artilharia

'I'enonte-coronel,
do regimento
Virgolino.

ligeira

:?o comandante,
do artilharia

Grupo de artilharia

n. o 4

o major

ligeira

de artilharia,

n.? .1, José Simpllcio

contra aeronaves n.· 2

Major, :? o comandante,
o capitão
mo Ramalho Fernandes.

de artilharia

Luís Gas-

Adidos

joron(\is de artilharia,
adidos, em serviço nos Serviços
Cartográficos
do Exército.
os tenentes-coronéis
de artilharia.
adidos, nos mesmos Servicos, João Carlos
'l'uvaros Ferrrira
da Cunha e António Araújo de Almeida
arnpos.
(Vi ndas pulo TribunaJ
10vldos omoJl1lOont08,

do Contas em 28 do Agosto de 19~3. Sã o
nos rermcs do Decreto
22 267).

D.·
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Por portarias
de 18 de Agosto de 1953:
,
Distrito de recrutamento

e mobilização n. o 15

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, João Nunes Catana.
Adido

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço no Subsecretariado de Estado da Aeronáutica,
José Fernandes Laça.
(Visadas pelo Tribunal
devidos omoturnontos,

de Contas
nos termos

7 de Setembro do 1953. SAo
do Decreto n.o 22 257).

001

Por portarias de 21 de Agosto de 1953:
Situação de reserva

Graduado no posto de major o capitão do artilharia,
na situação de reserva, António Pedro da Costa.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 25 de Agosto

de 1953).

Depósito Geral de Material de Engenharia

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do mesmo quadro António Godinho dos
Santos Ramos,
Batalhão de caçadores n.o 7

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do mesmo quadro Alberto Russo.
(Vlsnda pelo Tribunal de Contai em 7 de Setembro de 1953. SÃo
devidos emotumentoe , no. termos do Decreto n.o 222M).

Por portarias de 24 de Agosto de 1953:
Quadro do corpo do estada-malar

Major do corpo do estado-maior, o capitão do mesmo
corpo, do quartel-general do Governo Militar de Lisboa, Júlio Germano do Souto da ilva Cardoso.
(VI.ada pelo Tribunal do Contas om 26 de Agosto de 1955. São
dovldos emolumentos,
no. termos do Decreto n.o 12267).

2." Série
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Quadro do serviço de administraçãO militar

Tenente-coronel miliciano do serviço de administração
militar, do extinto quadro especial, o major miliciano
do serviço de administração militar, do mesmo extinto
quadro, da ;)_a Repartição da 2. a Direcção-Geral,
Francisco Pinto Amaral.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de .\gosto de 1953. S1\o
devidos emolumontos,
nos termos do Decreto n.· 22 257).

Por portarias de 25 de Agosto de 1953:
Quadro da arma de cavalaria

Capitão, o tenente de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 7, Alvaro Francisco Torres de Andrade o
Silva.
(Visada pelo Tribunal de Contas om 2 de Sotomhro de 1953. São

.

devidos

emolumentos,

nos termos do Decreto

n.? 22 21)7).

Adidos

Capitão, o tenente do cavalaria, adido, em serviço no
Mini tório do Tnterior, na Policia do Segurança Pública, Alfredo Alexandre Fernandes Ordaz Mangas.
(Visada polo Tribunal de Contas om 4 de Setembro de 1953. São
dovldos emolumentos,
nos tormos do Decreto n. o 22257).

Capitão, o tenente de cavalaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, António Malta Leuschner Fernandes.
(Visada pelo Tribunal
rlo Contas em 2 de ~etembro do 1953. SAo
devidos emolumentos,
nos termos do Docrot o n.? 22 257).

Por portada

de 26 de Agosto de 1953:
Quadro da arma de infantaria

Major, o capitão de infantaria, (lo batalhão do eaeadores
n. o 4, .T 01l.0 Nunes de Moura S<'gurarlo.
(Visada pelo 'I'r-íbuna l do Contas om 7 de S~tombro do 1953. São
devidos cmotumentos,
nos termos do Decroto n,? 22 257).

Por portarias de 2< de .A!lo.~tode 1953:
2.' Inspecção de cavalaria

Brigadeiro, inspector, o coronel do cavalaria, tirocinado,
inspector interino da mesma inspecção, Domingos de
ousa )Iagalhães.
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. Regimento de cavalaria n. o 4

Coronel, comandante, o tenente-coronel de cavalaria,
supranumerário, comandante interino do mesmo regimento, Amadeu Bucota Martins.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

V-COlOCAÇOES,
Ministério

de Contas em 2 de Sotembro de lD53. Slio
nos termos do Doereto n.· 22 257;.

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

do Exército _I.a DirecçAo-Geral-

2.a RepartiçAo

Por portaria de 24 de Julho de 1.953:
Instituto Proflssional dos Pupilos do Exército

Director da instrução militar, o major de infantaria,
:.? ° comandante do batalhão de caçadores n. ° 8, José
da Costa Estorninho, nos termos do artigo 12.° e
quadro III anexo ao Decreto-Lei n." 37 136, de [) de
Novembro de 1948, na vaga do major António Augusto Taveira Pereira, que, por portaria de 27 de Dezembro de 1952, transitou para a situação de adido,
pelo que ficou exonerado daquelas funções.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas
nos termos

em 8 de Agosto de lD63. Silo dedo Doereto n.· 22 257).

Por portarias de 7 de Agosto de 1953:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 12 de
Maio de 1953, publicada na Ordem do Exército n." 7,
2. a série, ele 15 de Junho do mesmo ano, que colocava
no comando militar de Moçambique o tenente, do ce~tro de mobilização de infantaria n.? 1, Luis AntónlÜ
Correia Farinhote e o alferes, do centro ele mobilização de infantaria n." 7, Eduardo Ilenriqüe de AI,tuquerque e Castro Amaro, ambos milicianos ele infantaria.
Nnla e de nenhum efeito a parte da portaria de 20 de
Maio de 1953, insorta na Ordem do Exército n.? 7,
2.a série, de 15 de Jnnho do mesmo ano, a qual co10-

2.' Série
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cava no comando militar de Angola o tenonte miliciano de engenharia, do centro de mobilização de engenharia n. o 2, Jaime da Silva Vale.
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 19 de
Junho de 1953, inserta na Ordem do Exército n." 9,
2. a série, de 30 mesmo mês e ano, a qual colocava
no centro de mobilização de infantaria n." 9 o alferes
miliciano, do regimento de infantaria n. o 9, António
Raimundo da Cunha.
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geraldo Exército

Serviços Cartográficos

Chefe da divisão de topografia, nos termos da alínea b)
do artigo 12. o do Decreto com força do lei n. o 21 904,
de 24 de Novembro de 1932, rectificado pelo Decreto
n.? 22398, de .1 de Abrfl de 1933, o tenente-coronel
de artilharia, adido, promotor de justiça do 2.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, funções de que
fica exonerado pela presente portaria, António Araúj o
de Almeida Campos, na vaga do tenente-coronel de
infantaria, na situação de reserva, Joaquim Felizardo
Adão Antunes, que deve ser considerado exonerado
daquelas funções.
Chefe da divisão de fotogrametria, nos termos ela alínea c) do artigo 12.0 do Decreto com força de lei
n.? 2190.1, de 24 de Novembro de 1932, rectificado
pelo Decreto n." 22398, de 4 de Abril de 1933, o
tenente-coronel de artilharia, adido, como professor
catedrático da 14. a cadeira da Escola do Exército,
funceos de que fica exonerado pela presente portaria"
João Carlos Tavares Ferreira da Cunha, na vaga do
coronel 8igismundo Álvares Pereira e Lima, que,
por portaria de 1 de Maio de 1953, passou à situação
de reserva, ficando exonerado daquelas funções.
(VIsadas pejo Tribunal do Contas em 20 de Agm.to de 1953. SAo devides emolumentos,
nos tormos do Docreto n. o 22 257).

Regimento de cavalaria n.O 6

'I' nente de

('<1,\ alaria,
da :~.a Direcção-Geral
deste Ministério, Carlos Correia do ampaio de Vasconcelos Porto.

2. o grupo de companhias de subsistências

('apitao do
rviço de administra -ão militar, no quadro
do mesmo serviço, Eduardo Fernandes.
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Comando militar de Angola

Tenentes milicianos: de infantaria, em disponibilidade,
Florival Lopes Cabrita e Frederico Werther Gomes
da Cunha e Ma~a Mendonça e, de artilharia, também
em disponibilidade, Henrique da Ressurreição Cunha.
Alferes milicianos, em disponibilidade, de artilharia, do
regimento de artilharia ligeira n. o 1, Ernesto de Oliveira Morais e, de ·engenharia, da escola prática da
arma, António Augusto de Carvalho da Cunha Paredes.
Comando militar de Moçambique

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do centro de
mobilização de infantaria n. o 12, Gustavo Neto Miranda.
Alferes milicianos, em disponibilidade: de infantaria, do
regimento de infantaria n." 6, António Henrique de
Carvalho Martins de Almeida, de artilharia, do grupo
de artilharia contra aeronaves n.? 1, Amável de Santa
Marta Granger e do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3, António José Seixas Pargana e, do cavalaria, do regimento de cavalaria n. o 4, Alexandre
Mário Carvalho Caldas.
I

Regimento de infantaria

Tenente miliciano de infantaria,
nuel José Sancho Nobre.

em disponibilidade, ~fa-

Regimento de infantaria

Tenente miliciano de infantaria,
tónio Nunes Beirão.

n. o 4

n. o 7

em disponibilidade, An-

Batalhão de caçadores

11.0

8

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, da
brigada n. o 1 de caminhos de ferro, Manuel J 0110
Lebre.
Regimento de cavalaria n.O 7

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, da
formação do comando do quartel-generál
do Governo
Militar de Lisboa, Júlio César Pereira Marques Cavaleiro.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.o I

Tenente miliciano médico, licenciado,
Vasconcelos Sá Coelho.

Rui Coutinho de

2.' Série
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Por, portaria de 14 de Agosto de 1953:
Ministério do Exército - 2," Direcção-Geral-

4,· Repartição

Coronel de cavalaria, comandante do regimento de cavalaria n." 4, Henrique Dias Costa"
Governo Militar de Lisboa - Quartel·general-

Tenente de cavalaria, do regimento
Rui de Sousa Cambeses.
Regimento de infantaria

Formação do comando

de cavalaria n." 4,
n.O 13

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores
Rodrigo da Silva Antunes Costa.

11.11

3,

Regimento de artUharia ligeira n. o 1

Tenente de artilharia, da 3. a Direcção-Geral
tério, Matias Fiúza Álvares da Costa.

deste Minis-

Regimento de cavalaria n.· 4

Comandante interino, o tenente-coronel
de cavalaria,
supranumerário, Amadeu Buceta Martins.
2. o grupo de companhias de saúde

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Manuel dos Santos,
1)01' pedir.
Escola Central de Sargentos

Tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 1,
Abílio Eurico Castelo da Silva, por ter sielo nomeado
professor adjunto da referida Escola, nos termos elo
artigo 44.° do Docreto n.? 36574, de 4 de Novembro
de 1947.

Por portarias de 21 de Agosto de 1953:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 29 de
Maio de 1953, publicada na Ordem do Exército n.? 7,
2.a série de 15 de Junho de 1953, que colocou no
comando' militar de Angola o tenente miliciano, do
regimento de infantaria n." 1, Eurico Brandão de
Ataide J\falafaia.
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Escola Central de Sargentos

Secretário da Escola e comandante da formação escolar,
nos termos do artigo 41.0 do Decreto n. o 36 574, de
4 de Novembro de 1947, o capitão, do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, Jo 6 Maria Coutinho,
na vaga do capitão Manuel da Anunciação Antunes,
que por portaria desta data é exonerado do referido
cargo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Agosto de 1958. Não
silo devidos emolumentos,

n08 termos do Decreto

n. o 22 257).

Fábrica Militar de Braço de Prata

Engenheiro de secção, o capitão de artilharia, do regimento de artilharia de costa, J osé Vasco Lobato de
Faria Roncon, nos termos do artigo 6.0 do Decreto
com força de lei n.? 16134, de 8 de Novembro de
1928, em substituição do major Carlos Luciano Alves
de Sousa, exonerado por ter. ido nomeado director da
referida Fábrica por portaria de 21 de Novembro de
1952.
Engenheiro de secção, o capitão de artilharia, do grupo
de artilharia contra aeronaves n. o 2, Gualdino Leite
da ilva Matos, nos termos do artigo 6.0 do Decreto
com força de lei n. o 16 134, de 8 de Novembro de
1928, em substituição do capitão Eduardo Joaquim
Pai da Vida e autos, exonerado por ter sido colocado
na Fábrica r acional de Armas Ligeiras por portaria
de 17 de Julho de 1953.
(Visada pelo Trlbnnal de Contas em 7 de Sotombro de 1953.
devldol emetumeutcs,
nOI termos do Decreto n.o 22 267).

sno

Ministério do Exército - 3.· Direcção-Geral

Major de infantaria, 2.0 comandante
caçadores n. o ~, César Pai H Soares.

do batalhão

de

Escola Prática de Infantaria

Alferes de infantaria, do batalhão indopondonte do infantaria n.? 18, Gustavo Henriques Rebelo de Sous:!.
Regimentode infantaria n.· I

T nente d infantaria. do r gimento de infantaria n." 9,
Rui Barbosa Mexia Leitão, por pedir.
Regimento de infantaria n. o 6

Tenente de infantaria, do batalhão d caçador s n." 7,
António Elísio apelo Pires Veloso, por pedir.
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n. ° 8

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? fi
Francisco José oares Ogando, por p dir.
'
Regimento de infantaria

n.O 10

'l'enente de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 9,
Carlos Augusto Coutinho de Almeida Cordeiro, por
pedir.
Regimento de infantaria

n.O 12

Alferes de infantaria, (lo batalhão de caçadores n." 8,
Bernardino Luís de Matos Pereira Torres, por pedir.
Regimento de infantaria

n.O 14

Tenentes de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 4,
Jo sé Lopes de Figueiredo, por pedir, e, do batalhão
de caçadores n." 2, Graciano Antunes Henriques,
também por pedir.
Batalhão de caçadores n. o 5

'l'onellte de infantaria, do regimento de infantaria
Francisco Maria de Andrade, por pedir.

11. o

11,

Batalhão de caçadores n.· 7

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n." 2,
Jo {-da Anunciac;ão Velho, por pedir.
Batalhão de metralhadoras

n.· 3

Tenente de infantaria, do regimento ele infantaria n." 10,
Rui Silvino de Freitas Lopes, por pedir.
Direcção da Arma de Artilharia

Tenente-coronel de artilharia,
monto de artilharia ligeira
Dias (le
stro P rcira.

c,

Grupo de artilharia

2.° comandante
4, Eduardo

1).0

do regiAugusto

contra aeronaves n.· 2

Oapitão do quadro dos
rviços auxiliaros ?O Exérc!to,
no quadro dos m mo serviços,
ésar Dias Ferreira,
sem dispêndio para. a Faz nda ITacionaJ.
Regimento de cavalaria n.· 6
o

Teu nt de cavalaria, do regimento de lanceiro8.H• 1.
ROlrério :\lolltefalc() anuente Pereira, por pedir.
AI'tere'e d • cavalaria, Jo rl'lrirnento de eavu lari
aria n. o 8 ,
Mário Jo ; :\1(\rtin8 Rodrigues, por pedir.
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Regimento de cavalaria n.· 7

Alferes de cavalaria, do regimento de lanceiros
Mário da Cunha Seixas, por pedir.

n. o 1,

Depósito Geral de Fardamento e Calçado

Tenente do serviço de administração
militar, no quadro
do mesmo serviço, Florêncio José de Almeida.
Comando militar de Angola

Tenentes milicianos: de infantaria, em disponibilidade,
Reinaldo Eduardo Lopes Chaves e, licenciado, Manuel Fernandes de Miranda; de artilharia, em disponibilidade, Miguel José do Sacramento Monteiro Rodrigues Coelho e Estêvão José Botelho Reis e, do centro
de mobilização de artilharia n. o 10, José Sabino de
Carvalho Fontes e Alcides Martins Caramelo.
Alferes miliciano de cavalaria, licenciado, do centro de
mobilização
de cavalaria n.? 2, José Eduardo de Macedo Moreira Salsa.
Comando militar de Moçambique

'I'enentes milicianos: de infantaria, em disponibilidade,
do regimento do infantaria n." 2, Mário Luís Gonçalves Pistachini e, licenciados, do centro de mobilização
de infantaria n." 1, Carlos Luis Vieira Quintas; do
centro de mobilização
de infantaria n." 5, Armando
Narciso Lopes da Silva; do centro de mobilização de
infantaria n.? 6, Manuel Casimiro Tavares da Silva e,
do centro de mobilização n.? 9, Mário Ferreira de Figueiredo; de artilharia, em disponibilidade, ÍWo Pinto
Arce da Câmara Ornelas Bruges Ponces de Leão o,
licenciado, do centro de mobilização de artilharia n, 04,
Jerónimo Tomás Ferreira de Oliveira.
Batalhão de metralhadoras

n.· I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 7, Eduardo das Neves Larcher Castela.
Centro de mobilização de infantaria

n. o 14

Tenente miliciano do infantaria, licenciado; do comando
militar de Angola, Mário Fiúza da ilva Pinto.
Centro de mobilização de infantaria

n. o 17

Alferes médico graduado, em disponibilidade, do comando
militar dos A\Ol'CS, Luis Carlos Decq Mota.
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Por portaria de 24 de Agosto de 1953:
Direcção da Arma de Infantaria

Director, o general, no quadro do corpo de oficiais zenerais, João Pinto Ribeiro.
o
Por portarias de 28 de Agosto de 1953:
Exonerado das funções de professor eventual dos cursos
para promoção a oficial superior das armas, no Instituto de Altos Estudos Militares, desde 17 de Agosto
do corrente ano, o major de infantaria Adriano Augusto Pires.
Exonerado das funções de professor eventual dos cursos
para promoção a oficial superior, no Instituto de Altos Estudos Militares, desde 12 de Agosto do corrente
uno, o tenente-coronel de infantaria David dos Santos.
Exonerado de professor eventual do curso de promoção
a oficial superior, no ln tituto de Altos Estudos Milit~res, desde 31 de JuUlO de 1953, o major veterinár~o, da Direcção do erviço Veterinário Militar, Armétno de Matos Pestana Goulão.
(AnOladas

pelo TrIbunal

de Contai em 2 de Setembro

de 1953).

Oficinas Gerais de Fardamento

Adjunto, nos termos do artigo 27.° do Decreto n.? 11605,
de 23 de Abril de 1926, e base III da Lei n." 2020,
de 19 de Março de 1947, o tenente do serviço de
administra<;ão militar. da Repartição de Fiscalização
do Ministério do Exórcito, Manuel Martins Pires, para
completo d vaga no quadro, ainda não preenchido.
(Visada polo Tribunal de Contas em 2 de Setembro de 1953. São
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22 257).

Ministério do Exército - 3.· Direcção-Geral

Major de infantaria, do regimento de infantaria n.? 10,
Abel de a tro Roque.
Regimento de infantaria

hrajo~. de infantaria,
OlIveira Barreto.

n.· 10

no quadro da arma, Evangelista de

Batalhão de caçadores n." 3

infantaria, da 3. a Direc<;~o-Geral deste MiJ o \ Pedro Milheíriço Heitor Marques .
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n.O 1

Comandante, o tenente-coronel,
da Direcção da Arma
de Infantaria, David dos Santos.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.O 12

Chefe interino, o tenente-coronel de infantaria, subchefe
do mesmo distrito, Alberto Crucho de Almeida.
Subchefe, o tenente-coronel
de infantaria, no quadro
da arma, Manuel Maria Ramos Lopes.
Escola Prática

de Cavalaria

Alferes de cavalaria, do regimento de cavalaria
Manuel Joaquim Martins Engrácia Antunes.
Regimento de cavalaria

n.O 6

n.o

"'

•

Capitão de cavalaria, no quadro da arma, Alvaro Francisco Torres de Andrade e Silva.

P01'

portarias de 29 de Agosto de 1953:

Exonerado de professor eventual do curso para promoção a oficial superior das armas, no Instituto de Altos
Estudos Militares, para que havia sido nomeado por
portaria de 17 de Setembro de 1952, desde 12 de
Agosto do corrente ano, o tenente-coronel
de artilharia João Máximo Tassara Machado.
(Anotada pelo 1'ribunal de Coutas em 2 de Setembro de 1953).

Escola Prática

de Artilharia

Alferes de artilharia, no quadro da arma, Nuno João
Silva de Morai' Pinto, Fernando José de Almeida
Mira, Júlio Manuel Maia de Araújo, José António
Anjos de Carvalho, Manuel Fernandes Barbudo Calado, António Fialho Tereno, Jorge Augusto Viana
Pereira da Costa, Mário Martins Pinto de Almeida,
Armando Belo Salavessa e Manuel Francisco Ganhão
Palma.
Regimento de artilharia

ligeira

n. ° I

Alferes de artilharia, no quadro da arma, António .. unes de Carvalho Pires.
Regimento de artilharia

Alferes de artilharia,
Baptista .

•

ligeira

n.O 4

no quadro da arma, Raul Pereira

2.- Série
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ligeira n.· 5

no quadro da arma, Rafael Guer-

Regimento de artilharia

ligeira n.O 6

Alferes de artilharia, no quadro da arma, Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho e Fernando José Pinto
Simões.
Regimento de artilharia

pesada n. o I

Alferes de artilharia, no quadro da arma, Luis Eduardo
da Costa Rombert.
Regimento de artilharia

Alferos de artilharia,
Couto.

Regimento de artilharia

Alferes de artilharia,
Alves da Cruz.

pesada n.· 2

no quadro da arma, Abel Cabral
pesada n.· 3

no quadro

da arma, Domingos

Escola Militar de Electromecânica

Alferes de artilharia, no quadro da arma, João Manuel
de Faria Martins Amaro.
Regimento de artilharia

Alferes de artilharia,
valho Pereira.

antiaérea fixa

no quadro da arma, J osé de Car-

Grupo independente de artilharia de costa

Alferes de artilharia,
quim Enes Calejo.

no quadro da arma, Armando Joa-

Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o J

Alferes de artilharia, no quadro da arma, Luís Manuel
Dias Antunes Corte Real.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.· 3

Alferes de artilharia,
reira de Sousa.

no quadro da arma, Amândio Fer-

Bateria independente de defesa de costa n.· 2

Alferes de artilharia,
Eusébio Alves.

no quadro da arma, José Maria
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Bateria independentede artilharia antiaérea

Alferes de artilharia, no quadro da arma, Manuel DayrelI Marrecas Portela Ribeiro.
Por portaria de 31 de Agosto de 1953:
Direcção da Arma de Engenharia

Inspector interino das tropas de sapadores, o coronel de
engenharia, tirocinado, António Nunes Freire.
Escola Central de Sargentos

Professor eventual, o tenente do serviço de administração militar, da s.a Repartição da 2.a Direcção-Geral
deste Ministério, Augusto Soares Pinheiro.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n.? 15, António da Costa.
Por portarias de 5 de Setembro de 1953:
Ministério do Exército - 2.' Direcção-Geral- 3.' Repartição

Tenente-coronel miliciano do serviço de administraçâo
militar, do extinto quadro especial, no quadro, Francisco Pinto Amaral.
Ministério do Exército - 3.· Direcção-Geral

'I'enente-coronel de artilharia,
da direcção da arma,
João Dias Garcia e major de infantaria, do regimento
de infantaria n ," 12, João Augusto de Sousa Ocrej eiro.
Regimento de infantaria n.· 2

Comandante, o coronel de infantaria,
do distrito ele
recrutamento e mobilização n." ,2, António Abel de
Oliveira Araújo Pinto.
Regimento de infantaria n.· 5

Alferes do quadro elos serviços auxiliares do Exército,
ela. E cola Prática de Infantaria
,I osé Aurel.iano da
Silva Santos, por pedir.
'
Regimento de infantaria n.· 7

Capitão de inlantcri ..L, da 3.~ Direcção-Geral deste Miuistério, António AlOU o Fernandes Barata.

!:I.a Série
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n. o 12

Oomandante, o coronel de infantaria, chefe do distrito
de recrutamento e mobiliza~ão n ," 1,2, José de Mironda Andrade.
Major de infantaria, no quadro da arma, J osé Nunes
de 'Moura Segurado.
Regimento de infantaria

n.O 14

Tenente médico, do 2. o grupo de companhias de saúde,
J o é Diogo oares Pereira QueiTÓs, por 'pedir.
Batalhão de caçadores

n. o 8

Üapi tão de infantaria, da 3. a Dil'ecção~Geral deste :Mini. tério, Vasco Artur Mariano .}Iartins.
Direcçào da Arma de Artilharia

Inspector da La inspecção, O brigadeiro de artilharia,
no quadro de oficiai generais, .J osé Maria Rebelo
Valente de Carvalho.
Regimento de artilharia

de costa

Aliere médico, no quadro do erviço de saúde militar,
António Augusto Fernandes Tender.
Escola Prática

de Engenharia

Alferes médico, no quadro do serviço
Altamiro 'I'eixeira Lope Ferro.

de saúde militar,

I.o grupo de companhias de saúde

'renf'nte médico, do regimento ele artilharia de costa,
Olímpio Fernandes Flora.
AlieI' s médico, 110 quadro do erviço de saúde militar,
Manuel Albino Rodrigue de Sousa e Fernando N eve. Ferro.
2. o grupo de companhias de saúde

T<'11(,111(, mpcli('o, elo hospital
rnil itar (h Pruçu de Elvas,
II!'I.lrique :Manuel Torre.
.
"
.
A.lfer('s ruédir-o. no quadro do ern~o de aúde militar,
,To.é lareia Afon o.
Hospital militar
1

regional

n.· I

'1 ('n U1E' médico, elo 2.° grupo de companhias
Anr{>]io A.fOD'O dos Reis.

de saúde,
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Hospital militar regional n.O 2

Alferes médico, no quadro do serviço de saúde militar,
Sebastiuo José Barros Guerreiro.
Hospital Militar Principal

Tenente médico, da Escola Prática de Engenharia,
Fausto Ferreira Reis de Morais.
Alferes médico, no quadro do serviço de saúde militar,
António da Graça.
Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas

Alferes médico, no quadro do serviço de saúde militar,
César Dias Rego Serras.
1.0 grupo de companhias de subsistências

Comandante, o major do serviço ele admini tração militar. 2.° coruaudante, Francisco de Abreu Malheiro.
Comando militar de Cabo Verde

Tenente nriliciano de infantaria, em disponibilidade,
do batalhão de metralhadoras n." 3, José Augusto Lourenço Caseiro.
Comando militar de Angola

Tenente
mi licianos, licenciados, de infantaria,
do
centro ele mobilização de infantaria .n, o 6, Artur José
Ferreira; do ('entro tlp mobilização de infantaria n.? 7,
Fernando Luíad e Aboim Inglês Paneiro, e, do centro de mobilização <le inf'antarin 11.° 16, António Valdentar
ele Lima Gomes Teixeira;
em disponibilidade. ele nrfilharia, elo regimento de artilharia (1)tiaérea fL a, António Alvos Ribeiro de Sena Cardo o
Relvas.
Alferes milicianos de artilharia,
em disponibilidade,
elo regimento de artilharia ligeira n." 3, Manuel Pei eiru Coutinho Teixeira
Duarte; (lq regimento de artilharia de costa, António Gonçalves dos Santos .Iúnior , C'., (lo reg'imellto de artilharia antiaérea fixa,
Amadeu Augusto Domingues Calejo.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponihilidade, elo regimento de infantaria n." 14, Júlio
César da Costa.

2.'
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Comando militar de Moçambique

Tenentes mi licinnos, de infantaria,
licenciados, do
centro de mobilização de infantaria n." 8, Emiliano
Alfredo de Y n sconcelos Men eses ,:Monteiro; do centro
de mobilização de infantaria n." 13, Fernando Santana Tomás, e, em disponibilidade, do batalhão de enp:enho , Manuel Eduardo Gonçalves Costa.
Alferes milicianos de artilharia,
em disponibilidade,
do regimento de artilharia de costa, .Már io Virgílio
)hrtins
Ferreira e, médico, licenciado, do comando
militar (le Angola, António Silvestre de Freitas.
Comando militar de Timor

Tenente miliciano
Caldas Fragoso.

ele infantaria,

licenciado,

Vasco

Regimento de infantaria n. 5
O

Capitão miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 7, Rodrigo Barbo a Araújo Leite Faria.
Regimento de infantaria n. o 7

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n.? 1, de Angola, Mário Manuel da Silva Frazão.
Batalhão, independente de infantaria n.· 17

Tenente miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores n." 8, Joaquim dos Santos Almeida.
Alf res milicianos de infantaria,
do regimento de infantaria n ." 11, Eduardo Moreira Soeiro Marinho; do
regimento ele infantaria
11.° 13, José Baptista
da
Silva, e, do batalhão de caçadores n ." D, Inácio Duarte
Trindade.
Centro de mobilização de infantaria n.· 4

• Tl'nl'utE' miliciano de infantaria, licenciado, do comando
mi litar de 1!oç[lmbique, Alberto Borges de Pais Salvação.
Regimento de artilharia ligeira n. ° 3

Alferes

miliciano

Luís Francisco

de artilharia,
em disponibilidade,
untos Toul on.

d03

Regimento de artilharia

Alferes milicianos
Eduardo
Jaime
valho Vi,dal.

miliciano

pesada n. o I

de artilharia,
em disponibilidade,
Sampaio Franco
e Pedro José Car-

Grupo de artilharia

Alferes
José

2.' Sórie
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contra aeronaves n. o 2

de arcilha.ria , em disponibi lidude,

Y'aill.UJeU Soares.
Grupo de artilharta contra aeronaves n. o 3

Tenente

miliciano

de m-í il'hnria,

em disponibilidade,

Fernando Rio )Iet.J.lJdesUui'lIltlll'ãe,s.
1.0 grupo de companhias de saúde

'I'enentes

mi lit-inmos módicos, em disponibil idade , do
J'egimento
de infnututi.i
n," 4, .To:!o Rá ~ogueil'lJ;
do regimento
de iufmunrin
n ." 15, Armll'lldo AuguMo
Idos Santos ] erreiru , e, do batnl húo de ('n~ndol'c'
0
J1. 5, Viun
Coutinho
de Sá Vieira.
A1fell'e,s mi.licinmos médicos,
em disponibilidade,
do
comando militar
de Angola,
Carlos Leitão Bustos:
do regimento
de in,falniaria
u." 1<6, Mário de :lliranda Garrido;
do butulhão de cnçntlore
n." Z, Artur do ICéu Coutinho, e, do batalhão de engenhos, AuIgu to de A uução Fernaudes )fartius.
Â.'Sipiramte a oficial mi liciano médico, em dispon ibi.lidade, do l'egimclJto de nrt.ilhm-iu 11.° fi, Rui :Manuel
Tavares Bolo.
Aspirunte a oficiu l miliciano médico, gr:lduado em nlÜ'l\P~,

l'nl

d isponihi.lidude,

n ." 2, Manuel

do buto lhâo

de eu\,ndol'e::J

Curlos J'únioc.

2. ° grupo de eompannlas de saúde

'I'encute

mi lir-iuno mód ico, (~111 disponihilidude
, do re(1e inf'unt.u-ia
11.° 14, .fosp ~!al'in
do A1l1l11'nl.
Alferes milicinno
méd ico , li('PI1('i:ldo, do ('('ntro d(' ])1()hiliza~'iT() d(\ infal1t:nin
n." 0, .rO~(~ ~lal'ia ('nJ'(lo~{)·
Alf(']'t's 111ili(·ial1os 1l1~di('ü", ('111 di,'poJlihili(la(h,
do !'l""
gi1l1l'l1io (1t, infaliiurin
n." 7, ~Ialllt('J
('(\I'\'ei1'a de
A11l1(\ic1a Baptista; do t'(\gil11pntodE'
infantaria
n.· l~,
José Fl':uwiseo cio :-;oui<) (' All[611io tJo~(; Amanul Jklrito, P, ,elo haialhiTo <1(\ (':1(';1(101'(>1> 11.° 7
bel dp Matos
g-il1l(>ll[{)

Filipe.

"
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A pirnutes a oficial milicianos
médicos, graduados
em
alferes, em disponibilidade,
do regimento
de infantaria u. o I, .Fosé Mendee Isidoro;
do regimento
de
infnutaria
u." 12, Erunci
o António de Albuquerque
Varela Pimentel e Arntónio Jacinto
Coelho Nobre e,
do regimento
ele infantaria
n ." 14, Carlos José Loureiro Magalhães
Machado.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. o I

Teueul es milicianos,

licenciados,
elo batalhão
ind ependente de infantaria
n." 18, J'oão Salgueiro Pessoa;
do centro d mobilização
ele infantaria
n." 13, Elísio
Ferreira
da ~ilYa; do centro de mobilização
de inIuutariu n.? lG, Ferrer de Sousa Grave, e, ela brigada
11.° i de caminho'
de f rro , José João Pinto de Oliveiru )brtills.
todos médico. .
Escola Prática de Engenharia

Alteres mi l icinuo <1 eng'E.'ubnria, em dispouibihidude,
do comu ndo militar
de Angola,
Eurico
Correia
Duarte.

VI Ministério

MELHORIA

do Exército _I.'

DE PENSÕES
DirecçAo-Geral-

2.

a

Repartiç~o

Concedido
o abono de m lhoria de P nsão, que lhe foi
atribuída no' termo
do E1, 3.0 do artigo G. o do Decreto-Lei n.? :! -104, de 31 d D zomhro d 1937, aos
oficiai na ituação de res rva m seguida mencionados,
por terem completado
o número de anos de serviço
0
qu lh s vai indicado, ao abrigo do artigo 8. do Decreto-Lcí n.? ~ -iO:? da data acima referida:

Por portaria de 14 de .Agusto de 1953:

'apitrLo do quadro

dos ~

rviço

nuxil.iares

do

Exór-

.10.·
oar s. :?0,400 , desde 20 de Julho
19~);l-:~(j ano lle. rviço.

cit

(VI ada palo Tribunal
devido
emolumento.,

de

de Cont .. em 26 de Allosto de 1963. Silo
DOOtermOI do Decreto
22 257).

o.·
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VII- CONDECORAÇOES

2.' Série

N.o 11

E LOUVORES

Ministério do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 5 de Agosto de 1953:
Louvado o capitão de infantaria José João de Matos
Neves, pela forma aprumada, inteligente e dedicada
como desempenhou, durante três anos consecutivos.
as funções de ajudante de campo do Subsecretário de
Estado do Exército, manifestando-se sempre um auxiliar eficaz e diligente e um militar zeloso, cumpridor
e educado.
Por portaria de 31 de Agosto de 1953:
Condecorado com a medalha de mérito militar de
3. a classe, nos termos do artigo 52.° do Regulamento
da Medalha Militar, de :.?8 de Maio de 19.,1,6, por estar
ao abrigo do artigo 26.° do mesmo regulamento, o
capitão de infantaria J osó João de Matos N ves.

Ministério

do Exército-I.a

Diretção·Geral-l.a

Repartição

Condecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com as
disposições
do regulamento aprovado pelo Decreto
n.? ;35667, de 28 de ::\1aiode 19J(j, e Portaria n.? 1~731de .,I, de Fevereiro de 19.,1,9, os seguintes oficiais:
'I'ononte-coronel de infantaria,
quadro especial. Luis Borges
Tenente do quadro dos serviços
cito ~\nl1\al Simões da Silva

miliciano do extinto
.J únior.
auxiliares do ExérTrigueiros.

Condecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar.
m conformidade COIll
as disposições do regulamento aprovado pelo De('reto
n.? :356(37, de 28 de Maio de H)J(i, o'Portaría n.? 127:>1,
de 4 de Fevereiro de H)-I,9, os seguintes oficiais:
'I'eneutes-coronéis : de infantaria, José Simõ s e ~fa'
nuel )[ariano Ribeiro Júnior ; c. do
rvicc de
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administração
militar, Manuel José de Mendonça
Pereira.
Capitão de infantaria, na situação de reserva, Adolfo
Augusto Gouveia Pinto Júnior.
Condecorado
com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento
exemplar, em conformidade
com as
disposições
do regulamento
aprovado
pelo Decreto
n.? 35 ü67, de 28 de Maio de 1946, o segundo-sargento de infantaria José Moreira Úria.
Condecorados
com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento
exemplar, em conformidade
com as
disposições
do re~ulamento
aprovado
pelo Decreto
n. o 35667, de ~8 de Maio de 1946, e Portaria n. o 12731,
de 4 de Fevereiro
de H149, os seguintes oficiais:
'I'euontes-coronéís
: de infantaria,
Afonso Jaime de
Bivar Moreira de Brito Velho da Costa; farmacêutico, na situação de reserva,
J os', Pedro Alves, e, v terinário,
J osé António
dos Santos

Farruia.
Major

de artilharia

Francisco

Pereira

de Lacerda

Machado.
Capitão de infantaria,
na situação de reserva, Francisco Dias de Andrade Pissarra.
Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército Aurélio Manuel da Rocha e António da 'ih'a
Cardoso.
Condecorados
com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento
exemplar, em conformidade
com as
disposições
do regulam nto aprovado
pelo Decreto
n.? :33667, d
~8 de Maio de 1946, os se~uinteH
egundos-sargcntc
: do s rviço da administraçüo
militar, Joaquim José csaruga: do quadro de arnanuenses do
Exército,
Luí Dias Va101'io e David Candido Palma.

Por portaria

de 17 de Julko de 1.953:

~olld corados com a m dalha de mérito militar das elassos que lhos vão indicadas os militares a seguir .designados, por,
gundo par c r do Conselho Superior de
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Disciplina do Exército,' se encontrarem nas condições
dos artigos 26.0 e 29.0 do Regulamento da Medalha
Militar, de 28 de Maio de 1946:
2.' classe

Coronel de engenharia F ancisco Eduardo Baptista.
Tenentes-coronéis: de infantaria, na situação de
reserva, Vasco Godfroy de Abreu de Lima; de
artilharia, Francisco da Rocha Ferreira Júnior;
de cavalaria, Hélder Eduardo de Sousa Martins;
de engenharia, miliciano do extinto quadro especial, Teodoro Alves Fernandes, e, do serviço de
administração militar, miliciano do extinto quadro
especial, Miguel Rodrigues Centeno Júnior.
Majores: do corpo do estado-maior, Mário Marques
de Andrade e António da Cruz Gromicho Boavida; de infantaria, Orlando Luís de Oliveira,
Rodrigo Carlos Dordio Rosado de Figueiredo
Pereira Botelho, na situação de reserva, Henrique
Guilherme Antunes Baptista e, inválido de guerra,
Gustavo Augusto Pires de Figueiredo; de artilharia" José Monteiro de Sousa Leitão; de cavalaria, Apio Felisberto Nunes de Almeida; de engenharia, Vitor Francisco do Sousa Franco, Manuel Cortês Marinho Falcão dos Santos e Elias
de Almeida Cabral; de aeronáutica, miliciano do
extinto quadro especial, na situação de reserva,
José Francisco Antunes Cabrita; do serviço de
administração militar, Manuel Afonso Paço, e, do
extinto quadro auxiliar de artilharia, na situação
de reserva, José Pimentel Rolim Júnior.
Capitães: do corpo do estado-maior, Raul Ribeiro
Ramos; de infantaria, Francisco Antero Gomes
Furtado dos Santos, Jcão António Ribeiro de
Albuquerque, Giacomino Mendes Ferrari, Alexandre Herculano Maugná Cifuentes, na situação
de reserva, Edmundo da Conceição Lomelino.
Francisco dos Anjos Faustino, Ivo Benjamim
Cerqueira, Guilherme Carlos Oom, Alberto Alfredo Gusmão, José Rodrigues Sota, Manuel da
Silva Guerra e, miliciano do extinto quadro especiàl, António José da Conceição Gomes; ,de
artilharia, Augusto Gomes Pastor Fernandes, Alvaro Herculano da Cunha, Nuno Guilherme Roriz
Rubim, João Maria Navarro Vilalobos Vieira,

2.' Série
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Celestino Bonucci Veiga e Luis Joaquim de Sequeira Manso Couceiro Leitão; de cavalaria,
Joaquim Furtado Leote, José António Grave,
Francisco Valadas Júnior e; na situação de reserva, Isidoro Branco de Oliveira; de "engenharia,
Armando Firmino dos Santos, Artur Vieira, Gabriel Constante Júnior, João Carlos Câncio da
Silva Escudeiro e, miliciano do extinto quadro
especial, na situação de reserva, Armando Ernesto
Abreu Rocha; médico, Fernando de Magalhães ;
do serviço de administração militar, miliciano do
extinto quadro especial, na situação de reserva,
Luís Gonçalves Rebordão; do extinto quadro
auxiliar do serviço de saúde, Evaristo Gomes da
Silva Carvalho; do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, Ivo Neves Barreto de Paula e, na
situação de reserva; Manuel Caramelo.
3.' classe

Capitães: do corpo do estado-maior, Silvino Silvério
Marques; de infantaria, Fernando Manuel Garrido
Borges, Fernando Vieira da Silva Bastos, Octávio
Hugo de Almeida e Vasconcelos Pimental e António da Anunciação Marques Lopes; de artilharia,
Manuel Andrade de Beires Junqueira e José João
Neves Cardoso; de cavalaria, João Herculano
Rodrigues de Moura e Alvaro Nuno Lemos da
Fontoura.
Tonentes: de infantaria, na situação de reserva,
José Marques Correia; do extinto quadro dos
oficiais do secretariado militar, na situação de
reserva, Eduardo da Cunha e Sousa e José Manuel Vicente; do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, António Lúcio Aguião Valente,
Elaortes dos Santos, na situação de reserva,
Mário da Silva Nazário e Eduardo Moreira.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército, José Palos da Rosária.
4.' classe

Sargentos-ajudantes: de infantaria, Martinho Dores
da Conceição Pinto; do quadro de amanuenses
do Exército, João da Silva Perdigão e Manuel
Duarte.
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Primeiros-sargentos:
de infantaria, Fernando de
Abreu e Mário da Cruz Vieira; de artilharia,
Manuel Santos; de cavalaria, Joaquim da Silva
Valadas; do quadro de amanuenses do Exército,
Augusto Sardinha, António Maria Porto, António
Peres Folgado, Alfredo Maria Leitão e José
Ramos.
Segundos-sargentos:
de infantaria, J osó Machado de
Oliveira e Heitor Alexandrino Dionísio da Costa
Dias; de cavalaria, Domingoa Cardoso Janeiro,
Filipe 'José Barbosa da Silveira Conceição, Francisco Cândido Real e Sisenando J o é Lam preia ;
do quadro de amanueuses do Exército, Joaquim
Saraiva e António Eutrópio Machado; mecânico
electricista, João Esteves; mecânico auto, Joaquim Margalho Sousa Miranda: ferradores, António Soares e Fernando da Rosa Pereira.
Primeiro-cabo seleiro-correeiro, Alfredo Faria Mendes.
Por portaria

de 4 de Agol5to de 1953:

Louvados os oficiais que constituíram a comissão que
elaborou o formulário dos medicamentos para uso dos
hospitais militares, e que abaixo vão designados, pelo
interesse, solicitude, alto espírito de bem servir e mérito pessoal com que contribuíram para a elaboração
do referido formulário, trabalho que constitui um importanto serviço prestado à ciência médico-farmacêutico militar:
Tenentes-coronéis farmacêuticos Henrique da Silva
Campos e, na situução d reserva, José )faria
Pinto Fonseca e .1osé Pedro Alves.
Major farmacêutico Homero Ferreira.
Capitães médicos Diogo Guilherme da Silva Alves
Furtado, João ~faria Gomes do outo oures e
Fernando Lourenço de Sousa Pereira.

Por portarias

de 18 de .<Igosto de 1.<)(53:

Louvado o coronel de infantaria José Baptista Barreiros
pela muita dedicação pelo serviço, competência e apaixonado interesse qu demonstrou durante seis anos

20" Série
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lectivos em que foi professor nos cursos de promoção
a oficial superior de infantaria, aliando, a equilibrado
bom senso, manifesta vontade, sempre presente, de ser
prestável aos seus camaradas, professores e tirocinantes, colaborando com aqueles e acompanhando estes
no intuito do elevar a sua preparação
escolar.
Condecorados com a medalha de mérito militar das
classes que lhes vão indicadas os militares a seguir designados, por, segundo parecer do Conselho Superior
de Disciplina do Exército, se encontrarem nas condições
dos artigos 26.0 e 29.0 do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 194-6:
1." classe

Brigadeiro de cavalaria Luis Almeida Ribeiro.
Coronéis: de infantaria, Guilherme Carlos Ferreira
Pinto Basto Carreira; de artilharia, Augusto Dantas Pimenta Serrão de Faria Pereira e José Maria Rebolo Valente de Carvalho; de cavalaria,
Raul Martinho e Mário Vitorino Mendes; de engenharia, Jorge Cé ar Oom, e, do rerviço de
admini tração militar. Augusto Carlos de Pina
Tormenta.
Tenentes-coronéis:
do corpo do estado-maior, Augusto Manuel das Neves; de engenharia, Manuel
António Vassalo e Silva, e, médico, Guilherme
Frederico Bastos Gonçalves.
Majores: de cavalaria, Carlos Alberto de Serpa
Soares, e, médico. Jerónimo Carlos da Silveira.
2.· classe

~{ajores: do extinto quadro auxiliar de artilharia,
José Domingos Rodrigues Candeias, na situação
de reserva, Eduardo Pereira Coutinho e Pedro
Joaquim de Carvalho.
Capitães: de infantaria, na situa -ão de reserva,
Constantino da Conceição, e, do extinto quadro
auxiliar do artilharia, na situação do reserva
Manuel Joaquim Gonçalves da Costa.
3.· classe

Capitão de infantaria
mes.

Mário da

unha 'Porres Go-
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Tenentes:
do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, João Casimiro Margalho , e, chefe de
banda de música, na situação de reserva, António Francisco Marques.
Alferes de infantaria Licínio Soares de Pinho.
Primeiro-sargento,
do quadro de amanuenses do
Exército, Artur Augusto Domingues.
4." classe

Primeiro-sargento
reformado João Augusto Simões
Leal.
Segundo-sargento,
do quadro de amanuenses do
Exército, Mário Luís Marques.

VIII- DECLARAÇOES
Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

1) Declara-se que foi distribuida, em 22 de Agosto
de 1953, a lista geral de antiguidade dos oficiais do
exército metropolitano (quadros permanentes), referida
a 1 de Janeiro de 1953.
Iii ••

Ministério

do Exército - I. a Direcção-Geral-

I.a Repartição

2) Tendo sido agraciado pela segunda vez pelo 00verno de Espanha com a cruz de 2. a classe do m irito
militar com distin tivo branco o tenente-coronel do corpo
do estado-maior Carlos Miguel Lopes da Silva Freire.
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 cruz de La classe do m rito militar com distintivo branco os capitães de infantaria Fernando Manuel
Jasmins de Freitas e António Luciano de Matos, é-lhes
permitido, em conformidade com as disposições do Regll~
lamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela merco
e usar as respectivas insígnias.
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.4) Por decretos de 7 de Julho do corrente ano, publIcados no Diário do Governo n. o 175, 2. a série, de 28
do mesmo mês, foram exonerados de vogais do conselho
da Ordem Militar de Avi I por haverem transitado para
a ituação de reforma, o general Júlio da Conceição
Pereira Lourenço e o coronel Artur Leal Lobo da Costa,
sendo nomeados em sua substituição o general, na situação de reserva, Carlos Augusto Dias Costa e o brigadeiro
do serviço de admini tração militar, na situação de reserva, Eduardo Ro.drigues Neto de Almeida.
5) Por decretos de 9 de Agosto de 1952, publicados
no Diú/'io do Governo n." 173, 2." série, de 28 de Julho
do corrente ano, foram agraciados com o grau de cavaleiro da Ordem Militar' de A vis os tenentes do quadro
dos serviços auxiliares do Exército David Martins Pereira
e, na situação de reserva," António Marques Oaramuj o.

G) Por decretos de 28 de Maio do corrente ano,
publicados no Diário do Goremo n. o 179, 2. a série, de
1 de Agosto deste mesmo ano, foi agraciado com O grau
de grã-cruz da Ordem Militar de Cristo o coronel do
Corpo do estado-maior Manuel Gomes de Araújo.
7) 'rendo sido agraciado com o grau de cavaleiro magistral da Ordem Soberana de ~Ialta o coronel de engenharia, na situação de reserva, Augusto de Azevedo
e Lemos Esmeraldo de Carvalhais, é-lhe permitido, em
conformidade com as disposições do Regulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnia.
8) Tendo sido agraciado com a cruz de La classe da
Ordem do 'anto 'epulcro (Ordem
oberana de Malta)
e pelo Governo de Espanha com a cruz de La classe
de mérito militar com di tintivo branco o capitão de cavalaria João Carlos raveiro Lopes, é-lhe permitido, em
Conformidade com as disposições do Regulamento das
Ordens Portugue as, aceitar aquelas mercês e usar as
respectivas insígnias.
9) 'rendo
ido aaraciado pelo Governo de Espan ha
Com a cruz de :3.:1 cla e do mérito militar com distintivo
branco o coronel do corpo do 'tado-maior Luis Maria da
Oâmara Pina ó-Iho permitido, em conformidade com as
d"lSpO ições do Re"ulamento das Ordens I'ortuguesas,
aceitar aquela merco, e usar as respectiva insígnias.
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10) Por decreto de 9 de Agosto de 1951, publicado
no Diàrio do Governo n.? 193, 2.a série, de 19 de Agosto
do corrente ano, foi agraciado com o grau de oficial da
Ordem. Militar de Avis o capitão de engenharia Armínio
Oorreia y Alberty.
Ministério do Exército _I.a Direcção.Geral-

l.a Reparticão

11) Contam as antiguidades
que respectivamente
lhes vão mencionadas
os oficiais a seguir indicados, que,
13e1:1presente Ordem do Eeército, são 'promovido
aOR
n ttuais
postos:
Quadro do corpo de generais
Generais Alexandre
Gomes de Lemos Correia Leal
e Frederico
Maria de Magalhães
Meueses Vilas
Boa:; Vilar, ambos de:-JdE'Sue Agosto de ] !)5;3.
Quadro do corpo do estado-maior
Major Júlio Germano do Souto
desde]
de Ag<osco de 1953.

da Silva

Cardoso,

Infantaria
Brigadeiro
e Silva,

Carlos Alberto Bnrcelo
do Nascimento
desele S de Agosto d~ 1953.

Coronéis:
Avelino Barbieri de Figueiredo
Baptir ta Cardoso, desde 27 de .Tulho de 195:3.
Carlos José Moreira,
desde 10 de Ag'oslo de
1953.
'I'onentos-coronéis

:

4C'ácio Borges da Silva, desde
ue 195:3.
::\1alluel ':Maria Rumos Lopes,
Agosto de 1953.

27 do Julho
desde

10

de

Majores:

Jouquim

António da R00ha, desde 1 ele Agosto
tle 1953.
Evangelista
de Oliveira Barreto,
desde 10 dr.
Ago to de 1953.
J oão Nunes ue Moura
egurado,
J sd e 2G de
Agosto do J 953.
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Artilharia

Brigadeiro José Maria Rebelo Valente de Carvalho, de de 8 de Ago to de 19,53.
Coronéis João Ca.rlos Tavares Ferreira da Cunha,
António Araújo de Almeida Campos e Francisco
da Rocha Ferreira Júnior, todos desde 8 de Agosto
de 1953.
Tenente-coronel Jo é .simplício Virgolino, desde
8 de Agosto de 1953.
Majores:
Almor Branco Baptista, desde 25 ele Maio de
1953.
Amílcar da Re urreição Diogo de Carvalho
e João José Domingues, ambos desde 28 de
Maio de 1953. •
Ivo Guedes da .silva e Guüherme Virgíli.o de
Almeida Pire Monteiro, ambos desele 10 de
Junho de 1953.
Luí Ga tão Ramalho Fernandes, desde 8 de
Agosto de 1953.
tMajor graduado António
15 de Julho de 1949.

Pedro

da Costa, desde

Cavalaria

Rrigadeiro Domingos de Sousa Magalhães, desde
21 de Agosto de 1953.
Coronel Amadeu Buceta IMartins, desde 21 de
Agosto de 1953.
apitães António lInlta Leu. chner Fernandes, Alfredo Alexandre Fernande
Ordaz M:.m~as e
Alvaro Franci: co Torres de Andrade e Silva,
todos de, de 13 de Ago to de 1953.
Médicos

Crupitão Franci~ro Filipe
24 de J'ulho de 1933.

Rocha da

ilva,

desde

Serviço de administração militar

Tenente-coronpl miliciano do extinto quadro especial Fra n 'is('o Pinto Amaral, de de 10 de Agosto
de 1953.
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Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitães:
Armando dos Santos Pinto, António Manuel
Martins, Joaquim da Silva .Marques, António Maria de Almeida,
José Fernandes
Laça e João Nunes Catana, todos desde 5
de Julho de 1953.
António Godinho dos Santos Ramos e Alberto
Russo, ambos desde 27 de J ulho de 1953.

12) Foi fixado o seguinte quantitativo de coronéis das
armas de infantaria, artilharia, cavalaria e engenharia
para a frequência do curso de altos comandos no ano
lectivo de 19M-1955:
Infantaria .
Artilharia .
Cavalaria.
Engenharia

1-1

1

13) Passa a prestar serviço no quartel-general
da
1.a região militar o coronel de infantaria Carlos José
Moreira, promovido ao actual posto para o quadro tia
arma pela presente Ordem do Exército.
14) Passa a prestar serviço na Direcção da Arma de
Infantaria o coronel de infantaria Avelino Barbieri de
Figueiredo Baptista Oardoso, que pela presente Ordem
do Exército Ó promovido ao actual posto para o quadro da arma.

15) O major do infantaria António Mendes Corroia,
promovido ao actual posto para o batalhão de caçadores
n. o 6 pela Ordem do Exército n. o 10, 2. a série, de [) de
Agosto do corrente ano, foi ali colocado como 2.0 comandante.
16) Conta a antiguidade. do seu actual posto desde

25 de Setembro de 1952, e não desde 20 do mesma
mês e ano, como foi publicado na Ordem do Exércit»
n. o 10, 2. a série, de 5 de Agosto do corren te ano, o
major de infantaria Artur Feri'ão Pimentel da Costa.

2.' Série
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17) Desempenha desde 10 de Agosto do corrente ano
as funções de ajudante de campo de S. Ex. a O Subsecretário de Estado do Exército o capitão de infantaria,
do batalhão de caçadores n. o 2, António Manuel Dias
Falagueiro de Sousa 'reles, em substituição do capitão
de infantaria, da Escola do Exército, José João de Matos Neves, que deixa de exercer aquelas funções.
18) Está suspenso das funções de serviço, nos ter-

mos do artigo 170.0 do Regulamento de Disciplina Militar, desde 21 de Julho do corrente ano o capitão de
infantaria Delfim Augusto Afonso dos Santos, em comissão militar na província de Angola.
19) Foi aceite a desistência do oferecimento feito pelo
capitão de infantaria Francisco de Sousa Serrão para
prestar serviço, em comissâb, nas províncias de Angola
e Moçambique.
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21) Continuam a prestar serviço nos Serviços Cartográficos do Exército os oficiais milicianos a seguir mencionados, que, pela Ordem do Exército n. o 10, 2. a série,
de 1953, foram colocados nos centros de mobilização
indicados na mesma Ordem.
Infantaria

Capitães milicianos:
Raul Rodrigues Beleza Pais Moreira, Romão de
Freitas, João Duarte da Silva Júnior, Alberto
Machado da Costa, Arsénio dos Santos Oliveira
Couto e Ricardo Pinho Mendes da Costa.
Tenente miliciano Alfredo Paulo de Carvalho.
Cavalaria

Capitães milicianos:
Estêvão Silva e Manuel Lourenço Amado da Cunha
e Vasconcelos de Carvalho.
22) Frequentou com aproveitamento o curso de comunicações de infantaria para oficiais e o curso de instrução para os aliados na Escola de Infantaria do
Exército dos Estados Unidos da América o tenente de
infantaria Vitorino de Azevedo Coutinho, de 29 de Abril
a 7 de Agosto de 1953.
•
23) Foram nomeados por antecipação para a frequência do curso de comandantes de companhia, que tem
início em 26 de Outubro do corrente ano, os tenentes de
infantaria, em serviço na Escola Prática de Infantaria,
Josó Pinto Henrique de Frias e José Lopes Alves.
24) É nomeado por antecipação para a frequência do
Curso de comandantes de companhia na Escola Prática
de Infantaria, com inicio em 26 de Outubro do corrente
ano, o tenente da mesma Escola Jorge Rodrigues da
Cunha Saco.
25) Pertencia ao batalhão de caçadores n. o 8 o tenente
miliciano de infantaria, licenciado, Armando Saraiva de
Melo, que, por portaria de 19 de Junho de 1953, publicada na Ordem do Exército 11.0 9, 2.a série, de 30 de
Junho de 10;)3, foi colocado no centro de mobilização
de infantaria n. o 16.
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26) Pertencia
ao centro de mobilização
de infantaria
n. o 15 o tenente miliciano de infantaria,
licenciado,
António Marques da Silva, que, por portaria de 11 de .Tulho
de 1953, publicada na Ordem do Exército n.? 10, 2.a Sórie, de 5 de Agosto do mosmo ano, foi colocado no
comando militar de Angola.
27) Froquentaram
no corrente
ano o curso do pro
moção a capitão do quadro de complemento
os seguintes
oficiais milicianos:
Infantaria

Na Escola Prática de Infantaria,
com aproveitamento:
Tenentes

milicianos

de 1 a 27 de Junho,

de infantaria:

Rogério Silva de Sousa Nunes, do regimento de infantaria n. ° 6.
Albano António Luis de Oampos, do regim nto do
infantaria
n.? 5.
Manuel da Silva Fernandes
Cerqueira,
do regimento
de infantaria
n. ° 8.
Fernando
Maia Henrique,
do regimento
de infantaria n." Ll .
Rui Pinto Nogueira, do regimento de infantaria n.? 9.
Fernando
José Goncalvea, do batalhão de caçadores
n.? 5.
Mário Neves Córis Graça, do regimento
de infantaria n.? 4.
João Maria Alves Rodrigues,
do regimento do infantaria n. ° 14.
Henrique Lopes Paula de Matos, (lo batalhão indopendento de infantaria
n.? 18.
Bernardino
Pereira Bernardos,
do batalhão do caçadores n.? 9.
Luis Gonçalves Monteiro Oapelo, do batalhão do caçadores n. ° 7.
J osé Eugénio Gama Fazenda,
do batalhão do caça-

dores n." 6.
Francisco
Manuel de Bettoncourt
Conceição Rodrigues, do rogimento do infantaria n." L
Belarmino
Elísio Barreto
Vasconcelos
Magalhães,
do regimento do infantaria
n.? 1~ .
João Síl Nogueira, do rogimonto de infantaria n. ° 4.
Mário Pinto dos
antes Martins, do batalhão do caçadores n. ° 2.
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Fernando Carvalho Damas, do regimento de infantaria n. o 13.
Jaime Ferreira Fernandes, do regimento de infantaria n." 14.
Joaquim Correia de Carvalho, do batalhão de caçadores n.? 4.
Eusébio Ranito Lopes Arroz, do batalhão de caçadores n.? 2.
Américo Pinto de Figueiredo, do regimento de infantaria n.? 14.
Domingos Xavier Leonardo, do regimento de infan taria n. o 4.
.Tosé da Costa Rocha, do regimento de infantaria
n.? 10.
Artur Cândido Lobato de Macedo, do batalhão independente de infantaria n.? 18.
Adriano da Costa Rosa, do batalhão de caçadores
n." 1.
Manuel Barroso Castanheira, do batalhão de caç-adores n." 6.
Humberto Freitas
antos, do regimento de infantaria n. o 5.
Alexandre Melo Azevedo Lemos Correia Leal, do
regimento de infantaria n.? 1.
António de Brito Figueiredo, do regimento de infantaria n. o 14.
Mário de Carvalho Guerreiro da Cunha, do regimento de infantaria n.? 16.
João imões Rodrigues, do regimento de infantaria
n.? 15.
Franci co de Almeida, do batalhão de caçadores
n.? 2.
Fernando Pinto
omes, do regimento de infantaria
n.? 13.
José Gomes da ilva Júnior, do regimento de infantaria 11. o 5.
Artilharia

de campanha

Na Escola Prática de Artilharia,
com aproveitamento:

de 1 a 27 de Jun 110,

Tenente milicianos de artilharia;
Manuel Veloso Possolo, do regimento de artilharia ligeira n. o 1.
António Alberto Baeta, do r gimonto de artilharia
pesada n.? 1.
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Camilo Rodrigues, do regimento de artilharia ligeira
n.? 3.
Augusto Arnaldo Roque de Sá Nogueira, do regimento de artilharia pesada n.? 2.
Henrique Avelino Napoleão Blasco dos Santos, do
regimento de artilharia pesada n.? 1.
}\fúrio Miguel de Sousa Rama, do rogimento de artilharia ligeira n. o 1.
Francisco J os6 Remisio de Castro Pereira Lopes,
do regimento de artilharia ligeira n. o 5.
António Marques Ponte de Abreu, do regimento
de artilharia pesada n. o 3.
Manuel de Almeida, do regimonto do artilharia posada n.? 2.
C~Ll·losMaria de Azeredo Pinto Melo o Leme, do
regimento de artilharia pesada n. o 2.
Manuel Carolino da Silva Júnior, do regimento de
artilharia ligeira n. o 1.
Mário Alves Fernandes, do regimento de artilharia
ligeira n. ° 5.
Artilharia antiaérea

No centro de instrução de artilharia
de 8 de Junho a 4 de Julbo:

contra aeronaves,

a) Aptos:

Tenentes milicianos de artilharia:
Jorge Paulo Rodrigues, do regimento de artilharia
antiaérea fixa.
Ruben Vítor da Cruz Valente, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1.
César Amadeu Osório da Costa Cabral, do regimento de artilharia antiaérea .fixa.
António Boleto Ferro Martins, do regimento do artilharia antiaérea fixa.
Raul Adelino Mascarenhas, do regimento de artilharia antiaérea fixa.
Giuseppe Cocco, do grupo de artilharia eontra :
aeronaves n.? 1.
J oão Artur Lince de Oliveira, do regimento de artilharia antiaérea fixa.
Sérgio Godefroy Soares Moreira, do regimento de
artilharia antiaérea fixa.
J osé Luis Correia Dias Costa, do grupo do artilharia contra aeronaves n.? 1.
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João António Martins, do regimento de artilharia
antiaérea fixa.
Francisco Manuel Godinho Cabral, do ;regimento
de artilharia antiaérea fixa.
Horácio Frederico Teixeira Parente, do regimento
de artilharia antiaérea fixa.
Manuel Fernando Malhão Rojão, do regimento de
artilharia antiaérea fixa.
Eduardo Júlio Sousa Larcher de Brito, do regimento
de artilharia antiaérea fixa.
Manuel João de Almeida Júnior, do regimento de
artilharia antiaérea fixa.
José Emílio Ribeiro Casanova, do regimento de artilharia antiaérea fixa.
Joaquim de Sousa Marques, do grupo de artilharia
contra aeranaves n. o 3.
José de Figueiredo' Barbosa Marques, do regimento
de artilharia antiaérea fixa.
b) Sem aproveitamento:
Tenentes milicianos de artilharia:
José Cândido Rebelo Pereira, do regimento da artilharia antiaérea fixa.
Joaquim Simões Gonçalves, do grupo de artilharia
contra aeronaves n." 2.
.
António da Silva Raposo, do regimento de artilharia
antiaérea fixa.
Cavalaria

Na Escola Prática de Cavalaria,
com aproveitamento:

de 1 a 27 de Junho,

Tenentes milicianos de cavalaria:
J osó Pereira Gaspar, do regimento de cavalaria n. o 7.
J osó Manuel Nogueira Alonso Sena Martínez, do
regimento de cavalaria n." G.
José Ilenrique Maria Wemans Lisboa de Lima, do
regimento de lanceiros n. o 2.
Engenharia (sapadores)

Na Escola Prática de Engenharia, de 4 a 30 de Junho,
com aproveitamento:
Tenente milicianos de engenharia:
António Eduardo da 1Iota Lopes, do regimento de
engenharia n. o 2.
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António Deaquino Barreiros Ferreira de Lemos, do
regimento de engenharia n." 2.
António Cláudio dos Reis, do regimento de ongenharia n.? 1.
António de Oliveira Ruival, do regimento de engenharia n. ° 1.
José Augusto Evangelista Marecos, do regimento
de engenharia n. ° 1.
Transmissões

Na Escola Prática de Engenharia,
com aprovoitamento :

de 4 a 30 de Junho,

Tenentes milicianos de engenharia:
João Luis Ribeiro Leal de Faria, do batalhão de
telegrafistas.
João 'I'ravaços Portela, do batalhão de telegrafistas.
Eduardo Correia de Barros Antunes, do regimento
de engenharia 0.° 2.
Herculano de Almeida Fernandes Oampos, do regimento de engenharia n.? 2.
António Josó Teixeira de Vasconcelos Oosta Santos,
do regimento de engenharia n. ° L
Ajudante

geral (contabilidade)

Na Escolit Prática de Administração Militar, de 27 de
Abril a 23 de Maio, com aproveitamento:
Tenentes milicianos do serviço de administra, ção militar:
Álvaro Mamed Ramos Pereira, do 2.° grupo de
companhias de subsistências.
António Belo Ortigão Ramos, do 2.° grupo de companhias de subsistôncias.
Quartel-mestre

Na Escola Prática de Administração Militar, de 27 de
Abril a 23 ele Maio, com aproveitamento:
'I'euentes milicianos do serviço d admini stração
militar:
Nuno L opoldo Lopes Maurity, do 2.° grupo de companhias de subsistências.
Manuel Dias Ohavos de Almeida, do 2.° grupo de
companhias de subsistências.
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Serviço de saúde militar

Na Escola
a

1:3

do Serviço de Saúde Militar,
de Junho, com aproveitamento
:
Tenentes

milicianos

de 18 de Maio

médicos:

J osé Guilherme
Correia do Mesquita, do 2.° grupo
de companhias de saúde,
Arquimínio
Rogério Simões Eliseu,
do 2,° grupo
de companhias
de saúde,
Eduardo Armando Gonçalves dos Santos, do 1. o grupo
de cotapanhias
de saúde.
Francisco E.pinheira
Moinhos, do 1.0 grupo de companhias de saúde.
Júlio Duarte de ousa Calaçã, do 1.0 grupo de companhias de aúde.
João Correia Serras- Pereira,
do 1.0 grupo de companhias de saúde,
Gabriel de • ousa Morais, do 1.0 grupo de companhias de saúde.
José Montoiro Alves Forrcira,
do 2." grupo do companhias de saúdo.
Alferes

milicianos

médicos:

M úrio

'antos de Almeida, do 1.° grupo de companhias de saúde.
Eduardo Canuto de Oliveira Machado, do 1.0 grupo
de companhias
de aúde.
Hui Sampaio Barradas
de Noronha,
do 1.0 grupo
de companhias
de saúde.
Felisberto
Mato
Fernandes
Coito, do 1.0 grupo
de companhia.
de saúde.

28) Concluíram com. nprnvoitamento
o curso de instrutor s do educução
física que funcionou
na 1';8cola
Prútiea de Infantaria
de 3 de '0\' mbro d 19:)2 a 24
de Junho do corrente ano os ogllintes oficiais:
Infantaria
Ali" ros :
António Justino )fartins Chorão
Prática de Infantaria,

Vinhas,

da Escola

II rculano da 1"01\ eca Matos, do regimento
de infantaria n." 5.
Rogério Augusto Garrett da Rih'a e Castro, de regimento de infantaria n.?
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Amílcar Augusto Ferreira Domingues, do regimento
de infantaria n." 9.
Flávio Martins Videira, do regimento de infantaria
n." 13.
Mário Lemos Pires, da Escola Prática de Infantaria.
Artur de Sá Seixas, da Escola Prática de Infantaria.
João Manuel Martinho Maltês Soares, do batalhão
independente de infantaria n.? 19.
Alferes:
Artilharia
António José da Conceição Baptista, do regimento
de artiJ haria ligeira n,° 1.
Manuel Rodrigues Carvalho, do regimento de artilharia pesada n. ° 1.
Cavalaria

Alferes António Carlos Dias Antunes,
cavalaria n. ° 8.

do regimento de

29) Foi autorizada nos registos de matrícula do alferes
miliciano, do centro de mobilizaç-ão de infantaria n.? 5,
Rui Álvaro Paulino e Trancoso, a rectificaç-ão do nome
de seus pais, Francisco Xavier Trancoso e Filomena
Noronha Paulino e Trancoso, para Francisco Xavier
Peres Trancoso e Maria Filomena Veridiana da Costa
Pauli no e Trancoso.
30) Foi autorizado que nos registos de matricula do
alferes miliciano, do batalhão de caçadores n." 3, António
Manuel Veiga sejam aumentados ao seu nome os apolídos
Meneses Cordeiro e na parte da filiação «filho ilegítimo
de António Francisco do Meneses Cordeiro».
31) Nasceu a 26 do Agosto de 192(\, e não a:.? do
mesmo mês e ano, o alferes miliciano, do batalhão de
metralhadoras
n. ° 3, Abílio Herculano Araujo Tomó
Ramalho, pelo que deve ser feita a rectificação nos seus
registos de matricula.
:32) Foi autorizado nos registos de matrícula do alferes
miliciano, do batalhão d metraluadoras n.? ;), >~ rafinl
soures Doutol a r ctificação do nome de flua mãe, Aurora
oares da Couceição,
para Aurora
oures Camisão.
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33) Chama-se Domingos Diegas Requeijo, e não Domingos Dieguer Requeijo, o aspirante a oficial miliciano
que, com este nome, foi promovido para o regimento
de infantaria. n.? 14, pela Ordem do Exército n." 7, 2.a série, do corrente ano.

34) Foi promovido ao actual posto por escolha entre
os coronéis tirocinados de todas as armas o brigadeiro
de artilharia José Maria Rebelo Valente de Carvalho.
35) De empenha as funções de 2.° comandante
grupo independente de artilharia de costa, desde 31
Dezembro de 1952, o major de artilharia António
Carvalho, promovido ao actual posto pela Ordem.
Exército n. o 14, 2. a série, da mesma data.

do
de
de
do

36) ontinua a presta; serviço na Direcção dos Ser
'Viços do Ultramar, desde a data em que foi graduado no
actual posto, o major de artilharia, na situação de reserva, António Pedro da Costa.
37) É nomeado para a frequência do curso de comandantes de bateria na Escola Prática de Artilharia, que
tem inicio em 13 de etembro do corrente ano, com a
duração de oito semanas, o tenente de artilharia Matias
Fiúza Álvares da Costa, devendo ser mandado apresentar na véspera do início do referido curso.
38) Jhama-sa Alexandre Ataliba Pereira de Sousa
Barbosa Cam do, e não Alexande Ataliba Pereira de
Sou a Barbosa
anejo, o tenente miliciano de artilharia
do comando militar de Angola, que, por portaria de 30
de Junho do ano corr nte, publicada na Ordem do E.xército n. o 10, 2. a érie, do mesmo ano, foi promovido ao
actual po to.
39) ão t nentes milicianos de artilharia Mário José
A.z vedo
opes e J osé 'Luís Rodrigues Martins, colocado. no comando militar de Moçambique pela portaria
d 12 do Jfaio d 195:l, publicada na Ordem do Exército
U.O 7, 2.' séri , do corrente ano .
. 40) É alf re
tlva, colocado
Portaria de 12
do Exército n. °

miliciano de artilharia
arlos Mira da
no comando militar de Moçambique pela
d Maio de 1953, publicada na Ordem
7, 2. a séri , do corrente ano.
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41) Uhama-se
J Ol'Ó Joaquim
Camacho
Campelo
de
Sousa, e não JOHé Joaquim Camunho Campelo de Sousa,
o aspirante a oficial miliciano quo, pela Ordem do Exército 11.0 7, 2. a série, do corrente ano, foi promovido para
o regimento
de artilharia posada 11.° :3.

4-:3) Foi promovido ao actual posto por escolha entro
os coronéis tirociuados
de todas os armas o brigadeiro
de cavalaria Domingos
de Sousa Magalhães.
4:3) Frequentou
COlll
aproveitamento
o curso :L\ ancado de blindados
para oficiais na Iõscolu de Blindados
do l']x<Ír('ito dos Estados
Unidos, de 28 de Agosto <lo
1952 a [) do Junho do 105)1, o major de cavalaria Alberto
Jóice Cardoso elos Santos.
44) O tenente <lo cavuluria Hui de Sousa Cumbcsos,
que na presento Ordem do Eaército ó colocado na formação do Comando do Governo Militar de Lisboa, desempenha
cumulativamente
as funções de ajudante
de
campo do governador
militar do Lisboa,

45) Foi acoito (L desistência do oferecimento feito pelo
tenente de cavalaria Rui de Sousa Cambesea para prestar
serviço, em comissão, na províncin de Moçambique.
46) ~: aspirante a oficial miliciano de cavalaria Mário
Fernandes
Bento Ripado, colocado no comando militar
de Moçambique por portaria
de 12 do Maio de 10B3,
publicada na Ordem do Exército n. o 7, 2. a série, do corrente ano.
47) Frequentaram
com aproveitamento
o estágio de
mecânicos
de manuteucão
do carro do combat
M-47,
de 27 de Abril a 1 de Agosto do corrente ano, os sognintes oficiuis :
Capitão de engenharia
Emosto do Almeidu Froire,
do grupo do companhias
de trem auto.
Capitão de engenharia Rui Duarte Moreira Braf?'
das Oficinas Gomis d Material d EngenharlH•
Capitão
do cavalaria Joaquim
Alvos Pereira,
do
regimento
de lanceíros n. o 2.
Tenente de cavalaria Ricardo Ivone Ferraz (falinno
Tavares,
do regimento
de lanc iros H.O 2.

2,-
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'I'enonto do quadro dos serviços auxiliares elo Exército Ulotário Sousa Dias Ribeiro do Carvalho
do regimento de cavalaria n.? 5.
'
'I'enente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Gilberto Reis, do rogimento de cavalaria
11. o

n.

Alferes do quadro <los serviços auxiliares
cito Raul Bastos .T orge, do regimento
laria n.? 4.

do Exérde cava-

48) Foi nomoado para. a frequência do CU1'SO de proa oficial superior no ano lectivo de 1953-1954
o capitão de ongenharia,
na situação de licença ilimitada,
.J orge Luís Todoschi Seabra.
1ll0~tLO

49) Chuma-se Aristides Marques de Meneses e Vale,

a não Aristides de Meneses Marques e Vale, o capitão
de engenharia que, por portaria de 17 de Julho de 1953,
publicada na Ortimn do Eirército n." 19, 2.A sério, de
19B;), foi promovido no actual posto.
50) 1Iw.ma-se Fernando Conrado Míravent Tavares
e Almeida, e não Fernando Ourado Mitavent Tavares e
Almeida, o tenente miliciano médico do 1.0 grupo de
companhias do saúde que, por portaria de 11 de. Julho
do ano corrente, publicada. na Ordem do Exército n.? 10,
2. a série, do mesmo ano, foi colocado no comando militar' d Angola.
51) Pertenciam ao 'entro de mobilização do serviço
d? saúde n. o 2, e não ao centro do mobilização do serV1ÇO de saúde n. o 1, os alf res milicianos médicos José
da • ilva, orafim 'rei 'eira dos Santos o Ricardo Simões
:Nua " qu , por portaria do 11 de Julho do ano corr nt , publicada nu. Ordem do Exército n. o 10, 2. a série,
do mesmo ano, foram colocados no comando militar de
Angola.
52) unta tt antiguidade de de 1 de Dezembro de 1947
o é colocado na scala imediatamente h esquerda do
too nto miliciano médico, elo contro do mobilização do
8 tviço
([ Haúd n. o :3, F rnando Rogério Pereira o
tEmente miliciano médico, do 1.0 grupo de companhias
d sa.úde, João, á .l. ogueira, que, pela presente Ordem
do RXl>rrito, pn ou a oficial miliciano médico.
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53) Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1950
e é colocado na escala imediatamente à esquerda do
tenente miliciano médico José Maria do Amaral, do 2.°
grupo de companhias de saúde, o tenente miliciano médico Armando Augusto dos Santos Ferreira, do 1.0 grupo
de companhias de saúde, que, pela presente Ordem do
Exército, passou a oficial miliciano médico.
54) Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1950
e é colocado na escala imediatamente à esquerda do
tenente miliciano médico Armando Augusto dos Santos
Ferreira, do 1.0 grupo de companhias de saúde, o tenente
miliciano médico Vítor Coutinho de Sá Vieira, do mesmo
grupo, que, pela presente Ordem do Exército, passou a
oficial miliciano médico.
55) Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1951
e é colocado na escala imediatamente à esquerda do
alferes miliciano médico Abílio de Matos Salvador, do
1.0 grupo de companhias de saúde, o alferes miliciano
médico, do mesmo grupo, Augusto de Assunção Fernandes Martins, que, pela presente Ordem do Exército,
passou a oficial miliciano médico.
56) Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1952
e é colocado na escala imediatamente à esquerda do
alferes miliciano médico José Francisco do Souto, do 2.°
grupo de companhias de saúde, o alferes miliciano médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde, Artur do
Céu Coutinho, que, pela presente Ordem do Exército,
passou a oficial miliciano médico.
57) Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1950
e 6 colocado na escala imediatamente à esquerda do
tenente miliciano módico Tomás Guimarães de Calhoiros
e Meneses, do centro de mobilização do serviço de
saúde n.? 2, o tenente miliciano médico José Maria do
Amaral, do 2.° grupo de companhias de saúde, que, pela
presente Ordem do Exército, passou a oficial miliciano
médico.
58) Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1951
e é colocado na escala imediatamente à esquerda do
alferes miliciano médico Augusto da Assunção Fernandes
Martins, do 1.0 grupo de companhias de saúde, o alferes
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miliciano médico, do 2.° grupo de companhias de saúde,
Abel de Matos Filipe, que, pela presente Ordem do Exé1'cito, passou a oficial miliciano médico.
59) Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1951
e é colocado na escala imediatamente à esquerda do
alferes miliciano médico, do 2.° grupo de companhias de
saúde, Abel de Matos Filipe o alferes miliciano médico,
do mesmo grupo, António José do Amaral Beirão, que,
pela presente Ordem do Exército, passou a oficial miliciano médico.
60) Oonta a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1945
e colocado na escala imediatamente à esquerda do tenente miliciano módico, do centro de mobilização do
serviço de saúde n, ° 1,. Custódio Antero Pereira Camacho o tenente miliciano médico, do mesmo centro,
Ferrar de Sousa Grave, que, pela presente Ordem do
Exército, pas ou a oficial miliciano módico.
é

61) Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1949
e é colocado na escala imediatamente à esquerda do tenente miliciano médico Gabriel de Sousa Morais, do
1.0 grupo de companhias de saúde, o tenente miliciano
médico, do centro de mobilização do serviço de saúde
n." 1, João Salgueiro Pessoa, que, pela presente Ordem
do Exército, passou a oficial miliciano médico.
.
62) Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1942
e é colocado na escala imediatamente à esquerda dos
alferes milicianos médicos desse ano o alferes miliciano
médico, do centro de mobilização do serviço de saúde
n.? I, José Maria Cardoso, que, pela presente Ordem do
Exército, passou a oficial miliciano médico.
(3) Conta. a antiguidade desde 1 de Novembro de
1952 e é colocado na escala imediatamente à esquerda
do alferes miliciano médico Artur do Céu Ooutinho, do
1.o grupo de companhias de saúde, o alferes miliciano
médico, do mesmo grupo, Mário de Miranda Garrido,
que, pela presente Orden: do Erército, passou a oficial
miliciano módico.
64) Conta a antiguidade desde 15 de Fevereiro de 1953
e é colocado na escala imediatamente iL esquerda do
aspirante a oficial miliciano módico Vasco José Barata
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de Vitória Godinho de Faria Riobom, do 1.0 grupo de
companhias de saúde, o aspirante a oficial miliciano médico, graduado em alferes, Manuel Carlos Júnior, do
mesmo grupo, que, pela presente Ordem do Exército,
teve passagem ao serviço de saúde.
6õ) Conta a antiguidade dos de 15 de Fevereiro d 1953
e ó colocado na escala imediatamente à esquerda do
aspirante a oficial miliciano médico, graduado em alferes, António de Albuquerque Varela Pimentel, do 2.0
grupo de companh ias de saúde, o aspirante a oficial
miliciano médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde,
Rui Manuel Tavares Belo, qlle, pela presente Ordem do
Exército, teve passagem ao serviço de saúde.

66) Conta a antiguidade desde 1 de Novembro do 1952
e é colocado na escala imediatamente à esquerda do
alferes miliciano médico, do 1.0 grupo de companhias do
saúde, Abraão Samuel 'I'oledano Esaguy o alferes miliciano médico, do 2.° grupo de companhias do saúde,
José Francisco do Souto, que, pela presente Ordem do
Exército, passou a oficial miliciano módico.
67) Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1952
e é colocado na escala imediatamente à esquerda do
alferes miliciano modico Mário do Miranda Garrido,
do 1.0 grupo de companhias de saúde, o alferes miliciano médico Manuel Cerveira de Almoida Baptista, do
2. o grupo de companhias de saúde, que, pela presento
Ordem do Bxéreuo, passou a oficial miliciano módico.
(8) Conta a antíguídado dosde 15 de Fev reiro de 1953
e é colocado na escala imediatamente à esquerda do
aspirante a oficial miliciano médico, graduado om alferes, Manuel Carlos Júnior, do 1.° grupo do companhias
do saúde, o nsplrante a oficial miliciano médico, gruduado oro alferes, do 2.0 grupo de companhias de saúdo,
José Mendes Isidoro, que, pela present Ordem do Exército, teve passagem ao serviço de saúde.
69) Conta a untiguidadc desde 15 de Fevereiro de 1953
e é colocado na escala imedintamonte it esqu rela do
aspirante a oficial miliciano m dico, graduado em alferes,
J osé Mendes Isidoro, do 2.0 grupo d companhias de
saúde, o aspirante a oficial miliciano médico, gradua <lo
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70) Conta a antiguidade desde 15 de Fevereiro de 1953
e é colocado
na escala imediatamente
it esquerda do
aspirante a oficial miliciano médico, guaduado em alferes,
Carlos José Loureiro
Magalhães Machado, do 2.° grupo
de companhias
de saúde, o aspirante a oficial miliciano
módico, graduado em alferes, do mesmo grupo, António
Jacinto Coelho Nobre, que, pela presente Ordem do Exército, teve passagem ao serviço de saúde.
71) Conta a antiguidade desde 15 de Fevereiro de 1953
e é colocado
na escala imediatamente
à esquerda
do
aspirante a oficial miliciano médico, graduado em alferes,
António Jacinto Coelho Nobre, do 2.° grupo de companhias de saúde, o aspirante
a oficial miliciano médico,
gnuluado em alferes, do mesmo grupo, Francisco António
de Albuquerque
Varela Pimentel, que, pela presente Oro
dem do Eirército, teve passagem ao serviço de saúdo.
72) Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro de 194G
e é colocado na escala imediatamente
à esquerda do tenente miliciano médico Ferror de Sousa Grave, do centro
de mobílízacão
do serviço do saúde n.? 1, o tenente
miliciano médico Elísio Ferreira
da Silva, do centro de
mobilização
do serviço de saúdo n.? 2, que, pela presente Ordem do Erército, passou a oficial miliciano médico,

7:3) Pertencia ao comando militar de Moçambique o
tenente miliciano 'médico António Almiro do Vale, que,
por portaria de 11 de Julho do ano corrente, publicada
na Ordem do Erército n. o 10, 2. a série, do mesmo ano,
foi colocado no comando militar de Angola,
74) Pertenc ao comando militar de Moçambique o
tenente miliciano médico Acácio Alberto Teixeira Coelho,
que, por portaria de 30 de Junho do ano corrente, publicada na Ordem do Exército n.? 10, 2.~ série, do mesmo
ano, foi promovido ao actual posto.
75) Foi autorizada
nos rogi tos de matricula do alfor s miliciano médico Fernando
Manuel Rocha do Medina a r ctificução no nome (lo pai, de «Gonçalves»

parn «Gouzalcs».
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76) Pertencia ao 2.0 grupo de companhias de saúde,
e não ao 2.0 grupo de companhias de subsistências, o
alferes miliciano médico, e não a pirante a oficial, Fernando de Azevedo Vaz, que, por portaria de 11 de Julho
do ano corrente, publicada na Ordem do Exército n. o 10,
2.a série, do mesmo ano, foi colocado no comando militar de Moçambique.
77) Chama-se Mário Soares Chegão, e não Mário Soares Chagão, o tenente miliciano farmacêutico do centro
de mobilização do serviço do saúde n.? 2, que, por portaria de 30 de Junho do ano corrente, publicada na Ordem do Exército n. o 10, 2. série, do mesmo ano, foi
promovido ao actual posto.
fi

78) São tenentes milicianos farmacêuticos os oficiais
a seguir indicados, que, por portaria de 11 de Julho
do ano corrente, publicada na Ordem do Exército n. o 10,
2. a sério, do mesmo ano, foram colocados no comando
militar de Angola: Custódio Benquerença
Ferreira Mendes o Emílio da Cun ha Mora.
79) Pertence ao comando militar de IMoc:ambique, e
não à secção do Depósito do Pessoal do Serviço Veterinário Militar, o alfores miliciano veterinário
José
Marcelino Ramos Toscano Júnior, que, por portaria
de 11 de Julho do ano corrente, publicada na Ordem do
Exército n.? 10, 2.a série, do mesmo ano, foi colocado
no comando militar de Angola.
80) Foi nomoado para a frequência, por antecipação,
do curso para promoção a oficial superior do serviço de
administração militar no ano lectivo de 1953-1954 o capitão do mesmo serviço Cândido da ilva Simões, do
regimento de artilharia ligo ira n." 4.
81) Concluíram com aproveitamento no corrente ano
as provas especiais de aptidão para a promoção ao posto
de major os capitães do extinto quadro de oficiais do
secretariado militar a seguir indicados:
Viriato
António
Manuel
António

Bgidio.
Maria Marques Perdigão Júnior,
Coelho Fortes do Vale.
Saro Negrão.
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Domingos dos Santos Massano Corado.
Adiano Rabaçal Dias Miguel.
Bernardino Mílitão Gomes.
Virgilio Aureliano Guerra.
82) Conta a antiguidade do seu actual posto desde [)
de Julho do corrente ano, e não desde 2 do mesmo mês,
conforme consta da declaração 9) da Ordem do Exército
n. o 10, 2. a série, do corrente ano, o capitão do quadro
dos serviços auxiliares do Exército António Lourenço
Magro.
83) Fica suspen o das {unções de serviço desde 7 de
Maio do corrente ano, DOS termos do artigo 170.0 do Regulamento de Disciplina Militar, o tenente do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, do regimento de infantaria n.? 15, António da Costa, por se achar incurso
no citado artigo.
84) Prestou serviço como presidente da. junta suplementar de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização n.? 16, desde 25 de Maio até 5 de Agosto de 1953,
o coronel de infantaria, na situação de reserva, Pedro
Berquó Bastos de Carvalho.
85) Prestou serviço como presidente da junta suplementar de recrutamento do distrito de recrutamento
e mobilização n." 1, desde 26 de Maio a 8 de Agosto
de 1953, o coronel de infantaria, na situação de reserva,
José Raul Alves da ruz .
. 86) Prestou serviço como presidente da junta principal de recrutamento do distrito de recrutamento e
mobilização n.? 1, desde 26 d Maio a 31 de Agosto de
1953, o coron I de infantaria, na situação de reserva,
Carlo da ilva Carvalho.
7) Prestou s r-viço como pre ídonte da junta suplementar do recrutamonto do distrito de recrutamento e
mobilização n." 11, desde 26 de Maio a 31 de Julho de
1931, o coronel d infantaria, na ituação do reserva,
Antero de Figu ir do AIve '.
) D LXOU d prestar serviço, desde 3 do Agosto de
1953, no distrito d recrutam nto e mobilização n." 10,
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passando a prestá-lo, desde a mesma data, no centro de
mobilização de infantaria n.? 10, o tenente-coronel de
infantaria, na situação de reserva, Vitor Moreira de á.

89) Deixou de prestar serviço na carreira de tiro da
guarnição de Castelo Branco, desde 14 de Agosto de
1953, o capitão de infantaria, na situação de reserva,
Joaquim Diogo Correia.
90) Deixou de prestar serviço na 2. n Repartição da
1. a Direcção-Geral deste Ministério, desde 1 de Agosto
de 1953, o capitão de infantaria, na situação de reserva,
Manuel Gonçalves Bordado.
91) Deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n." 15, desde 14 de Agosto de 1953,
passando a prestá-lo, desde a mesma data, na carreira
de tiro da guarnição de Castelo Branco, o tenente de infantaria, na situação de reserva, .T osé de Almeida.

92) Passou a prestar serviço na carreira de tiro dn
guarnição de Viseu, desde 18 de Agosto de 1953, o tonente de infantaria, na situação de reserva, José Pereira.
93) Está desligado do serviço desde ln de Agosto de
1953, nos termos da última parte do artigo 1;).° do
Decreto-Lei n." 28404, de iH de Dezembro de 1m37,
o tenente de infantaria, na situação de reserva, Ernesto
Maria dos Passos.
94) Deixou de prestar serviço no Depósito Geral de
Fardamento e Calçado, desde f) de Agosto do 1953, o
capitão do serviço de administração
militar, na situação
do reserva, 'I'olémaco J osé G areia.
05) Presta serviço, desde 18 do Agosto do corrente
ano, no distrito do recrutamento e mobiliza ão n." () o
capitão do quadro dos s rviços auxiliares do EXL'rcito
João Alvos, que, poja prosent Ordem do Erército, transita para a situação do reserva.
06) Presta serviço, desde 21 d Julho do ('01'1' nt
ano, na Escola Prática de Cavalaria o t nento do quadro
dos serviço auxiliares do Exército Amadeu Marques d
Carvalho, que, pela presente Ordem do &rél'citv, transita par,t a situação d r sorva.
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97) É a seguinte a constituição dos tribunais militares
territoriais no 3.° quadrimestre do corrente ano:
1.0 Tribunal Militar Territorial

de Lisboa

Presidente, brigadeiro graduado, na situação de reserva,
Augusto Bernardo de Freitas Júnior.
Vogal, coronel de infantaria João Baptista Pereira Júnior.
Promotor, coronel de artilharia Manuel Augusto da
Silva Pe tana.
Defensor, major de cavalaria, na situação de reserva,
Décio Tito da Silveira Freitas.
2. o Tribunal Militar Territorial

de Lisboa

Presidente, coronel de infantaria João Arruda Pereira.
Vogal, coronel de infantaria Alberto Barbíeri do Figueiredo Bapti ta Oardoso.
Promotor, coronel de artilharia Emídio J osé Crujeíra
de Carvalho.
Defonsor, major de infantaria, na situação de reserva,
José de 1\1 lo oares.
Tribunal Militar Territorial

do Por.o

Pre idents, coronel de artilharia, na situação de reserva, Armando Patrocínio Guedes.
.
Vogal, coronel de infantaria António Francisco de Almeida.
Promotor, tenente-coronel de infantaria Acácio Joaquim
Gomes.
Dofensor, capitão de artilharia, na situação de reserva,
António Joaquim Miranda.
Tribunal Militar Territorial

de Viseu

Pr Ridollte coron I de infantaria, na situação de 1'0~ S rva,
eles tino Rodrigues da 00 ta.
\ ogal, coronel de artilharia, na situação de reHC1'Va,
António Gonçalv s Alvarenga.
Promotor, major do serviço d administração militar
,Joaquim Cabral "a"aleiro.
Dof n 01', major de artilharia, na situação de reserva,
Ant(mio Maria ~furtin gngrácia.
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101) É incluido no plano de cursos, estágios e tirocínios para o corrente ano o curso de interpretação
fotográfica para oficiais e sargentos, que funciona nas
seguintes condições:
a) Para oficiais:
Inicio - 31 de Agosto de 1953.
Duração - 2 semanas.
Fim -12 de Setembro do 1953.
Frequência - 5 subalternos do Q. C.

b) Para sargentos:
Inicio - 7 de Setembro de 1953.
Duração - 2 semanas.
Fim - 19 de Setembro de 1953.
Freq uência :
Do Q. P. - 4 segundos-sargentos
Do Q. C. - 5 segundos-sargentos

ou furriéis,
ou Iurriéis.

102) Passa a prestar serviço no quartel-general da
2. a região militar o major de infantaria Abílio Gonçalves dos Santos, que, pela presente Ordem do Exército,
transita para a situação de reserva .

.....
Ministério do Exército - I. a Direcçao-Geral-

3. a RepartiçAo

103) Foi abrangido pelo disposto no artigo 21.0 do ecreto n.? 36574, do 4 de Novembro de 1947, o primeiro-sargento, do regimento de infantaria n,° 12, Alfredo da
Silva Martins.
104) Desistiu da frequência do curso da Escola
ntral
de Sargentos, nos termos do artigo 7.0 do Decr to
n." 3G 574, de 4 de Novembro de 1947, o primeiro- argento, do regimento de artilharia n.? G, Joaquim M rides
Raimundo.
105) Foi nom ado para a frequ ncia do curs
da
Escola Central de argentos no ano 1 ctivo de 19331954 o primeiro-sargento,
do rezimento de artilharia
ligeira n." 2, Joaquim Viriato.
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106) Desistiu da frequência do curso da Escola Central
de Sargentos, nos termos do artigo 7.0 do Decreto
n.? :36374, de 4 de Novembro de 1947, o primeiro-sargento, do regimento de artilharia ligeira n. o 3, José do
Carmo Rodrigues.
107) Foi nomeado para a frequência do curso da Escola
Central de argentos, no ano lectivo de 1953-1954., o
primeiro-sargento,
do regimento de artilharia pesada
n.? 3, Josó Gonçalves Neto.
108) Concedido adiamento de matricula no curso da
Escola Central de Sargontos, nos termos do artigo 7.0
do Decreto n." 36574, de 4 de Novembro de 1947, ao
primeiro-sargento,
do batalhão n." 5 da Guarda Nacio ..
na} Republicana, José Baptista.
109) Nomeado para a frequência do curso da Escola
Central de argento, no ano lectivo de 1953-1954, o
primeiro-sargento, do regimento de cavalaria da Guarda
Nacional Republicana, Joaquim Maria Lucas.

110) De si stiu da frequência do curso da Escola Central de Sargentos, nos termos do artigo 22. o do Decreto
n. o 36 574, de 4 de Novembro de 1947, o primeiro-sargento, do regimento de infantaria n.? 8, Domingos de
A.raújo.
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3.~ RepartiçAo

112) Pensões anuais que competem aos oficiais em
seguida mencionados, que, nos termos do Decreto-Lei
n." 36304, de 24 de Maio de 1947, transitaram para
a situação de reserva pela Ordem do Exército n.? 2,
2. a série, do corrente ano:
General Mário Nogueira, 54.000$.
General Alfredo Narciso de Sousa, 54.0006.
Coronel
de infantaria José Baptista Barreiro ..
36.0006.
Coronel de infantaria Ângelo Costa, 36.0006.
'I'enente-coronel de artilharia 'I'eófilo Rocha Trindade, 30.0006.
Tenente-coronel miliciano do serviço de administração militar, do extinto quadro especial, Lauro
de Barros Lima, 30.0006.
Major de infantaria Abílio Gonçalves dos Santos,
25.5006. Tem 34 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército. João Francisco Jorge, 20.400,$.
Capitão do quadro dos serviços auxiliare do Exército JortO Alves, 20.4006.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Amadeu Marques de Carvalho, 15.6006.

Instituto de Altos Estudos Militares
113) Nos termos do § 2.° do artigo 17.° do Decreto-Lei
n." 39053, de 26 de Dezembro de 1952, declara- e que
terminaram o curso geral do estado-maior. no ano lectivo
de 1952-1953, com as classificações que vão indicadas,
os seguintes oficiais:
Armas

Infantaria

Clas8111caçllo
fina)

Postos

Nomes

Capitão

Joaquim Az ievdo Martins da
Costa.
Manuel
Amorim de Sousa
Meneses.
Eduardo Augusto <las 'eves
Adolino ..•..•

»

»

»

•

..

..

lHstinto.
Aprovado.

..
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Classificação
fínal

--Artilharia

Capitão

»

»

"

»

»

»
»

Engenharia

Cavalaria
Artilharia

»

Tenente

I
I

António ,]úlio Gcnelioux de
Novais e Silva
Carlos Henrique Pe~'ei'ra' Via~
na Dias de Lemo . . . .
José Emídio Andrade Pereira
da Costa
Carlos da Cost~ Go~e's Be~s~
António Adriano Faria Lopes dos Santos .....
António Reinato de Almeida
Fernandes.
da Cunha
Carlos Fernando
Vieira de Araújo

Aprovado.
Distinto.
Aprovado.
»

»
»
»

Escola do Exército
114) Por d spacho mini 't",rial de ;31 de .Tulho do corrente ano foram fixados os seguintes quantitativos de
alunos a admitir nos vários cursos da Escola do Exército
nos anos lectivos de 1953-1954 e 1954-1955:
... úmero de vagas a abrir para 1953:
Infantaria
Artilharia
avalaria .
Engenharia.
Administração militar
Aeronáutica (por indicação do Subsecretariado d Estado da Aeronáutica) .

110
40
17
15
20
25

227
Número de vaga a ahrir para 1054 (se IltLO se der,
ntretanto, a reorganiz;açtlO dos quadros em estudo) :
Infantaria
120
Artilharia
45
nvalaria .
20
1'~nU' nharia.
. . . .
15
~
0.2
Administração
militar
Aeronáutico
(por indicação do Subsecretariado de Estado da Aeronáutica) .,
25
247
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RELATORIOS

Hospital Militar Principal

- Conselho administrativo

Para cumprimento do despacho de S. Ex." o Ministro
de 20 de Novembro de 1937, permita-me V. Ex." que
submeta à sua apreciação a conta da gerência e o relatório sobre a administraçâo do Pavilhão da Fumília Militar respeitante ao ano económico de 1932:
I
Conta da gerência
Cródito

Débito

Saldo do ano anterior • . • 299.102850
Uocolta do 1952 •.•.•.
620.0111)20

Suma

. • • .

Despesas com

O

possonl • • 171.9811íf,O

Despesas com o material.
.
Despesas
com o pag amento
do serviços o divorsos ononrgos •......
'
Saldo parn 1953. .

\119.1181)70

Som"

. • • .

115.7611$90
316.7761í40
281.5931)90
919.1131í70

II
Relatório
i) Discriminação

da receita

D

3 Gf>;) diária!' <le hospitalização
a ~)Of> . . . . . . . . . . . . 182. 7~)Ut500
1) 217~) diárias do acompanhamento
a -i0t5 . . . . . . . . . . . . 87.000~OO
1 :3.170~40
1) 13li operuçõ s cirúrgicas
.
Do \l op racoe a pensioni stas do
U~OOt$OO
oficiai . . . . . . .
102.4GltSl0
De m clicam nto
~).0:3ô:550
D análi ..es e tratam nto
7.400600
]) consultas . t ma. .
28.100,500
D assi 't('ncia a G;) pal'tllrit'nte
!li.f)OO~O()
1> truusfusõe J saneu
:3.9.J..J.;S1i0
De . truorrl inários
94HtS(iO
D artigo' inutilizu.los
c (li\. rsos
oma.

.

....

620.01B:?O

-----
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da despesa por classes

a) Despesas com o pessoal:
Vencimentos e gratif cações . . . . . . ..
65.123~80
Percentagens a médicos e
enfermeiras por operações, assistência a parturientes, etc. . . . . 106.424MO
Fardamentos de médicos,
enfermeiras e criadas
433;$60 171.981~50
b) Despesas com o material;
Aquisição de material.
.
Reparação de material. .
Reparações
no edifício

74.377t$50
6.479660
G4.90-1t$80 145.761;)90

c) Pagamento de seroicos e dioersos encargos:
Medicamentos do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos
. . . . . 108.556620
'I'ransfusões de sangue. . 10.750600
Análises e outros exames
4.580650
Gazes e anestésicos.
..
4.99M50
Alimentaçrto
a doentes 133.808660
Luz, aquecimento, água,
lavagem e limpeza, etc.
22.169">90
Telefones.
. . . . "
668650
Lavadaria . . . . . "
9.07M80
Diversos não especificados
2.179640 316.776640
Soma' ..

G34.519,$80

III
Resultados da gerência

'rotaI da receita.
. . . . . . , . . .
Total da dosp a . . . . . . . . . .
Saldo ne,r;ath'o da gerência

6~0.()1l820
G34.5196 O
1-!.30 860

-----
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IV
Relação das baixas e sua comparação
com as do ano de 1951
Número
de
doentes
Individuos

Numero
de
dia. de hospitalizaç!lo

hospí ra-

com baixa

lizados

---

-

1951

1952

1951

-- --Oficiais do Exército
Pessoas de família d~s 'ofici~i~
do Exército e pensionistas ..
Oficiais da Armada e família'
Alunos da Escola do Exército
Alunos do Colégio Militar, Instituto Profissional dos Pupilos
do Exército e alunas do Instituto de Odivelas

63

72

1952

1951

1952

---

--

--

927 1256

248 218 2235
17 16
151
2
~
13

.

24

24

--

14,7 17,4

2086
155
33

9
9,5
8,8 96
6,5 11'

125

4,3 5,2

101

354 333 3430

SOIllO.

Média
dos dias
de hosprta,
Heação
por
doentes

3655

9,6 10,9

Em 1952 houve 333 baixas ao Pavilhão da Familia
Militar, menos 21 do .que em 1951. Esta diferença é devida ao facto de o Pavilhão ter estado encerrado durante
o mês de Outubro para limpezas gerais no edifício.
,Houve uma ligeira subida na média de dias de hosPltaliza<;ão em toda as categorias de doentes.
V
A intervençõ s cirúrgica' efectuadas a pessoas de
família do oficiai'
pon ionistas, segundo a classificação
regulamentar
sua omparação com os anos anteriores,
Consta do eguínte mapa:

-

Diferenças

-

O" ra~õe.

--

1,l'fjUl'na.

--

1952
Para mais

~:~al!dcs int('rv(,lJ~'õ(,~.
j,lr'rhas intervençõe»
•
nrto

1951

se

-4

242 212

4

!)

52

SOIl/(1

Para menos

1-

72
77
7

92
9

jlltcrv(>lI~n(>,

•

-

20
12
2
.-

-

34
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VI
Considerações e algumas justificações

Em 1952 foram mantidos os preços do ano anterior
no que respeita a operações, diárias de hospitalização
e de acompanhamento.
A média diária de alimentação foi de 2G638 e a da medicamentação foi de 29;'$70, tendo havido em relação ao
ano anterior uma baixa de custo na alimentação de 1626
e na de medicamentação de 18606.
Não entram no cálculo da medicamentaçâo as despesas
respeitantes a transfusões de sangue.
Na apreciação

das despesas verifica-se que:

a) Na rubrica «Pessoal» houve uma ligeira oscilação
para mais - encargos com vencimentos -, devido ao
facto de ter sido admitida mais uma criada para o serviço da sala de operações, e para menos na percentagem
paga a médicos, pelo facto de no Pavilhão não ter havido
operações durante um mês por motivo de limpezas gerais
no edificio.
b) Na rubrica «Material» verifica-se que foi despendida a avultada quantia de 74.377;550 com a aquisição
de material sanitário de hospitalização e de aquartelamento e de 64.904680 com as reparações e beneficiações
feitas no edifício.
c) Na rubrica «Pagamento de serviços e diversos encargos» verifica-se que os encargos de maior volume são
os respeitantes a medicamentação, no total de 108.556~20,
e a alimentação, no. total de 153.808~80.
I

Conta dos medicamentos nos últimos quatro anos
Dosposns
Rocoítu
Anos

19·19.
1950.
1951.
1052.

Medlcamon los
pagos
poros doentos

35.061,H0
103.555~50
98.947~20
102.4.61~1O

l\Jodicn.montos

pagos ao
Lnboratôrfo
MUltar
do
Produtos
(~uímicos
o l<'nrmnc6utlcos

81.(l25~aO
115.546~:30
llaA 1~70
10 .5561320

ald o MgntlvO
suportl\dO
pote
Pavilhão
da
Fnmilia Militar

40.563~90
11.090;580
14.5:37 '50
(j.005~10

-

::l.'
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Movimento global da receita e despesa desde f946

Anos

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
195~

I

Saldos
Receita

Dospesa

-1>-

-/;-

3G9.523,,>75
40G.994MO
3 1.091~aO
465.706$65
671.192;:550
669.681/160
G&01V20

325.1521ii40
389.045~OO
358.339$'05
385.405~OO
562.9101>80
645.882~30
634.519$'80

Som« do» suldos
Saldo qae passa parl~ ~D53
(a)

Saldo que transita

I
(a)

Positivos

Negativos

1.646~85
44.3711>35
1.7.949~40
22.752~25
80.3011>65
108. 281d!70
23.799/130

-~

299.102~50

-I>-/1-{>-

-i>-1>-1>-

-1>14.5081>60
14.508~60

284.593~90

para 1946.

Do mapa inserto acima verifica-se que existe no fundo
privativo
do Pavilhão
da Família
Uilitar
o saldo de
284.593;$90 o qu no ano findo houve um deficit do exploração de 14.508~60.
Para o ano de 1953 propôs o conselho administrativo
novas tabela
de preços dos serviços do Pavilhão, nas
quais está prevista uma ligeira baixa de prer;os.
O saldo existente
em 31 de Dezembro
de 1952, de
284.593690,
não deve ser considerado
exagerado,
pois
sorve ao con elho administrativo
de garantia para cobrir
pos íve deficits de exploração,
porque o Pavilhão com
lIlenos de dez doentes internado
terá deficit.
Prossoguíu-se
no ano findo na tarefa encetada
de
procurar melhorar,
por todo o meios ao nosso alcance,
os servir; o do Pavilhão da Família Militar, aumentan~o-se o conforto e o bem-estar
dos doentes, o que se
.lulrra ter- e conseguido na medida do possível, o que não
quer dizer quo (\ tivess
dado satisfação
completa
às
a pira<;o
de jos de todo o doente.
O cons lho administrativo,
rem r gatear esforços ou
Poupar- e a trabalhos
e com a colaboração
de todo o
peSsoal, qu r d enfermagem
qu r do ec~nomat?,
p~oCUrou cumprir a ua mis ão do bem servir as _familtas
do ofi iais
as I' n ionista <{u tiveram necessidade de
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recorrer aos serviços do Pavilhão da Família Militar,
pelo que se julga ter sido de bastante utilidade para o
bom nome do mesmo Pavilhão a acção administrativa do
ano findo.
Lisboa, 1 de Agosto de 1953. - O Presidente do Conselho Administrativo, Guilherme Frederico Bastos Gonçalves, tenente-coronel médico.

x-

ANÚNCIOS

Ministério do Exército - 3. a Direcção-Geral-I.

a

Repartição

De harmonia com o despacho mini terial de 24: de
Fevereiro de 1953 (Ordem do Exército n. o 2, La série,
de 1953, p. 142), está aberto concnrso para a nomeação de quatro oficiais de artilharia para a frequência
dos preparatórios do curso complementar de artilharia.
nos termos do Decreto-Lei n. o i37 135, de 5 de Novembro de 194:8, publicado na Ordem do Exército n." 7,
1.a série, de 194:8 (p. 178).
Os oficiais a nomear destinam-se i.t matricula no curso
complementar de artilharia na Escola do Exército no
ano lectivo de 1955-1956.
Os requerimentos dos interessados devem dar entrada
no Estado-Maior do Exército (1. a Repartição) até ao
dia 15 de Setembro do ano corrente, p las vias competentes e informados de harmonia com as condiçõC~
especiais e de preferência estabelecidas no de pacho
ministerial de 24 de Fevereiro do 1953, já. «itado. o
acompanhados dos seguintes documento, :
Nota de assentos.
Certificado das classificações obtidas na "ad(1ira~
que constituem preparatórios
para, a matrl~uht
no curso geral de artilharia e de outras ('adeITtll>
uni" rsitárias com que s encontr III habilitado~.
Certificado das classificações obti daa nas cadeiras
técnicas do curso g ral d artilharia.

2.' Série
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Não serão considerados os requerimentos que não
venham acompanhados das informações e documentos
referidos.
Está conforme. - Lisboa e 1. a Repartição do Estado-Maior do Exército, 30 de Julho dê 1953. - O Chefe
da Repartição, Interino, Manuel Alcobia Veloso, tenente-coronel.
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XI -

BALAN

Cofre de Previdência dos

On

Nos termos do artigo 45.0 do Decreto n.? 22 199, de 15 de
ao 2.0 trimestre de 1953:
RECEITA
Saldo

do antecedente:

Dinheiro em caixa . . . . . . . . .
Depósito à ordem . . . . . . . . . .
Fundo de manoio . . . . . . . . . .
'I'itutos em cnrtetru (vaior de compra)
Imóveis - Prédios de roudí mento ••
Imóvois - Casas de ronda oco nó mica •
Comissão Administrativa
da Construção d. Casas
de Renda Económica pura o Exórc!to..
..
Câmurn Municipal do Porto
• • • • • • • • • .
Casas da renda oconómica do Porto
Móveis o utousf hos •..•••••••....

Quotas :

17.1!l0~20
3:062.942660
12.000~00
19:884.079~70
5:437 .16v~00
6: 109. 776660
556.500~00
60.000/100
60/100
34.672~80

,

Recebtdns

dur-ante

trimostro

O

.

Juros:
De t'Lulos em carteira.

ltooeltas eventuais:
Nos termos do art.ígo 23.0 do Deoroto

11.0

22190

Imóveis - Prédlus tio rondlmento:
Rendas recobldo.s durante

Imóveis - Caua
Rendas

durante

o trimestro

.

om dOIIÓS1tO:

Import âucí as recebidas
FUlldo

aguardando

destino

de dospesas de funclonamelltO:

Adicionais

•

de ronda ooonóluloa:

recebidas

Contrlbulçõos

o trimostre

rocobidos

no trimostre

•••

• . . . • • • • • . . ••

34:674.311190
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Ciais do Exército Metropolitano

li'e\'ereiro de 1933, publica-se o balancete

DESPESA

Slbstdlos:
Pagos durante

o trimestre:

De subscritores
falecidos em 1953 • • • • ••
Do subscritores falocidos em gerências anterlores. . . • • . . . • . . . . . . . . . .

PrOilaçOes pagas

durante

501.701n70
20.595~00
522.296870

8QbsidlOS em pr~stações:

!lendas

do Cofre referente

.........

o trimestre.

l.MO~OO

vltall elas :

!lendas pagas durante

o trlme81re

"

2.672880

Q'ota, :
!le.Utuldas

por Indevidamente

11116
\' veh - Prédios
árias despesas

recebidas

de rendimento:
llquldadas no trimestre.

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

427650

10.462610

1"6
\' '4IIs- Cu as de renda económica:
árias dospesas

COnt

I tlbu'ções
mPortltncla

llquldadas

no trimestre

"

• • • • • • • • • • • •

roslltuida

.••••••••••••••••••••••

61600

l"'d

!l o de despesas
de fanelonamento:
elllunerações e outras despesas liquidadas

81.1d

no trimestre

b O que P18sa:
Ilhei r
•• _
bepó
o em c..... 1\ • • • • • • • • • • • • • • •
I>UndIlto ;. ordem.
• • • . • . • . • • • • • • •
o
1'ltU.l de maneio
. • • . . • • • • . • • • • • •
Imó o. em cartolrn(valor
do compra)
••••••
Imó!ela - Prédios de rendimento
.•.••...
COmlels - Casas do renda oconómica .•.•.•
I\e S~loAdmIDlstrativadaConstrD~lio
do CASai do
Câm n a Económica p.lra o E ércltn.
• • . • ••
Casartra Municipal do Porto ..•.•••...•
ltóv~~de renda oconómlca do Porto •
•
s O UteuslHos • • • • • • .•

.........

2.137630

em depósito:

28.384680

22.5:í71l30
8:084.569670
12.000600
19:884.079670
5:437.1501100
5: 109.776660
1:156.5001j00
1200001100
120800
34.672880

34:861.426610
35:429.808630

~------------------------
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Obituário

1950
Outubro

DO EXÉRCITO

14 - Tenente miliciano
Almeida.

cio infantaria

Renato

Soares do

1952
Novembro

Alferes miliciano piloto aviador, da base aérea 11.° 2
Teófilo Afonso da Yeiga.

28

1053
Abril
l)

Junho

"
"»
»

Julho

"
"
"
»

"
»

Agosto
»
»

»
»
»

"
"

29 -

Alferes miliciano, do regimento de artilharia ligeira
n.? 2, António Libânio Gil .Iúdíce,
30 - Tenente-coronel
de artilharia,
na situação
(lo reserva, I{aul Ferrão.
16
Coronel de artilharia, na situação de reserva, Fernando Pimentcl da Mota Marques.
23
Capitão de infantaria, no quadro, Octávio Baptista
da Silva Lemos.
25
Coronel reformado João Amhró io Rodrigues.
25
Alferes reformado, inválido de I!uerra, Joaquim
Vieira Gonçalves.
30-Tenente-coronel
reformado Alberto Mário Cortês
dos Santos.
1 Alferes reformado João ~Iiguel.
2 - Capitão miliciano farmacêutico, dr reserva, sl'parado do serviço, Domingos Correia Arouca Júnior5 - Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Abílio dos Santos Fura.
5- Capitão reformado, inválido de gucrra, ~Iário Augusto da Fonseca Barbosa.
15 Tenente-coronel reformado João dos antes.
20
Alferes miliciano, (lo regimento de artilharia lige_ira
n.? 2, Fernando Jorge Salvatori dos Santos LeIte.
24- Coronel do extinto quadro auxiliar de' artilharia, na
situaçíío pu resf'rva, Ernoto Joaquim Feio.
1
Tenente de infantaria, na situação de TI'Serva, Fernando Bianchi Moreira da Câmara.
4
Capitão reformado Eugénio Artur Candeias Perrira.
4
Tenente do extinto quadro auxiliar ,I<' artilharia. lia
situação de re-orva, António José da ('os ta.
9
Capitão reformado ('(·Iestillo Augusto dos Santo,.
9 - Capitão reformado Luís Carlos dos Reis.
.
13
('apitã~ <l,e, cavalaria, no quadro, Fernando LUl5
.1ordao I avaros,
19
Coronel reformado Dinis Sebes Pedro de !-;!Í (' "leiO.
20
Capitão de infantaria, na si tua~'ão dr resrrv a, J,[\Urindo Ferreira de M:agalhãcb Vasconcelos.
=

RectlflcaçOee

ss
r- 1.\:

a Ordem do fi:xrrrilo
!l." 3, 2.· Hr"ril' do ('orrrll!r' ano, a
I. 7.·, onde sr I{~:«Ferreira», de,,!, ler-~e: "I'er('ira»;
I. 24.",
~r. )(0: "MimObo", ,leve ler-se: « f(,lllle~,,; n ]1.154, I. 2-1.", ond('
a Lena», deve ]er-bO: «Lema";
a p. 156, I. (l.•, ondo ~e li,:

(I

1
0 \\

~t'.
,l~ ,
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drve ler-se: "Luís» ; a p. 159, 1. 5. a. onde se lê: «Pedroso», deve ler-se:
«Pcdrosae ; 1. 23.", onde ~e li"': «I rominguss», deve ler-se: «Domin[:os»; 1. 24.", onde se lê: "Barão», deve ler-se: "Baião»; 1. 35."
onde e lê: ~Eu[:énio», deve ler-se: "Eug-ime»; a p. 163, l. 29.";
onde se li"': «Ang-elo», deve ler-se: «Ag-nelo»; a )l. 164,1. 31.", ondo
~r 1(\: «Fernando», deve ler-se: "Fernandes»;
a ]l. 170, l. 31.", onde
'I' 1(\: "Cacheiro», deve ler-se: "Cocheiro»; a]1. 172, I. 10.", onde
sr lê: "Neves», deve ler-se : «Lemose ; a p. 173, l. 21.", onde se lê:
".Iorg<'», deve ler-se : "José»; a p. 174, I. 3.", onde se lê: "Azevedo»,
devr ler- e: «Azercdos ; a p. 208, I. 25.", onde 'c lê: "da Costa»,
deve ler-se : "tle Castro» .
a Ordem do Exército n." 7, 2." série, <lo corrente ano, a p. 356,
deve ler-se: "Martins de Albuquerqur»; a p. 362, 1.7.", onde ~e lê: «Sá Ag-ua», deve ler-se : ,,8áágua» ;
I. 44.", onde r 1(\: «Barreiros», deve ler-se: «Barreiro»; a p. 363,
I. 16.", onde se lê: "Pedrosa», deve ler-se: uPedroso»; a p. 370,
1. 19.", onde se 1(\: «Vaz e ilva», <leve ler-sr: "Vaz da Sil va» ; 1. 27.",
onde "e P: "Freire Amaral Cabral», deve ler-se: "Freire Cabral»;
1. 36." onde se lê : "dos Halltos», deve ler-se: ", antes» ; l. 41.", onde
se lê:' «Lene» deve ler-se: "Lmie»; p. 376, 1. 3. a, onde se lê: "Ricardo Jesu » 'deve ler-se: «Ricardo de Jesus»; 1. 8.", onde se lê:
«l)oming-ues»', deve ler-se: .])oruing-obo; l. 14.", onde se lê: «Ricou»,
,I VI' ler-se : «Ricone ; p. 3 4., I. 12.", onde se lê: «Cunha», deve
ler-se: «Canha».
.l

1. 30.", onde se lê: "Martin»,

Adolfo do Amaral Abranches Pinto.
Está conforme.

o Ajudante-General,

ai
.)
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Exército

17 de Outubro

de 1953

Ministro do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército, o seguinte:
1- DECRETOS

Ministério

do Exército -I.

a

E PORTARIAS
Direcção-Geral-

I. a Repartição

:\Ianda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros elo Exército c da :\Iarinha, que, nos termos do
arti~o :H6.0 do Decreto n.? 11 292, de 2G de Novembro
de 192,), seja nomeado vogal do Supremo Tribunal Militar o contra-almirnnte João Francisco Fialho, em substituição do contra-ahniran te da reserva da Armada Autúnio Caetano
oucelo.
Ministério do Exérr ito, 14 de Julho de 19;>3. -O MinistI'O do Exército . Adolio do Amaral Abranclies Pinto.() :\rini~tro da :\[arinha, Américo 1leu» Rodriques Thomaz,
(Visada
pelo
são dovldo

Ministério

'I'rtbuna!
de
emolu-neutos,

Cootns cm .1 de J\gosto de 195:1. Não
nos tormos do Decreto D.o 22 251).

do Exército _ I.n Direcção-Geral

- 2.8 Repartição

. :\[anda o Gov rno da Ropública Portuguesa,
pelo Mi~Istro do Exército. d harmonia com o disposto no artIgo 7:3.° do R guiamento da :\ft'dalha Militar, aprovado
pelo Decreto n." :3.-> (iG7. d ~8 do Maio de 194G, com a
l'edllec:ão dada p('10 artigo único do Derroto n.? i37 D3G,
de 17 ti Acosto de 1n.->0. conceder ao major cio infantarIa, inválid
de "11 rra. na situnção do reserva, Gustavo
Augusto Pir s de Fitru ir do, cOIHhworado com o grau de
I)flcial da Ordem da Torre c E~IHlda, d Valor, Leal(lade
Jfórito, a pen 'ão m n: <11d :300\ com venci-

718

ORDEMDÇ)

~XEftCITO

N.o 12

2.' Série

mento desde 24 de Agosto de H.l53, como compensação
da diferença
de vencimento
no activo, liquido de im.posições legais, de um major e a pensão liquida de reserva que lhe foi atribuída.
Ministério
do Exército,
11 de Setembro
de 1953.O Subsecretário
de Estado do Exército,
Horácio José

de Sá Vi'ana Rebelo.
(Visada polo Tribunal de Contas em 8 de Outubro de 1953. Slo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 257).

Ministério do Exército _La Oirecção-Geral-

3.a Repartição

Em harmonia com o disposto no artigo 73.0 do Regulamento
da Medalha
::\filitar, aprovado
polo Decreto
n. o 35 667, de 28 de Maio de 1940, com a redacção dada
pelo artigo único do Decreto n. o 37 936, de 17 de Agosto
de 1950: manda o Governo
da República Portuguesa,
pelo Ministro do Exército,
conceder a pensão de 3001,
com vencimento
desde li) de Março de 1953, ao primeiro-sargento
do infantaria, na situação de territorial,
do
distrito de recrutamento
e mobilização
n. o 15, António
Alvaro Nunes Sério, natural e residente
na freguosia e
concelho
de Alvaiúzere,
por ser condecorado
com a
medalha da cruz de guerra do 2. a classe.
Ministério
do Exército,
11 de Agosto
de 1(1):3.O Subsecretário
de Estado do Exército,
lJorácio José

de Sá Viana Rebelo.
Em harmonia com o disposto no artigo 73.0 do Regulamento
da Medalha
Militar,
aprovado
pelo Decreto
n. o 35667, de 28 de Maio de 194ü, com a redacçâo dada
pelo artigo único do Decreto n,037 0:36, do 17 de Agosto
de 1950: manda o Governo
da República Portuguesa,
pelo Ministro
do Exército,
conceder a pensão de 300~,
com vencimento
desde 25 de Abril de 1H5;3. ao ex-soldado enfermeiro,
do distrito de recrutamento'
e mobilização 11,0 2, João Manuel Serra, natural da freguesia de
Urra, concelho de Portalegre,
e residente
na Amadora,
Rua de Elias Garcia, 270, 1.0, POl' SOl' condecorado
com
a medalha da cruz de guerra de 2. a classe.
Ministério
do Exército,
:H do Agosto de 19~);~.-;
O Subsecretário
do Estado do Exército,
Ilorácio Jos/'

ele Sá nana Rebelo.
(,'I.ada.
pelo 'I'rtbunnl do Conta. em 1<1 do Setembro de 1\)53. Slo
devldos omctumeuros, nos tormOfl do Decreto 0.0 2..2 257).

2.' Série
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Geral

. Manda o Gov~rno da República Portuguesa, pelo Mi~lstro do Exército, de harmonia com o disposto no ar0
tigo 73. do Regulamento da ::\Iedalha Militar, aprovado
pelo Decreto n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, com a
redacção dada pelo artigo único do Decreto n. o 37 936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao primeiro-sargento
reformado Bernardo de Carvalho, condecorado com a
cruz de guerra de 2. a classe, a pensão mensal até ao
quantitativo de 3006, conforme os rendimentos ou proventos próprios, com vencimento desde 17 de Junho
último, como compensaç-ão da diferença de vencimento
do activo, líquido de imposições legais, de um primeiro-sargento e a pensão mensal liquida de reforma que lhe
foi atribuída.
::\finistério do Exército, 7'de Agosto de 1953. - O SubsecreUtrio de Estado do Exército, Ilorácio José de Sá

T"7anaRebelo.
(Visada polo Trihunal
de Contas em 1 de Sotombro
siio devidos omolumontos,
nos termos do Decreto

de 1953. Não
22257).

n,?

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mini tro do Exército, de harmonia com o disposto no artigo 73.0 da Rogulamento da Medalha 1\1ilitar, aprovado
pelo Decreto n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, com
a redacção dada pelo artigo único do Decreto n.? 37936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao capitão reformado Artur do Rego, condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem da Torre e Espada, de Valor, Lealdade
fi Mérito, a pensão mensal até ao quantitativo
de 300;$,
conformo os rendimentos ou proventos próprios, com
vencimento de de 1D do Maio último, como compensação
da diferença de vencimento do activo, líquido do ímposic:ões legais, de um capitão e a pensão líquida de reforma que 1110 foi atribuída.
O
de

:lfini. tério do Exército, 3 do Setembro de 195:~.uh cretárío de E stado do Exército, Ilorácio José
Yá Viana Iiebelo.
(Visada pelo Tribunal
devido
emolumentos,

de Contas em 17 do Sotom~ro. ~o 1968. São
nos termos de Decrete n. 2__ 57).

::\[anda O Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército. nos termos do Decreto n. o 16 070,
de 25 de ~ tembro de 1928, conceder a Idalina Ferreira
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da Silva, a Emília Ferreira da Silva e a Maria Julieta
Ferreira, filhas do falecido tenente reformado Vicente
Ferreira, a reversão da quota-parte do subsidio mensal
no quantitativo de 311~70, desde 19 de Junho findo,
em virtude do falecimento da mão das referidas pensionistas, Alexandrina do Nascimonto Silva, em 18 do mesmo
mês.
Ministério do Exército, 21 de Agosto de 1953.O Subsecretário de Estado do Exército, Horácio José
de Sá Viana Rebelo.
(Visada pelo Trlhunal de Contas em 26 de Agosto de 1953. Nilo são
devidos emolumentos. DOS termos do Decreto n.o 22 257).

11- MUDANÇAS

DE QUADRO

Ministério do Exército - l." Direcção-Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 30 de Setembro de 1953:
Regimento de infantaria

n.O 5

Alferes médico, o alferes miliciano módico, do 1. o grupo
de companhias de saúde, Manuel Alberto Lopes Saraiva Martins.
1.° grupo de companhias de saúde

Alferes médico, o alferes miliciano médico, do 1.0 grupo
de companhias d saúde, João Martinho Reis Madeira.
(Visadas pote Trtbunnl
devidos omotumoutos,

de Coutns cm 17 do Outubro do 1953. Silo
DOS termos do Decreto
n." 22 257).

-~111- MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

Ministério do Exército -I. a DirecçAo-Geral - 2." Repartiçlo
Por portaria de 17 de Julho de 1953:
Adidos

Capitão de infantaria, na situação d reserva, Ca1"lo~
António Parreiral da Silva, por tor sido nomeado, ]lor
portaria desta data, chef da socretaris do COJlsel~lO
Fiscal dos Eatabelecimentos FahriK d ste )[iniHtI\rto.
devendo SOl' considerado nesta situuciio desde n do .Iulho de 19f>3. (Anotndn pelo Trlhunnl do Contai em ~9 do .Jnlho do tn.~~)·

2.- Sérje
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Por portaria de 14 de Agosto de 1953:
Considerado
apresentado
ao serviço deste Ministério
por
l~o ~er sido dada ~or finda a comissão militar na'pro"IDCla de Moçambique,
o capitão de infantaria,
na situação de reserva, José Camisão Vaz Ferreira
devendo
ser considerado
nesta situação desde 19 de ovemhro
de H)53.

N

(Vi~ada polo Tribunal da Contas 001 16 de Setembro do 1953. Não
sao dovidos emolumentos.
lIOS termos
do Decreto D.o 22 257).

Por portarias de 28 de Agosto de 1958:
Quadro da arma de artilharia

Tenente
de artilharia,
ad-do, Armando
Rodrigues
Figueira, que, de regresso do comissão de serviço militar na província da Guiné, embarrou
na referida província CIlI 11 de Agosto do corrente ano, preouchondo
vaga no quadro,
devendo ser considerado
nesta situação desde a data do seu embarque.
(Visada polo Tribunal de Contas em 10 do Setembro de 1953. NAo
silo devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 2~ 2:'7}.

Supranumerários

Tcnente-cor onel de cavalaria,
adido, Fernando
Jorge
de Aguiar, que, de regresso do Ministério do Interior,
na Guarda ~ acional Republicana,
se apresentou
em 28
de Junho do corrente
uno, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da sua apresentação.
(\'!suda polo Tribuual de Contas em 10 do Setumbro do 1953. NAo
âo duvides emolumentos,
nos termos do Decrete D.o 22 257).

Capitão

d(' artilharia,

do rogimento

de artilharia

antiaérea

fixa, .T O~(' • \ntónio di> ,,\ lmeida Castro, nos termos da
'egunda parte do artigo 58.0 do Decreto-Lei n.? 28 4~1,
dl' :31 do Dezembro do 10:37, substituído pelo artigo
1. o do J) crere-Lei n. o :t! 692, de
do Fovorei ro de
1\).,1;3 (\ Portaria n.? 10 ü::?O, de 11 de )Iar~o de 1!).,14,

:!o

por ter sido colocndo no referido
regimento,
sendo
considerado
Jl -tu aituução
desde a data da presente
portaria.

~?,

(V,. nda I,elo Tribunal da Couta. 0111 21 do I;otelllhl'o
~~53. Nilo
:IU duv idus 9JOulUIlHHltO
, IH.... termo.
do Decrete n .... :....01).
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Por portaria de 2/) de Agosto de 1953:
Reserva

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da Escola Prática
de Infantaria,
Joaquim
Anselmo
Correia,
nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do
Decreto-Lei
n.? 36304, de 24 de Maio de 1947, modificado pelo Decreto-Lei
n. o 38 916, de 18 de Setembro de 1952, devendo
ser considerado
nesta situação desde -± de Agosto de 1953.
(Vis Ilda pelo Tribunal de Contas em 10 do Sotombro de 1953. Não
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22 257).

Por portarias de 1 de Setembro de 1ü53:
Deixa de estar na situação de adido em serviço no Tribunal Militar Territorial
de Viseu; como promotor
de justiça,
desde 1 de Setembro do C01'1'('nte ano.
continuando,
porém, na mesma situação
de adido,
mas como promotor
de justiça do 1.0 Tribunal Militar
Territorial
de Lisboa, o coronel de artilharia ::\fanuel
Augusto da Silva Pestana.
Deixa de estar na situação de adido. em serviço no Tribunal Militar Territorial
do Porto,
como promotor
de justiça,
desde 1 de Setembro
do corrente
ano,
continuando,
porém,
na mesma, situação
de adido,
mas como promotor
de justiça do 2.° Tribunal Militar
Territoriul de L isboa, o coronol de artilharia Emídio
José Crujoirn do Carvalho.
Adidos

Tenente-coronel
de infantaria,
promotor
de justiça ~o
Tribunal Militar ~l'erritorial
do Porto, Aeúcio .J ouqulUl
Gomes. por ter sido nomeado, por portaria desta data,
para o citado cargo, devendo SOl' considerado
nesta
situação desde 1 do Setembro de 19õ;3.
Major do serviço do adrninistrução
militar, pro iuotor de
justiça do 'I'ribunal
Militar 'I'erritoriul
de Viseu, Joaquim Cabral Cavaleiro,
por tor sido 110111 ado para o
referido cargo por portaria desta data, d \'orH10 ser ('~~lsiderado nos ta situação desde 1 do Setembro de 19.);}·
(Anorndu» puto Tribunal

do COl\talrj em 2;) de 'utcmhro tlt.\ lU:;:l)·
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militar

Maior do serviço de administração
militar, adido, José
Francisco
dos Santos, que, de regresso
do Instituto
Profissional
dos Pupilos do Exército,
se apresentou
em 15 de Agosto de 1953. preenchendo
a vaga no
quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde
a data desta portaria,
Quadro dos serviços auxiliares

do Exército,

Capitão do quadro dos serviços auxiliares
do Exército
adido, }fanuel dos Santos, que, de regresso do Subsecretariado
de Estado de Aeronáutica,
se apresentou
em 21 de Agosto de 19;)3, preenchendo
a vaga no
quadro. devendo ser considerado
nesta situação desde
a data da sua. apresentaçâo
ne te Ministério.
Supranumerário
Coronel
gresso

do artilharia
António Jo é Caria, que, de reda situação de adido no 1.0 Tribunal
Militar
Territor ial de Lisboa, como promotor de justiça, funções de que fica exonerado,
se apresentou
em 1 de
Setembro
do corrente
ano, desde quando deve ser
considerado
nesta situação.
('·badas pelo 'I'rtbunal
de Coutas 010 28 de Setemhro do 1953, Não
são dovídos emolumentos.
nos termos do Decreto u,o 22 257),

Por portarias de 2 de Setembro de 1953:
Adidos
Tenente miliciano de infantaria,
do comando militar de
Angola,
arlos António
de Sousa Botelho Charrie
Pinto Mourüo, por ter sido requisitado
para desempenhur uma comissão de serviço na província de Angola,
nos termos da nlín a 11) do artigo B. ° do Decreto-Lei
n.? ;~()019, de 7 (lo Dezembro do Hl-W, devendo ser
considomllo
n sta situucão desde ri de Agosto de 1953.
Ali' r .. mili ianos de infantaria, do hatalhâo de cacadores n.? 4, Pedro António
"alapez
orreia e Bento
.Jol'g Albano F'ormosiuho, por tarem sido requisitados
para (i !i nnpeuhar
uma comissâo de 'of\'i(:o no Estado
(lu índia. nOH tC1'1II0!i da ulín a b) (lo artigo :3.0 do
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Decreto-Lei
n." 36019, de 7 de Dezembro
de 1946,
devendo ser considerados
nesta situação desde 9 de
Julho de 1953.
(Anotadas

polo Tribunal

cio Contns

om 25 de Setombro

de 1953).

Por portarias de 3 de Setembro de 1953:
Considerado
apresentado
ao serviço deste Ministério, pOI"
ter deixado de prestar serviço na província de Angola,
onde se encontrava
em comissão militar,
o tenente
miliciano de infantaria,
adido, Rui Gusmão Nogueira,
ficando na situação de licenciado,
devendo ser considerado nesta situação desde 18 de Agosto di' 1953.
Considerado
apresentado
ao serviço deste Ministério.
por ter deixado
de prestar
rerviço na província de
Moçambique, onde se encontrava
em comissão militar,
o tenente miliciano de infantaria, adido, Mário Augusto
Gouveia Pinto Bandeira de Lima, ficando na situação
de disponibilidade,
devendo ser considerado
nesta situação desde 8 de Agosto de 19;)3.
Demitido de oficial do Exército, por lhe ter sido aplicado
do Discio disposto no artigo 178.0 do Regulamonto
plina ::\Witar, o tenente miliciano, do regimento de artilharia ligeira n. o 4, João de Deus Moura, dsvondo
ser considerado
nesta aituação
de de 18 de Agosto
de 1933.
Adido
Alferes miliciano de infantaria,
do regimento
de infantaria n." 15, Daniel Andrade
de Carvalho,
por ter
sido requisitado
para <jesempenhar
uma comissão de
serviço no Estado da lndiu, 1l0H torm OH da alínea b)
do artigo 3.() do Decreto-Lei
n." ;3(i 01U, do 7 (k 11(:zembro
do 1946, devendo SOl' con 'idorado n sta SItuação desde 22 de Agosto do 19óH.
(Auotndns

pelo Trlbunnl

do Coutas

0111

25 <la S ..h'ml)l·o "" l\)~~)'

Reserva

Coronel do infantaria,
f an tari
aria

comanda!1te do rezimcnto do in' . ('«inça 1v H Pires,
b
n. o 1')
.., A ntónio
nos terlll OS.

da alínoa

o) do artigo l~.O do Docroto-L i 11.0 ~~6;IÜ-L

do 24 de ~laio de 19-1-7, <10\"011(10 ser consid
situução desde :W d Agosto do 19;):!.

1'11<10 nesta

2.· :-;('rie
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Tenente do quadro dos serviço
auxiliares do Exército
do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 1 An~
tónio Gonçalves
de Freitas, nos termos da alínea a)
do artigo 12." do Decreto-Lei
n.? 36304
de 24 de
Maio de 1947, modificado pelo Decreto-Lci'n.o
38 916,
de 1 de etembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 23 de Julho de 1953.
(Visada palo Tribunal de Conras em :lO de Setembro
são devidos omolumontos,
DOS termos do Docreto

Por portarias de 9 de Setembro

de 1953. Nilo
22 251).

11.°

ele 19153:

Adido
Brigadeiro,
do Instituto de Altos Estudos Militares, José
:\faria Rebolo V alente de Carvalho,
por ter sido nomeado director
do curso para a promoção
a oficial
superior do referido ln rtítuto, por portaria desta data,
dev ndo ser considerado
nesta situação desde a data
da pr ente portaria.
(Anorad«

de Co ntns em ti da Outubro

polo Tribunnl

do 19õ3).

Reserva
Coronol médico, iu pector da 1.11 inspecção do serviço
de saúde militar, Vicente de Paulo de Moura Coutinho de Almeida de E~a e capitão do extinto quadro
auxiliar do serviço de saúde, da Direcção do Serviço
de Saúde :\1ilitar , António :\faria do Almeida, nos termos da alínea (l) do artigo 1:2.o do Decreto- Lei n. ° 36 304,
ruodificndo pelo Decreto-Lei
n." 38 a16, de 18 de Setembro de 1\)5~. dov ndo SOl' considerados
n stu situaÇ:1O d sd . respectinllnent
, 21 de Agosto o S? do ~etem 1>1'0 J 19ô:3.
Capitão do quadro do' serviços auxiliares do Exército,
do rezimonto de artilharia
posada n.? :3. Pompeu Martins, ~os termo' da ulínea li) do artigo 1~.0
Decreto-L 'i n. o :Hi ;W-t.. alterado pelo Decreto-Lei n." .38aI G,
lle 1
d Sct mbro de 1 g,->~, devendo SOl' considerado
no ta situução dosd 7 de Agosto de 1K>;3.
,
(VI ada 1'810 'I rlbunal d. Cont s em ~~ du S. tumbro ~~,.!~58. ~ao
l

ao

ao dovltlu

tuuoJnmuuto

,uo

tdrUlOb

do Decrete

n .........

57).

Por portar/a de 11 de Setembro de 1953:
1)eixll ii "1' ('011. iderado
na tiitua<;ão do udido na pro-

"rnpia dI' :\rO~lllllbi'lue

ond

d sornpellhu\'1l

o cargo
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de chefe do estado-maior do comando militar desta
província, continuando, porém, na mesma situação de
adido, mas em serviço no Ministério do Ultramar,
como governador da província de S. Tomé e Príncipe,
o tenente-coronel do corpo do estado-maior, adido,
Francisco António Pires Barata, devendo ser considerado nesta nova situação desde 9 de Setembro de
1053.
Deixa de ser considerado na situação de adido na província de Macau, onde deaempenhava o cargo de chefe
do estado-maior do comando militar daquela província,
continuando, porém, na mesma situação de adido, mas
em comissão de serviço militar na província de Moçambique, como subcbefe do estado-maior do respectivo comando militar, o capitão do corpo do estado-maior, adido, Júlio Augusto Ramalho Correia, devendo
ser considerado nesta nova situação desde 28 de Agosto
de 1953.
Adidos

Capitão de engenharia, das Oficinas Gerais de Material
de Engenharia, José Manuel Queriol 'I'oj oiro Elbling
Quintão, por ter sido nomeado engenheiro das referidas Oficinas por portaria desta data, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de lanceiros n." 1, David Garcia Cortes,
por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
de serviço militar no Estado da India, ao abrigo da
alínea c) do artigo 3.0 do Decreto n. o 30 019, de 7
de Dezembro de 194:6, devendo ser considerado nesta
situação desde 2 de Setembro de 1963.
(Anotadas

poro Tribunal

de Contas

om 25 de Sutombro

do 1953).

Quadro da arma de artilharia

Tenente de artilharia, adido, Adolfo .Jorge Vilares da
Costa, que, por ter doixado de prestar serviço na província de Moçambique, onde se encontrava em comissão militar, embarcou em 10 do Agosto de Hlõ3 d.e
regresso it metrópole, desde quando deve ser conslderado nesta situação, para preenchimento de YugtL
no quadro.
(Víaad« 1'010 Tribunal
do Contas om 2K do Sot"mbro
são duv ldos emolumentos,
JlO~ tormo
do Decreto

de l!153. ;\""
2:1 257).

0,°
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Reforma
(Despacho do 20 de Março do 1053 da Caixa Geral de Depósitos
Crédito e Prevtdêncta,
publlcndo no Diàrio do Govenl,O u.o 6:'"
'
2.4 série, do 23 do mesmo mês e ano).

Major de infantaria José jIaria de Sousa Brito e capitães, de infantaria, José Pedro de l\Iatos e de cavalaria, Teófilo Duarte, todos na situação d~ reserva
o último nos termos da alínea b) e os restantes nos
termos da alínea a) do artigo 13.0 do Decreto-Lei
n.? 36304" alterado pelo Decreto-Lei n." 38916 de
18 de Setembro de 1952, devendo ser consider~dos
nesta situação desde, respectivamente,
7 e 1 de Janeiro de 1953 e 4 de Dezembro de 1952.
(Despacho de 20 do AiXO.to do 1U53 da Caixa Geral de Depóslro s, Crédito O Prevldênclu, publicado
110 Dlôrío do Goverlto
n.v 196, 2.· série, do 22 do mesmo mês o ano) .

.

Generais Ernesto da França Mendes Machado e Gaudêncio José da Trindade; coronel de infantaria Francisco Monteiro de Carvalho Lima; tenentes-coronéis:
de infantaria, ..Artur de Vasconcelos, de artilharia,
Tomás Fernandes o, do serviço de administração militar, J Iemetério Augusto de Carvalho Massano ; capitães : de infantaria, José Joaquim de Brito, António
Augusto Afonso e Mauuel António do Assunção Sardinha; de cavalariu, José Júlio de Andrade e, médico, José Joaquim Lopes Silvério; tenentes: de infantaria, João Pedro Diegues e, de cavalaria, Lourenço
António do Casal Ribeiro de Carvalho e alferes de
cavalaria António de Oliveira, todos na situação de
reserva, o décimo primeiro nos termos da alínea b)
e os restantes nos termos da alínea a) do artigo 13.0
do Decreto-Lei n.? :-3l.i 30-10,alterado pelo Decreto-Lei
n. o 38 V1ü, de 18 de Setembro de H_l52, devendo ser
considerados nesta situacão desde, respectivamente,
6 de Junho, 1 de Julho, 12 de Junho, 20 de Janeiro,
19 de :\Iaio, 2:3, 22 o 13 de Junho, 21 de Julho,
8 de Junho, 19 de :JIarç'o e 7 de Junho de 1953,
27 de Agosto de 1952 e 15 de Julho de 195:3.
(Não caro,'.

do vlst o ou anotuçâo

do 'I'rfbunul

do Contas).

Supranumerário

Capitão de cn()'eultaria Armando de Brito Subtil, que,
por ter deixado de prestar serviço na província de
Moçambique , onde 'e encontrava em comissão militar,

.
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embarcou em 10 de Agosto de 1053, de regresso iL
metrópole, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Visada 1'010 Tribunnl do Contas om 28 do Sotombro do 19,3. Não
são devidos omotumontos,
nos termos do Decreto 11.° 22257).

Por portaria de 18 de Setembro de 1953:
Reserva

Coronel veterinário, da Direcção do Serviço Veterinário
1filitar, director, Mário Augusto da Costa. nos termos
da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n. o 36 304,
alterado pelo Decreto-Lei n." 38916, de 18 de 'etembro do 1952, devendo ser con iderado nesta situação desde 26 de Agosto de 1053.
(Visada polo Tribunal do Contas cm 28 do Setombro do 1953. Não
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto 0.° 22257).

Por portar/as de 23 de Setembro de 1953:
Deixa de SOl' considerado na situação de adido na província de ~Ioçamoique, continuando, porém, na mesuin
situação de adido, mas om serviço militar dependente
do Ministério do Ultramar, como comandante do corpo
da polícia indígena da provlncia de S. Tomé o Príncipe, o capitão de infantaria, adido, Clodoinir Sá Viana
de Alvarenga, devendo ser considerndo nesta situaçito
desde 18 do Setembro de 1053.
Adidos

Major de infantaria, do regimento de infantaria n.? 11.
.J úlio Martins Mourão, por ter sido nomeado ptu·n
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Setembro
de 1003.
Major de infantaria, do regimento de infantaria n.? 9.
Leonidio Marques de Carvalho; capitães : de il1fa~ltaria, do regimento de infantaria n.? 9, António :\l<ll'L,~
Vieira Gonculvos Soares e, do batalhão do ca<:adoro~
n. o 3, J osé Pedro Milheiriço 1reitor Marques , do ,.~rtilharia, da escola prática da arma, JOHú Duarte . ~ll\'ler
da Silva Palitares Correia de Meneses Marinho Falcão;
tenentes: de infantaria, do batalhão do caçadores TI,o 8,

2.' Série
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Luís Ataíde da Silva Banazol e, de engenharia
do
regimento
de engenharia
n.? 1, Carlos Alberto Mongiardim Coelho da Costa e, do batalhão de telegrafistas
J osé da Costa Pereira de Sande de Saca dura Bote
Corte Real e alferes:
de cavalaria,
do regimento
de
Ianceiros n.? 1, Luís Maria Coelho Casquilho e do
regimento de cavalaria n.? G, Alexandre
Manuel Gonçalves Dias de Lima e, tio serviço de administração
militar, do comando militar dos Açores, António Carlos
Cerrado ~fourão e Eliseu António de Aguiar, por terem
sido nomeados para desempenhar
comissões de serviço
militar na províncin de Macau, os sexto, sétimo, décimo e décimo primeiro ao abrigo da alínea c) e os
restantes
ao ahrigo da alínea b) do artigo 13.° do Decreto n.? :3G 019, de 7 de Dezembro de 1946, devendo
ser considerados
nesta situação desde 10 de Setembro
de 1953, excepto os dois últimos, que são considerados
nesta situacão desde Hl do mesmo mês e ano.
Major do corpo do estado-maior,
da Direcção dos Serviços do Ultramar, Fernando Louro de Sousa, tenente,
da E cola Prática de Infantaria,
António Manuel Andrade Lopes e alferes, do regimento de infantaria n. 0:3,
X orberto .Amllcar de , ousa Luis Ramos, elo regimento
de infantaria
n.? 4, Francisco
ela Silva Pires e, do
batalhão
independente
de infantaria
n.? 18, Gustavo
Henrique
Rebelo de
ousa, por terem sido nomeados
para desempenhar
comissões de serviço na província de
0
Mocambique ao abrigo da alínea I,) do artigo :3. do
Decreto n." 36 019, de 7 de Dezembro de 1946, devendo
ser considerados
nesta situação desde 15 de Setembro
de 193;3 o prim iro e 10 do mesmo mês os restantes.
Major de infantaria, do Instituto Pronssional
dos Pupilos
do Exército,
Artur Ferrão Pimentel da Costa, por ter
sido nomeado professor ofectivo do 4.° gr?ro de disciplina
do referido
Instituto,
por por tarta de 9 de
"etembro
do 193:3, desde quando deve ser considerado n sta situação.
~ra.ior de infantaria,
da direccão da arma. Raul Augusto
:\lcsquita da Silva e capitão d casalaria,
do re~imento
de cavalarin n." 6, Alvaro Francisco
Torres de Andrad
ilva, por terem sido nomeados para desornpenhar cornissõ s de serviço militar dependentes,
rospe~tivamente
da provincin. d ~[oçamhique
o Estado
da índia, ao' ahrigo da alíneu li) do urtigo 3.° do Decroto II.o 3(\ 019, de 7 d Dezembro de 19-iG, devendo
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ser considerados nesta situação desde 10 e 5 de Setembro de 1953.
Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. o 14,
Luis Eugénio de Beça Múrías e tenentes da mesma
arma, da Escola Prática de Infantaria, António da
Silva Osório Soares Carneiro e J osó Luís Ferreira da
Cunha, por terem sido nomeados para desempenhar
comissão de serviço militar dependentes, o primeiro,
na província da Guiné e, os restantes, na província
de Angola, ao abrigo da alínea b) do artigo 3.0 do
Decreto n. o 36019, de 7 de Dezembro de 1946, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 17 de Setembro, 24: de Agosto e 10 de
Setembro de 1953.
Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. o 16,
André do Nascimento Infante e alferes de artilharia,
da escola prática da arma, Fernando José de Almeida
Mira e Nuno João Silva de Morais Pinto, por terem
sido nomeados para desempenhar comissões de serviço
militar dependentes do Estado da India, ao abrigo da
alínea c) do artigo 3.0 do Decreto n.? 36019, de 7 de
Dezembro de 1946, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente,
10, 1 e 1 de etembro de 1953.
Capitães: médico, do comando militar dos Açores, J O~LO
Homem Lemos de Meneses; do serviço de admínistração militar, da Hepartição do Fiscalização deste
Ministério, Alfredo Fernandes das Neves e, do quadro
dos serviços auxiliares do Exército,
do 2.0 grupo de
companhias de saúde, Américo Pereira Gabriel, por
terem sido requisitados para d sempenhar ('omissões
de serviço dependentes do Subsecretariado de EstadO
da Aeronáutica, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamsnts, 16 de Setemhro e 31 e 12
de Agosto de 19,)0.
(Anotndas

pero Tribunal

do Contas

om 29 do Hetomhro

do 1953).

BaIxa do serviço

Tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n." 5,
Francisco Maria de Andrade, nos termos do artigo 3.0
do Decreto Lei n.? 2840-1:, de :31 de Dezembro .do
19:37, por ter sido julgado incapaz d todo o serVlC;O
militar pela junta hospitalar do inspecção, devondo
ser considerado nesta 'itllaçüo desde 9 de etembro
de 1953. (Anotada polo Tribunal do COllta. em 20 de Hot.mhro do 1953).
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Quadro do corpo do estado-maior

Capitão do corpo do estado-maior,
adido
Hermes de
~raújo Oli,-eira! que, por ter deixado d~ prestar serVl~O na província de Moçambique,
onde se encontrava
em comissão de serviço militar, rezressou em 10 de
Agosto de 1933, desde quando dev~ ser considerado
nesta situação, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 8 de Outubro do 1955. NilO
são dovidos emolumentos, nos termos do Decreto 0.° 22251).

Quadro da arma de infantaria

Coronel de infantaria,
adido , João Augusto da Paixão
)Ioreira,
que, por ter deixado de prestar serviço no
)Iinistério
(lo Interior,
na Guarda Nacional Republicana. se apresentou
em 29 de Agosto de 1953, para
preenchimento
de vaga no quadro, devendo ser considerado ne ta situação (resde a data da sua apresenta~ão.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1955. Não
,ao devidos

emolumentos,

nos termos do Decreto

n.· 22 257).

Capitão de infantaria,
adido, Altino Amadeu Pinto Magalhã(\s, que, por ter deixado de prestar serviço na
província de Angola, onde se encontrava em comissão
de serviço
militar, regressou
eID 29 de Agosto de
lD53, desde quando deve ser considerado
nesta itua\ào. para preenchimento
do vaga no quadro.
Reserva

Coronel. supranumerário,
António José Caria e tenente-coronel,
adido, de licença ilimitada, José Teles da
Silva Palhinha, ambos de artilharia, e tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do Depósito
Geral de )[atprial de Eng nharia, João Grade Nunes
Ribeiro, o primeiro no termos da alínea c), o segundo
nos termos da alínea ") e o terceiro nos termos da
alínea c) do artigo 12.° do O creto-Loi
n.? 36 304,
alterado pelo Dl {'l'l to-Lei n." 3~ 916, de 18 do .Sete~hro de H);>2. dc\·endo SOl' con iderados nesta situação
(}<'8\1 , rospectivamentc,
3 e ..j. de etembro o 30 de
Agosto d 1K>:L
COrOnéi. módicos,
inspector
da 2. 3. inspecção do ser\'i\o de saúde
militar, Aníbal de Uelo e ~a tro ~~lter 'id ,(la a.a inspeccão (lo mesmo ser:-I<:~, Mário
..\Ib rto Pegado P r ira ~rachado,
O pl'lIDl'lrO no,s
t rmos da nlínea e) e o . gundo nos termos
da alí-
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do artigo 12.° do Decreto-Lei
n." 36304, alpelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setem1952, devendo ser considerados nesta situação
respectivamente,
31 de Agosto e 20 de Setem-

1953.
(Visadas peio Tribunal do Contas em 8 de Outubro de 1953. ""ào
são devidos emolumontos, nos termos do Decreto n,? 22 257).

Por portaria de 29 de Setembro de 1.963,'
Adidos

Coronel
de cavalaria,
da direcção da arma, Bento da
França
Pinto de Oliveira e major de artilharia,
do
comando militar da Madeira,
João Carlos de Sousa.
o primeiro
por ter sido nomeado para desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do ::\finistério do
Interior,
na Guarda
Nacional
Republicana.
e o segundo por ter sido nomeado para de empenhar
urna
comissão de serviço dependente
da província
de Macau, ao ahrigo da alínea c) do artigo :3.0 do Decreto
n." ;36 019~ de 7 de Dezembro de 1\.)46, devendo ser
considerados
nesta situação
desde, respectivamente,
29 e 2G de Setembro de 1953.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas om !ii de Outubro

do 19,'t. l.

Por portaria de 30 de Setembro de 1953,'
Adido

módico, da I." Ropnrticão da ~.:l Direcção-Gerul
deste Ministér io , Augusto Carlos -:\fir:\
da Silva, por ter sido requisitado
para desempenhar
uma comissão
de serviço militar no ~ ubsccretariad"

Tenente-coronel

•

de Estadc
da Aeronáutica,
devendo S(,1' considerado
nesta situação dosde 5 de Agosto de 19.->:t
(Anotada

Ministério
Por parlaria

pelo Trlbnnal

do Contas

cm 17 de Outubro

do Exército - Repartição

Gera I

de 18 de "etembro de

/l)(}:J:

de l~M)·

Considerado
na situação de reserva desde 1 do .I,ulho
do 1951, nos termos do
único elo artigo \l." (lo Dt" •

*
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creto-Lsí n." 38 267, de 26 de Maio de 19p1, o capitão
Armando de Sousa Lamy Varela, conforme lista inserta
no suplemento ao Diário do Governo n, o 175, 2. a série
de 31 de Julho de 1951, rectificada pelo Diário do Go~
verno n.? 190, 2.a série, de 14 de Agosto de 1953 em
conformidade com O disposto na alínea 4) do § 1.'0 do
art~go 6.0 do citado Decreto-Lei n. o 38 267, Esta por.
taría anula, para todos os efeitos legais, a portaria
de 22 de Março de 1952, na parte respeitante ao referid o oficial.
(NAo carece de ..Isto ou anotação

de 'I'rtbunaj

de Ccut aa),

IV - PRilMOÇOES
Ministério
/>01'

do Exército - I. a Oirecção-Geral-

portaria de 1 de

2.

a

Repartiçao

etembro de 1.95.1:

Escola Prática de Engenharia

Alferes de engenharia, os aspirantes a oficial de engenharia, da Escola do Exército, João António Lopes
da Conceição, José Francisco de Azevedo Fernandes
Basto, Américo Gomes dos Santos Silva, Álvaro
Joaquim José Maia Gonçalves, Jaime Patrício Albuquerque Ferreira,
António Pinto Ramos Milheiro,
Gonçalo Nuno de Albuquerque Sanches da Gama,
.J ustino António Correia de Almeida, Manuel Fonseca
Perreira Pinto Basto Carreira o J osé Eduardo Dartout
Sale Henriques.
(VisadA pelo Tribunal
dovidos emotumentos,

Por portaria de .Q de

de Conta. em 2 do Outubro de 1953. Silo
nos termos do Decreto 11.° 22 207).

etembro de 1.953:

4.' reglilo militar - Quartel-general

Oapitão do quadro dos erviços auxiliares do Exército,
o t nent do quadro do me mos serviços,. adido, em
ervi\o na província de Angola, José Ferreira Gomes.
(\'1 ada pelo Tribunal
d. Couta
em 28 de SotolU~ro.d.e 19~3, Silo
devido. emolumentos,
no. terDlO. do Decreto D. 2_ .67).
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P01' portarias de 18 de Setembro de 1953:
Regimento de infantaria

n. o I

Capitão veterinário, o tenente veterinário, da Escola
Prática de Administra~ão Militar, Amadeu Antunes
Vieira,
Direcção do Serviço Veterinário

Militar

Coronel veterinário, director, o tenente-coronel veterinário, inspector do serviço veterinário militar, José
António dos Santos Farraia.
Major veterinário, o capitão veterinário, 00 regimento
de infantaria n.? 1, João de Ascensão Grilo Fevereiro.
Hospital Militar Veterinário

Tenente-coronel
votorinárío,
director, o major veterinário, da Direc~ão do Serviço Veterinário Militar,
David Borges.
Adido

Capitão veterinário, o tenente veterinário, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, Gilberto de ALmeida Mendes.
(VIsadas pelo TrIbunal
devidos emolumentos,

de Contas em 28 de Setembro de 19;,3, São
uos termos do Decreto 0,0 22 267),

Por portarias de 23 de Setembro de 19:,3:
Ministério

do Exército - 3.' Direcção-Geral

Capitão de artilhariu, com o curso do estado-maior, o
tenente de artilharia, com o mesmo curso, Carlos Fernando da Cunha Vieira de Araújo.
(Visada
pelo Tribunal
devIdos omolumonlo8,

de Contas em 1 de Outubro de 19~3, >i,iO
llOS lormos
do Decrero n.o ~2 267),

l." região militar - Quartel-general

'I'eneute-coronel,
Alm ida.

o major do- infantaria José .Ioaquiru <1(',
Quadro do corpo do estada- maior

Major do corpo do estado-maior, o apitão do m snlO
corpo, da 3. a Direc~ão-(leral dosto Ministtirio, FI' Jerico Alcide ue Oliveira.
Direcção da Arma de Infantaria

M.~jor, o capitão de illfantaria, do r eiruonto
taria n.? 1, AIlt611io Patr('io
'ulad()~

do inf:tn-

2.' Série
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Quadro da arma de infantaria

Major, o capitão de infantaria,
do regimento
de infantaria n.? 1, .Tosé Catela Stockler de Albuquerque.
Ma.ior, o capitão de infantaria,
do regimento
de infantaria n. ° 8, Armando Augusto Lopes Mendes.
Major, o capitão de infantaria,
do batalhão de caçadores
n." 1, Luis Estorninho Neves.
)fll:jor, o capitão de infantaria, do batalhão de engenhos
Abel Barroso Hipólito.
'
Regimento de cavalaria

Capitão,

n. o 8

o tenente de cavalaria,
adido, em serviço no
do Interior,
na Guarda Nacional RepublíAntónio Lobato de Oliveira Guimarães.

Ministério
cana,

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, do hospital
militar regional 11.° 1, Manuel Valente da Silva.
Adido

Major do corpo do estado-maior,
o capitão do mesmo
corpo, adido, subchefe do estado-maior
do comando
militar da província de Moçambiquo, Júlio Augusto
Hmnalho Corr ia.
(VJoadas pdo Trtbunal
do Contas ern 50 de Setembro de 1053. Sito
cJovfdoJ umo luruentos , nos termos do OOCl'otO u." 22 257).

Por portarias

de 29 de SI'feml)/'o de I9fí/J:

Destacamento do Forte de Almada

o capitão de artilharia,
comandante
do destaCall1ento do Forte d Almada, .Jos6 1farj(L Navarro

Jlajor,

Vilalobo

Yi ira.
Regimento de cavalaria

n. o 8

(;01'On0) () tl n I1t -coron 1 elo cavalaria,
trino,

Eduardo

comandante

in-

Alb rto ti Abreu Bra iel.

(VI.n,ln
"elo 1'rlI>IIII:l1 d. '011111 em 13 do Outlll:r~) ~e 1953 .• Rito
d .. vl~o
tuOIUIII~lIlu)
1100 tormos
do Doer.tu II. 2.257).
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Por portarias de 80 de Setembro de 1953:
Direcção do Serviço de Saúde Militar

Tenente-coronel médico, o major médico, do Hospital
Militar Principal, José Maria da Costa Pereira Pacheco de Sacadura Bote.
Tenente-coronel médico, o major médico, do Hospital
Militar Principal, José Maria Fernandes Lopes.
4." I nspaeçãc do Serviço de Saúde Militar

Coronel médico, inspector,
Joaquim Júlio Carrusca.

o tenente-coronel

médico

Quadro do serviço de saúde militar

Coronel médico, o tenente-coronel
médico, adido, em
serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, Aires Mendonça Lencastre Pinto de
Sousa Coutinho Montenegro.
Assistência aos Tuberculosos do Exército
Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas

Major médico, o capitão médico José Dias Pina Monteiro.
Capitão médico, o tenente médico Alfredo Alexandre
Ribeiro de Magalhães.
Hospital Militar Principal

Major médico, o capitão médico Diogo Guilh rme da
Silva Alves Furtado.
Capitão médico, o tenente médico José Jales Ribcirv
Tavares.
Adidos

'I'enente-coronel
médico, o major médico, adido, oro
serviço no Instituto de Altos Estudos Militares, Nicolau José Bettencourt.
Capitão médico, o tenente médico, adido, em sen-iço
no Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, J oa.quim Bernardino Moreira de Sena Martins.
(VIsadas polo Tribunal do Contas om 17 de Outubro do 1953. 81\0
devídos emolumentos, nos termos do Decrete n.o 22 207).

Regimento de infantaria

°

n. o 5

Tenente médico,
alfer s médico, do r gimento d infautariu n.? f), Manuel Alberto Lop saraiva
)fartins.
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Tenente médico, o alferes
Fernandes Tender.
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de costa

médico António

Augusto

Regimento de cavalaria n.· 7

Tenente
Ferro.

médico,

o

alferes

médico

Fernando

Neves

Escola Prática de Engenharia

Tenente médico,
Lopes Ferro.

o alferes

médico Altamiro

Teixeira

1.. grupo de companhias de saúde

Tenentes médicos, os alferes médicos, do 1.0 grupo de
companhias de saúde, Manuel Albino Rodrigues de
Sousa e João Martinho Reis Madeira .

.

2.· grupo de companhias de saúde

Tenents

médico, o alferes médico José Garcia Afonso.

Tenente

médico, o alferes médico António da Graça.

Hospital Militar Principal

Hospital militar regional n.O 2

Tenente médico, o alferes
Barros Guerreiro.

médico Sebastião

José de

Assistência aos Tuberculosos do Exército
Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas

Tenente módico, o alferes médico César Dias Rego
erra'.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 10 de Outubro de 1953. São
I

devido.

emolumento.,

DOS

termos

do Deereto

0.°

i2 257).

Por portarias de 1 de Outubro de 1963:
Escola do Exército

A.spirantes a oficial de eng nharia, os cadetes alunos do
4.° ano de engenharia José Fernando Lopes ~omes
~farqu ,António F rrão Vilardehó, J o é PerOlr.1tde
Mod ir
Barbosa, Vasco F rnando de Melo Wílton
P r ira Luí Emílio ravo da ilva, José Renato de
Araújo 'Pereira d
ousa. Baltasar António d~ Morais
Barroco António da o ta iachapuz e AHplO Antó1110 Piçarra I iogo da 'il\'à.

.

,
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Escola Prática de Infantaria

Aspirantes a oficial de infantaria, os cadetes alunos da
Escola do Exército Mário Firmino Miguel, Gabriel
Fátima do Nascimento Mendes, Carlos Alberto do
Carvalho Henriques dos Santos, José Simões de Faria, José Manuel Severiano Teixeira, António Correia
Ventura Lopes, Joaquim António Gonçalves Pires,
Rui Alberto Magiolo de Gouveia, Alberto Porfírio
de Carvalho e Silva, Hélder Chaves Gomes, Abel
Celestino Vaz, Raul Duarte Cabarrão, Vinício Alves
da Costa e Sousa, António Marques de Abreu, Manuel Maria Amaral de Freitas, Alexandre Moreira de
Sousa, António de Oliveira Baptista e Silva, Luciano
de Almeida Alexandrino, Pedro Júlio do Pezarat Correia, J oão Mário Andrade de Beires Junqueira, Arménio Augusto da Silva Teodósio, Francisco Manuel
Homem de Gouveia Costa Fernandes, Jorge Alexandre Araújo Correia, Ramiro Morna do Nascimento,
Fernando Hugo Franco Bélico Velasco, Raul Leandro dos Santos, Francisco Granjo de Matos, Francisco do Carmo Medeiros de Almeida, Álvaro Loureiro Martins Pereira, Carlos Alberto Idães Soares
Fabião, .J oaquim Luis de Azevedo Alves Moreira,
Fernando Manuel Schmidt de Montalvão e Silva .
.T oão J osé Curado LeiEIO, Eugénio dos Santos Ferreira Fernandes, António Maria Ferreira de Almeida.
'Tavares de Carvalho, Manuel Basilio de Almeida
Teixeira de Aguiar da Câmara, Augusto Autunes
Morgado, Nuno Pereira de Sá Nogueira de Lacerda
Machado, Carlos Manuel Correia Marques da Costa,
J osé Luís Carvalhinha de ousa, Amável Vel s ' rru,
Fernando dos Santos Ribeiro da Cunha, António Salgadinho São Brás, José Jaime Pinto Monrov Garcia,
António Tomás da Costa, Eurico Óscar Moreno. F,Y1\.riste Ramalhinho Duarte, Alfredo Ubaldo Pires Gomes da Silva, Carlos Diamantino Bac lar Pires. Fernando Manuel da Costa Estorninho, Arnaldo Alfredo
Pereira do Carmo de Sousa Teles, António Rodrigo
Rodrigues Queirós e {;ar108 Alberto V lasco (ionçalves.
Escola Prática de Artilharia

Aspirantes a oficial de artilharia, o alunos ca.dete~ da
E 'cola do Exér('ito Carlos Alb rto T ix ira Ferreira,
Rubi José Alfr do Mourão Marqu s, Manuel Ribeiro
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Franco Charais, M~irio Dias de Sousa, Fernando
Rui
Mesquita da Costa Passos Ramos Siefredo Ventura da
C.osta Campos, A'rquimedes Gonçalves
' I:> Magalhães, Martinho de Carvalbo Leal, António Máximo de Oliveira
Calisto e Silva, José António Cardoso de Almeida
Joaquim Pereira
da Silva, João Aususto Fernande~
Bastos, Altinino Fernandes
Gonçalve~, Fernando
Mam~el Pinto de Novais Paiva, Joaquim José Esteves
VIrtuoso,
Rolando de Carvalho Tomás Ferreira
António Manuel Silva da Gama, J oão Manuel Graça
Pereira
do Nascimento,
Horácio
Cerveira
Alves de
Oliveira,
Carlos Alberto
de Castro Silva Gaspena,
Alvaro Santos Carvalho Seco, Vasco Augusto da Silva
Pinto e Simas, Carlos Alberto Claro Mourisca, José
Vítor nIauuel da Silva Correia,
Alfredo
José Pala
Machado
da Silva, Abílio dos Santos Sousa, João
António de Gusmão Pimentel da Fonseca) Mário Pinto
Rimões, Fernando
Jorge Freire do Andrade
Castelo
Branco Lobo da Costa, Carlos Alberto do Carvalho
Felgueiras
e ou a, José Ff\rnando Vioira Lizardo Gomes
oelho de Oliveira e Luís Jorge Lopes Gomes
Marques.

Escola Prática de Cavalaria

.\ spirantes

a oficial de cavalaria, os cadetes alunos da
1':8co1a do Exército
António Francisco Martins Marquilhas, João ~Ianuel Bilstein de ~Ieneses Luis de Sequeira, Fernando
Reis de Carvalho, Nuno Álvaro de
Couto Ba tos do Bivar, Serafim da Cruz Duarte Pinto,
.Io: ~ :\1aria Barroso Branco Ló, Justino Augusto Clara
Pinto, António Lopo Machado do Carmo, Rui Ernesto
Freir Lobo da O ta e João ~fartins Ribeiro Mateus.

Escola Prática de Administração Militar
.\spirante
a oficial do orviço de administra<;ão militar,
os cadetes aluno' da E. cola do Bxórcito António Madeira Pes te, J o é dos
antos Castro, António Adolfo
Rodrigues
Leit Assunção, Domingos Fernando
de
Almeida. Nascimento,
João José Bernardo dos Santos
Fnlcão
unha.
irilo d Aguiar
antes, Manue~ de
(>lh pira de Mnia
~ ilva Forte, .J oão Duarte Silva
c!(\ Fieu ir do Taspar, .;\ntónio
[ogueir« da. Silva,
Vítor \fanuel
de Morai
,imiies, !.Jufs Ferreira da
Ho,a, .1 a Vítor Luca. Var la, Mário Leopoldo Mont('iro d
.\lmeida
Rus '0. Joaquim José Gonçalves
'risó tomo
J o:', 1< rr i~'a P roira Dourado.
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Direcção.Geral-

2. a RepartiçAo

Por portaria de 17 de Julho de 1.953:
Ministério

do Exército -

Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris

Chefe de secretaria, o capitão de infantaria, na situação
de reserva, Carlos António Parreiral da Silva, nos
termos do § 1.0 do artigo 6.° do Decreto n.? 19816,
alterado pelo artigo 1.0 do Decreto n.? 21 540, de 11
de Junho de 1932, e ao abrigo da Portaria n.? 18 631,
de 8 de Agosto de 1951, na vaga do capitão Paulino
Afonso Esteves, que, por esta portaria, :fica exonerado
daquelas funções.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 5 de Setembro de 195l. São
devidos emolumentos, nos termol do Decreto n.o 22 267).

Por portaria de 28 de Agosto de 1953:
Regimento de artilharia antlaêrea fixa
Centro de Instrução de artilharia contra aeronaves

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n.? 1, Josó António de Almeida Castro.
Grupo de artilharia

Tenente de artilharia,
Rodrigues Figueira.

contra aeronaves n.O I

no quadro

da arma, Armando

Regimento de cavalaria n. o 6

2. ° comandante, o tenente-coronel de cavalaria,
numerário, Fernando Jorge de Aguiar.

supra-

Por portaria de 31 de Agosto de 1953:
Batalhão independente de infantaria n. o 17

Capitão do quadro dos serviç-os auxiliares do Exército,
no quadro, Manuel dos Santos.
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Por portarias de 1 de' Setembro de 1953:
1.. Tribunal Militar Territorial

de Lisboa

Promotor de justiça, o coronel de artilharia, adido, prom?tor de justiça do Tribunal Militar Territorial de
Visou, funções de que fica exonerado por esta portarra, Manuel Augusto da Silva Pestana, nos termos do
artigo 292.0 do Decreto n. o 11 292 (Código de Justiça
Militar), de 26 de Novembro de 1925, e Decreto-Lei
n.? 25460, de 5 de Junho de 1935, para preenchimento
da Yaga deixada pelo coronel de artilharia António
.J osé Caria, que, por portaria desta data, foi exonerado
das referidas funções.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Setembro
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto

2 .• Tribunal Militar- Territorial

de 1953. Nlo

D.· 22257).

de Lisboa

Promotor de justiça, o coronel de artilharia, adido, promotor de justiça do Tribunal Militar Territorial do
Porto, funções de que fica exonerado por esta portaria,
Emídio José Crujeíra de Carvalho, nos termos do artigo 292.0 do Decreto n. o 11 292 (Código de Justiça
Militar). de 26 de Novembro de 1925, e Decreto-Lei
n.O 25460, de 5 de Junho de 1935, para preenchimento da vaga deixada pelo tenente-coronel de artilharia António Araújo de Almeida Campos, que, por
portaria de 7 de Agosto do corrente ano, foi exonerado das referidas funções.
Tribunal Militar Territorial

de Viseu

Promotor de justiça, o major do serviço de administração militar, da 3. a Repartição da 2. a Di~ecção-Geral
deste Ministério, Joaquim Cabral Cavaleiro, nos termos do artigo 292.0 do Decreto n." 1.1292:. de 26
de Novembro de 1925 (Código de Justiça MIlItar), e
Decreto-Lei n." 25460, de 5 de Junho de 1935,. na
vaga do coronel de artilharia Manuel Augusto da SIlva
Pestana, que, por portaria desta data, foi exonerado
daquele cargo.
Tribunal Militar Territorial

do Porto

PrOmotor de justiça, o tenente-coronel de infantaria, no
quadro da arma, Acácio Joaquim Gomes, nos !ermos
do artigo 292.0 do Decreto n. o 11 292 (CÓdIgO de
Ju tiça Militar}, de 26 d Novembro de 1925, e De-
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creto-Lei n. ° 25460, de 5 de Junho de 1935, para
preenchimento da vaga deixada pelo coronel Emidio
.Tosé Crujeira de Carvalho, que, por esta portaria, fica
exonerado daquelas funções.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 24 de Sotombro de 1953. NAo
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

I.o grupo de companhias de subsistências

2.° comandante, o major do serviço de administração
militar, no quadro do mesmo serviço, José Francisco
dos Santos.
Por portarias de 2 de Setembro de 1953:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 19 de
Junho de 1953, publicada na Ordem do Exército n." 9,
2. a série, de 1953, que colocava no centro de mobilização de infantaria n." 1 os tenentes milicianos, do regimento de infantaria n.? 1, Mário de Almeida Santos
e Renato Soares de Almeida, no centro de mobilização de infantaria n.? 15 o tenente miliciano de infantaria Manuel Alfredo de Morais Martins e o alf res
miliciano de infantaria Modesto de Melo Coelho Carmona Barreto, no centro de mobilização de engenharia
n." 1 o alferes miliciano de engenharia João Alberto
J\fyre Dores e no centro de mobilização de artilharia
n. ° 3 o tenente miliciano de artilharia José António
Ferreira Neto.
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 12 de
Maio de 1953, inserta na Ordem do Exército n,o 7,
2. a série, do corrente ano, que coloca no coroando
militar de Moçambique o alferes, do Forte do Alto
elo Duque, António de Guadalup€l 'l'aveira Pinto Maia
Mendes, porquanto a sua colocação deve ser com iderada no regimento de artilharia ligeira n.? 3.

Por portaria8 de 3 de Setembro de 1953:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 24 de
Julho de 1953, inserta na Ordem do Exército n." 10,
2. a série, de 5 de Agosto do corrente ano, que coloca
no centro de mobilização d cavalaria n.?
o alfores
miliciano de cavalaria, lic nciado, II nrique YaSco
Soares de Melo.

a

2." Súric
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5 de Setembro de 1953:

Comando militar de Angola

Tenente miliciano de infantaria,
Nogueira.

licenciado. Rui Gusmão
.

Comando militar de Moçambique

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade Mário
Augusto Gouveia Pinto Bandeira de Lima.
'

Por portarias

de

8 de Setembro de 1953:

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 24 de
Julho de HJ53, publicada na Or.dem do Exército n.? 10
:? a série, de 5 de Agosto de 1953, que coloca n~
centro de mobilização de artilharia n. ° 7 o tenente
miliciano de artilharia, licenciado, Agostinho Alberto
dos Santos Almeida.
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 1 de
Novembro de 1949, publicada na Ordem do Exército
n.? 2, 2.· série, de 13 de Janeiro de 1950, na parte
respeitante ao tenente, do regimento de infantaria
n. o 5, Vasco Caldas Fragoso.

Por portarias

de

9 de Setembro de 1953:

Instituto de Altos Estudos Militares

Director do curso para a promoção a oficial superior, o
brigadeiro da Direcção da Arma de ~\_rtilharia (inspector
da 1.a inspecção ), José Maria Rebelo Valente de Carvalho, nos termos do artigo 2.° do Decreto n." 37 139,
de 5 de Novembro de 1948, na vaga do brigadeiro
João Pinto Ribeiro, que, por portaria de 15 de Maio
de 1953, foi promovido a general, ficando exonerado
do referido cargo por esta portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 8 de Outubro de 1958. Rão
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 267).

1.' inspecção do serviço de saúde militar

Inspector, o tenente-coronel médico, director do hospital militar regional n.? 1, Mário de Barros e Cunha.
Hospital militar regional n.· I

Director, interino, o major médico, subdirector,
berto de 'ou a. Dia.

Adal-
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de 11 de Setembro de 1953:

Oficinas Gerais de Fardamento

Adjunto, o tenente do serviço de administração militar,
do Depósito Geral de Fardamento e Calçado, Florêncio José de Almeida. nos termos do artigo 27.0 do
Decreto n. o 11 605, de 28 de Abril de 1926, e base III
da Lei n.? 2020, de 19 de Março de 1947, para completo de vaga no quadro ainda não preenchido.
(Visada pelo Tribunal de Coutas em 28 de Setembro de 1953. São
devidos emolumentos,
nos termos do Deereto n.o 22 257).

Oficinas Gerais de Material de Engenharia

Engenheiro, o capitão de engenharia José Manuel Queriol Tojeiro Elbling Quintão, nos termos do artigo 7.0
do Decreto n.? 16629, de 19 de Março de 19~9, na
vaga do capitão Carlos Amaro Sá Teixeira de Azevedo Ferraz, exonerado das referidas funções por
portaria de 5 de Dezembro de 1952.
(Visada pelo 'I'rlbunal de Con tas em 24 de Setembro de 19ó3. Silo
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22 257).

Ministério

do Exército - 3.' Direcçio·Geral

Capitão do corpo do estado-maior, do comando militar
dos Açores, José Júlio Viana Serzedelo Coelho.
Comando militar

dos Açores

Capitão do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, Nuno Freire Moniz Pereira.
Alferes do serviço de administração militar, do batalhão
de metralhadoras n.? 1, Pedro Maria do Rio Carvalho
Frazão e, do Depósito Geral de Material de Aquartelamento, José Manuel Esteves Casanho do Giro.
Governo Militar de Lisboa - Quartel. general

Major do corpo do estado-maior, no quadro do mesDlO
corpo, Júlio Germano de Souto da Silva Cardoso.
2." região militar - Ouartel-general

Major do corpo do estado-maior, da 3.& Direcção-Geral
deste Ministério, Mário Marques de Andrade.
Capitão do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-G~ral deste Ministério, Fernando Eugénio de Paiva RIbeiro.

2.' Série
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Ten~nte de artilharia,
Vilares da Costa.
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ligeira n.· 3

no quadro da arma, Adolfo Jorge

Regimento de cavalaria

n. o 7

Alferes médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde
Fernando Neves Ferro.
'
Grupo de companhias de trem auto

Capitão de engenharia,
Brito Subtil.

supranumerário
Armando
. '

de

I.o grupo de companhias de saúde

Tenente médico, do regimento de cavalaria n.? 7 António PesBanha de Oliveira.,
'

Por portaria de 18 de Setemb1'o de 1953:
Direcção do Serviço Veterinârio

Militar

Inspector, o tenente-coronel veterinário,
director do
Hospital Militar Veterinário, José Pedro Martins Barata.
Escola Central de Sargentos

Professor eventual, o tenente de artilharia, do grupo
de artilharia contra aeronaves n. o 3, Armando de
'ousa Gomes.

Por portarias de 30 de 8etemb,'o de 1953:
~ula e de nenhum efeito a parte da portaria de 21 de
Agosto de 1953 publicada na Ordem do Exército
D.O 11, 2.a série, 'do ~esmo ano, a qual coloca-:-a no
batalhão de metralhadoras n." 3 o tenente de infantaria, do re<rimento de infantaria n.? 10, Rui Silvino
.
t>
d e Freita
LopesMinistério do Exército - Direcção dos Serviços do Ultramar

.Adjunto do director, o major do. c.orp~ do estado-mai?r,
da 3. Direeç:i'to-Geral d ste :\IIDlstóno, José Nogueira
Vai nt Pire.
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Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Major do corpo do estado-maior, no quadro do mesmo
corpo, Frederico Alcide de Oliveira.
Capitão do corpo do estado-maior, no quadro do mesmo
corpo, Hermes de Araújo Oliveira.
Comando militar do arquipélago dos Açores

Capitão de engenharia, do batalhão de telegrafistas,
nardino Pires Pombo.

Ber-

Ministério do Exército - 2.' Direcção Geral - 3. Repartição
A

Major do serviço de administração militar, subinspector
do mesmo serviço, José Luis Ferreira.
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, no quadro da arma, João Augusto
da Paixão Moreira.
Escola Prática de Infantaria

'I'enente, do batalhão de metralhadoras n. o 1, Luis Francisco Soares de Albergaria Carreiro da Câmara.
Alferes de infantaria, no quadro da arma, Augusto Jorge
da Silveira Reis, Fernando Soares Cunha, Noel da
Silva Fernandes de Aguiar, Pedro Pereira do Rosário
Santos, João Cristino Martins Simões da Silva, Eduardo
César Franco Bélico Velasco, José dos Santos Preto,
Rodrigo Peres Pinto Soares, Alfredo llenriques Peixoto, Fernando Catarino Tavares, José Ramiro Pereira de Almeida Sande, Duarte Dias Marques, Diogo
Queirós de Sousa Azevedo, António Barata Alves,
Rui Eduardo Soares Miguel, José Garção Sambado,
Nuno Vilares Cepeda, Adriano Sotero Madeira, Nuno
Sebastião
Beja da Silva Valdês Tomás dos Santos,
.J oão José Ferreira Vilalobos Vieira, José Moura Sampaio, Gabriel de Vasconcelos Passos Silva Cardoso,
José Manuel Caldeira de Pina Castelo Branco de
Carvalho Figueira, Alberto Ferrão de Magalhães Osório e Armando Whytton Medeiros da Silva.
Regimento de infantaria

n. o I

Capitão, do batalhão de caçadores n. o
Dias Falagueiro de Sousa Telos.

~,

António Manuel

2.' Série
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Regimento de infantaria

Alferes de infantaria,
no quadro
nandes Baptista e José Augusto
Leal.

n.· 2

da arma, Artur FerLobo Brandão Soares

Regimento de infantaria

Alferes
de infantaria,
Dores Bento.
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no quadro

n.· 3

da arma,

Regimento de infantaria

Mário

das

n.· 5

Alferes de infantaria,
no quadro da arma, José Eduardo
de Araúj o Ferreira
Mendes Sentieiro,
Lourenço
Calisto Aires, Carlos Ilenrique Duarte de Lacerda,
Estélio Martins dos Santos, Amílcar Fernandes Morgado
e Armindo Martins Pinto Elvas.
Regimento de infantaria n. o 8

Major de infantaria,
no quadro
gusto Lopes Mendes.

da arma,

Armando

Au-

Regimento de infantaria n. o 9

Capitão de infantaria,
no quadro
deu Pinto Magalhães.

da arma,

Regimento de infantaria

Altino

Ama-

n. o 10

Comandante,
interino, o tenente- coronel, do regimento
de infantaria
n." 15, Rodolfo Martins Viana.
Regimento de infantaria n. o II

Major, no quadro da arma de infantaria,
José Catela
~toclder de Albuquerque.
Alferes do infantaria,
no quadro da arma, Arnaldo Manuel de j\.fpdeiros Ferreira
c Simão Antunes Maloata.
Regimento de infantaria n. o 12

Major,

do regimento

de infantaria

n." H, Adriaco

Au-

gusto Pires.
Regimento de infantaria n.· 14

Major

de infantaria,

no quadro

da arma,

Abel Barroso

Hipólito.
Regimento de infantaria n.? 15

Alferes
1fário

de infantaria,
no quadro
de Almeida Cid 'Porres.

da arma.

Fernando
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n.· 16

no quadro da arma, Fausto Pe-

Batalhão Independente de infantaria

n.· 17

Alferes de infantaria, no, quadro da arma, José Marques
da Cruz Marcelino e Alvaro Soares de Azevedo.
Batalhão Independente de infantaria

n.· 18

Alferes de infantaria, da escola prática da arma, Jaime
João Bento Vieitas e, no quadro da arma, Eduardo
da Rosa Ferreira e João António Ferreira Fernandes,
sendo o primeiro sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão Independente de Infantaria

n.· 19

Alferes de infantaria, no quadro da arma, Paulo António
de Carvalhal Costa e Rogério Jorge Vale de Andrade.
Batalhão de caçadores n.· I

Alferes de infantaria,
Bastos Martins.

no quadro da arma, José Carlos

Batalhão de caçadores n.· 2

2.° comandante, o major de infantaria, no quadro da
arma, Luis Estorninho Neves.
Alferes de infantaria, no quadro da arma, .Iosé do Nascimento de Sousa Lucena.
Batalhão de caçadores n." 4

Alferes de infantaria,
Barroso Capela.

no quadro

da arma,

Tito José

Batalhão de caçadores n.· 8

Alferes de infantaria, no quadro da arma, Alexandre
Augusto Lopes e António Rosado Serrano.
Batalhão de caçadores n.· 10

Alferes de infantaria,
Urbano Seixas.

no quadro

Batalhão de metralhadoras

da arma. Argentino
n.• I

Capitão, do regimento de infantaria n.? 11, Manuel ~faria
Pimentel Bastos, por pedir.

2," Série
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n.o 6

Comandante,
o coronel do corpo do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério,
Jorge Mário
Apolinário
Leal, para os efeitos do artigo 87.0 do
Decreto-Lei
n. o 36 304, alterado
pelo Decreto-Lei
n.? 38'916, de 18 de Setembro de 1952.
Capitão de artilharia,
da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, Rui Mcira e Cruz.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O 2

Capitão,

do regimento de artilharia
Bagorra, por motivo disciplinar.

ligeira n. o

5, Augusto

~Escola Prática de Cavalaria

Tenente,

de oavalaría n.? 6, Henrique

do regimento

de

Ataíde de Sousa Dias.
Regimento de cavalaria

n.· 8

Capitão do extinto quadro de picadores
mesmo extinto quadro, José Mateus.

militares,

no

Hospital Militar Principal

Tenente médico, do 2.0 grupo
IIenriqne Manuel Torres.

de companhias

de saúde,

Destacamento do Forte do AIto do Duque

Tenente , do rozimento
o
Morgado.

de infantaria

n. o 2, Manuel

José

1." companhia disciplinar

Alferes de infantaria,
O rilo.

no quadro

da arma, José Monteiro

Batalhão de engenhos

'1' enente,

do batalhão

de caçadores

n. o 2, António

da

Oraç'à Bordadágua.

POI·

portarias

de 15 de Outubro de 1953:
Comando militar da Madeira

(Jhe~ do C 'tado-maior
tallü"lo indop ndente
HOlllom da o ta.

O major, 2.~ ccu~anldan~e do 1>11ele inf'antarw.!l.
U, l' ernando
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Direcção da Arma de Infantaria

Coronel, comandante do regimento de infantaria n. o 5,
Eugénio Gonçalves de Magalhães Figueiredo.
Regimento de infantaria

n.O I

Comandante, o coronel de infantaria, no quadro da arma,
Aveliuo Barbieri de Figueiredo Baptista Cardoso.
Regimento de infantaria n.o 2

2.° comandante interino,
Duarte Marques.

o major

Regimento de infantaria

de infantaria

n. o 5

Comandante, o coronel de infantaria,
arma, Fernando Martins Salgado.
Regimento de infantaria

2.

0

João

da direcção

da

n.O 7

comandante, o tenente-coronel,
2.° comandante do
regimento de infantaria n,° 2, José Teodoro da Silva
Santos.
Regimento de lníantarla

n. o II

2. ° comandante, o tenente-coronel de infantaria, adi do,
em serviço na Escola do Exército, António Gomes de
Almeida, para os efeitos do artigo 72.° do Decreto-Lei
n. ° 36 304, de 24 de Maio de 194:7.
Regimento de infantaria

n. o 15

2.° comandante, o tenente-coronel de infantaria, subchefe
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 7, Viriato
Lopes das Neves.
Batalhão independente de infantaria

Capitão, do regimento
Seara Bento.

de infantaria

Batalhão independente de infantaria

n. o

11.°
n.

O

18

lu,

António

19

2.° comandante, o major de infantaria, subcb lo do distrito do recrutamento e mobilização u.? 19, Abel I'ereira do Vale.
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Distrito de recrutamento e mobilização n. o II

Subchefe, o tenente-coronol, 2.0 comandante do regimento de infantaria n.? 11, Afonso Martins Correia
Gonçalves.
.
Hospital militar regional n. o

~

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército
no quadro dos mesmos serviços, Manuel Valente d~
Silva.

Ministério

do Exército - Repartição

Geral

P01' portaria de 8 de Agosto de 1953:
Nomeado professor efectivo do 4.0 grupo de disciplinas
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército
nos termos dos artigos 8. o e 9. o do Decreto-Lei
n.? 37 136. de f) de Novembro do 1948, o major do
infantaria. Artur Ferrão Pimentel da Costa, na vaga
deixada pelo tenente-coronel da mesma arma Francisco Maria Ramos e Silva, que fira exonerado do
referido cargo.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

do Contas om 8 de Sotemhro de 1953. São
nos termos do Docrero
22 257).

II.·

P01' portarias de 21 de Agosto de 1953:
Nomeado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército durante o ano lectivo de
19;):3-1D.)+, nos termos do artigo 2.° do Decroto0
n.? ~G 3-H, de 7 de Fevereiro de 193G, e artigo 10.
do Decreto-Lei n." :31 1:36, de .-) de Novembro
de
1948, o major do artilharia, na situação de reserva)
Elói Alherto Valvorde.
(Visada pelo Trihunal
d .. Contas om 12 do H.tombro de 1953. São
de .....
ldo s nmulumeut o s , uus termos do Decruro n." 22 2(7).

Nomeado prof AS 01' provisório
do Instituto rrofi~siona.l
dos Pupilos do Exército duranto o ano lectivo do
193:~-19.-)+ nos termos do artigo ~.o do Decreto0
n.s ~G :Hl' do 7 ele 1<'e\'e)'('iro ele 193G, fi artigo 10.
<to I )('('r!'t~-L i n.O :H 1:~(;. de f) de Novombro de
194H, () capit1to de infantaria. na situacão de reserva,
José Ricardo do Barros Amado da Cunha.

.
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N ameado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército durante o ano lectivo de
1953-HI54, nos termos do artigo 2.° do Decreto
n.? 26341, de 7 de Fevereiro de 1936, e artigo 10.°
do Decreto-Lei n.? 37 136, de 5 de Novembro de 1948,
o capitão de infantaria, na situação de reserva, Cristóvão da Ponte Carvalho.
Nameado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército durante o ano lectivo de
1953-HI54, nos termos do artigo 2.° do Decreto
n.? 2G 341, de 7 de Fevereiro de 1936, e artigo 10.0
do Decreto-Lei n." 37 136, de 5 de Novembro de 1048,
o capitão de infantaria, na situação de reserva, Eugénio
Carlos Garcia.
Nomeado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército durante o ano lectivo de
1953-1954, nos termos do artigo 2.° do Decreto
n." 2G 341, de 7 de Fevereiro de 1936, e artigo 10.0
do Decreto-Lei n." 37136, de 5 de Novembro de 1948,
o capitão do serviço de administração militar, na situação de reserva, José Bento.
Nameado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do ~xército duranto o ano lectivo de
1953-1954, nos termos do artigo 2.0 do Decreto
n.? 263-:1:1, de 7 de Fevereiro de 193G, e artigo 10.0
do Decreto-Lei n.? 37 l:3G, de 5 de Novembro do 1948,
o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, J OSÓ Maria de Lemos.
(Vlsnclas polo 'I'r-ibu nnl do Cont as om 1<1 de Setembro
do 1953. São
dovidos emolurneusos,
1I0S termos
do Decreto 0.0 22257).

Nomeado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército,
durante o ano lectivo de
1953-1954, nos termos do artigo 2.0 do Decreto
n." 26341, de 7 de Fevereiro de 1936, e artigo 10.0
do Decreto-Lei n.? 3713G, de [) de Novembro de 1948,
o capitão de engenharia Edmundo Carlos Tércio da
Silva.
(Visada pulo T'rtbunul de Contas em 19 de Setembro
de 1953. SAo
duvides

emo lumontos,

1.10S

,

turmos do Ducruto

n.o 22 257).

Por portaria de 3 de Setembro de 1953:
N ameado professor efectivo do 9.0 grupo do diRciplinas
do Instituto Profissional dos Pupilos do lõxórcito, 1l0S
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termos dos artigos 8.° e 9.° do Decreto-Lei n.? 37 136
de ~ ?e N~Yem?l:o de 1948, o major do serviço d~
ad~lmstra<:ao m~lltar Carlos Pessoa Fraikin, na vaga
deixada pelo maj 01' do mesmo serviço José Francisco
dos Santos, que foi exonerado do referido cargo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 23 de Selembro de 1953. São
devidos emolumentoa, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Por portarias de 11 de Setembro de 1953:
Maria Ana Fernandes Almendra, professora de serviço
eventual do ensino licoal- nomeada professora agregada do Instituto de Odivelas durante o ano lectivo
de 1953-1954, nos termos do artigo 20.° do Decreto
D.O 32 (i1S, de 31 de Dezembro de 1942, e artigos 87.°
e 111.° do Decreto n. ° 30 508, de 17 de Setembro
de Hl47.
(Visada pelo T..Jbunal do Conlas em 25 de Sotembro do 1953. São
dovidos omotume ntos, IlOS termos do Docreto 0,° 22 257).

Adelaide Alves, profes ora efectiva do Instituto de Odivelas -nomeada
directora do 1.0 ciclo liceal do mesmo
Instituto, nos termos do artigo 10.0 do Decreto
n.? 32615, de 31 de Dezembro de 1942, e artigo 10.0
do Decreto-Lei n.? 36613, de 24 de Novembro de

1947.
Ofólia Moreira de Sena Martins, professora, efectiva do
Instituto de Odivelas - nomeada directora do 2. o ciclo
do curso liceal nos termos do artigo 10.0 do Decreto
0
n.> 32615, de ~31de Dezembro de 1942, e artigo 10.
do Deer to-Lei n." 36613, de 24 de Novembro de

1947.
~Iadalena da Cãmarn Fialho, professora efectiva do Instituto de Odivelas - nomeada directora do 3.0 ciclo
do cur o liceal do mesmo Instituto, nos termos do
artigo 10.0 do Decreto n." 32 615, de 31 de Dezembro
de 1942, e artigo 10.0 do Decreto-Lei n.? 36613, de
24 d [overubro de 1947.
Carlota Goncalves
arm nto, professora efectiva do Instituto de Odiv la' - nomeada directora dos cursos
(lera] de 'omércio o Formação Doméstica do mesmo
ln ,tituto , nos t rmos do artigo 10.0 do Decreto
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n.? 3:~615, de 31 de Dezembro de 1942, e artigo 10.0
do Decreto-Lei
n.? 36 G1i3, de 24 de Novembro
de 1947.
(Visadas
pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em IR de Sotombro de 1953 S1\o
DOS termos
do Decreto 11.· 22 257).

Maria de Jesus Lopes Pancada - nomeada professora
agregada
do Instituto
de Odivelas durante o ano lectivo de 1953-1954, nos termos do artigo 20.° do Decreto n.? 32 615, de 31 do Dezembro de 1942, mapa 1II
anexo ao Decreto -Lei n. ° 36 613, de 24 de Novembro
de 1947, e artigos 222.° e 357.0 do Decreto n.? 37 029,
de 25 de Agosto de 1948.
(Visada pelo 'I'r-lbunnl
devidos emolumentos,

do COntas em 10 do Outubro do 1953. São
110S tormos do Docroto 11.° 22' 257).

Por portarias de 18 de Setembro de 1953:
Maria Helena Lobo Vilela, professora
de serviço eventual do ensino liceal- - nomeada professora
agregada
do Instituto
de Odivelas durante
o ano lectivo de
105;)-1954, nos termos do artigo ~().o do Decreto
n.? 3261:>, de 31 de Dezembro de lH42, e artigos 87.0
e 111.0 do Decreto n.? 36508, de 17 do ~'etemhro
de

1947.
Ruth Belger Alves San Payo, professora do serviço eventual do ensino licoalnomeada professora
agregada
do Instituto
de Odivelas durante
o ano lectivo de
1953-1964-, nos termos do artigo 20,° do Decreto
n." 32615, de :31. de Dezembro de 1942, e artigos 87.0
e 111.0 do Decreto n." Boó08, de 17 de Setembro de

1947.

(Visndas polo Trtbunn)
devidos emolumentos,

VI- MELHORIA
Ministério

de Cont as em 26 do Setembr-o do ln53. Sfio
nos termos do Docroro 11,0 22 257).

DE PENSGES

do Exército - 1.' Direcção-Geral

_ 2,

a

Repartição

Concedido
o abono do melhoria ele p msão qU0 lhes
foi atribuída,
nos termos do ~
do artigo G.o do Decreto-Lei n.? 28404,
de 31 de Dezembro
de Hl;n, aOS
oficiais na situação do reserva em seguida mencionados,

a.o

2.· Série
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====--por terem ~o.mp!etado o núm~ro de anos de serviço que a
cad~ um vai indicado, ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 28402, da data acima referida:

Por portaria de 25 de Junho de 1953:
Capitão de artilhari-i All~usto Ferraz, 16.960,$80,
15 de Setembro de 19b2 - 26 anos de serviço.

desde

(Visada polo Tribunal de Contas em 7 de Setembro do 1953. Sl\o
devidos omolumentos,
DOS termos do Decreto
n.? 22 257).

Por portaria de 11 de Setembro de 1,953:
Major de infantaria
Eduardo Madeira Montês, 27.000~,
desde 5 de Agosto de 1953 - 36 anos de serviço,
Capitão de infantaria .J osé Paulo Patacho Ribeiro de Almeida, 21. GOOt$, desde 19 de Agosto de 1953 - 36
anos de serviço.
Capitão de infantaria Adolfo Augusto Gouveia Pinto Júnior, 21.60015, desde 15 de Agosto de 1953 - 36 anos
de serviço.
Capitão de infantaria Vitório Frederico Crispim, 21.6006,
(le de 18 de Agosto do 1953 - 36 anos de serx iço.
Capitão de infantaria Joaquim dos Santos Marcelino Coelho, 21.600 , desde ~7 do Julho de 1953 - 36 anos
de serviço.
Oapitão de infantaria José Pedro Pires, 21.600;$, desde
21 do Agosto do 1953 - 36 anos de serviço
Capitão
de infantaria
Cristóvão
da Ponte
Carvalho,
2U300.,
desde 25 de Agosto de H)53 - 36 anos de
serviço,
Capitão do artilharia
Manuel Marecos Duarte Júnior,
21.600:5, desde 15 de' Agosto de 195:3- 36 anos de
serviço.
. .
Capitão do cavalaria
J oaql1im Policarpo
Mendes Dias,
15.0006, desde 23 de Agosto de 1953 - 25 anos de
serviço. (\'IRada polo Trlhunal do Contas om 30 do Setemhro do 1953. São
dovidoi!t omolumontos,

POI'

nos termos do Decreto

n.? 22 257).

portar/as de 28 de Setembro de 1.')5.'3:

:\tajor miliciano

de infantaria, do extinto quadro especial,
Pereira
:?7.000t5, desde 5 de Setembro
3G anos de son'iço.

.J OS(' Raimundo
de 10;);~
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Ma:Íor do serviço de administração militar José Filipe
Taborda de Morais, 27 .OOO~,desde 21 de Agosto de
1953 - 36 anos de serviço.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia José Esteves Geraldes Freire, 20.400a, desde 2 de- Setembro
de 1953 - 36 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército
Manuel Francisco Raposo Júnior, 15.600~, desde 1 de
Setembro de 1953 - 36 anos de serviço.
(Visada pelo 'I'rlbuual de Contas em 8 de Outubro de 1953. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

VII- DECLARAÇOES
Ministério do Exército - I.a Direcção-Gera 1_ 2.

a

RepartiçAo

1) Desempenha as funções de director interino dos
cursos do estado-maior, desde 13 de Agosto do corrente ano, data desde quando deixou de exercer as funções de professor do 1.0 grupo de matérias do curso do
estado-maior, o coronel do corpo do estado-maior, adido
no Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, J osó António
da Rocha Beleza Ferraz.
2) Desempenha as funções de professor interino do
1.0 grupo de matérias do curso do estado-maior, desde
13 de Agosto do corrente ano, o capitão do corpo do
estado-maior, adido no Secretariado-Geral
da Defesa
Nacional, Artur Henrique Nunes da Silva.
3) Deixou de prestar serviço na DirecçrLO da Arma
de Infantaria, desde 6 do Setembro do corrente ano,
o tenente-coronel de infantaria Afonso Jaime de Bívar
Moreira de Brito Velho da Costa, adido, no Ministério do
Interior, na Guarda Nacional Republicana.
4) Contam a antiguidade dos seus actuais postos
desde as datas que lhes vão indicadas os seguintes oficiais, promovidos pela presente Ordem do Exército:
Corpo do estado-maior
Majores Júlio Augusto Ramalho Correia e FrElderico
Aleide de Oliveira, ambos desde 15 de Setembro do

1953.
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Infantaria

'I'enente-coronel
José Joaquim
Setembro
de 1953.

de Almeida,

desde

1 de

Majores:
António Patrício Calado e Luis Estorninho
Neves
ambos desde 1 de Setembro de 1953.
'
Armando
Augusto Lopes Mendes, desde 9 de Setembro de 1953.
José Catela Stockler de Albuquerque
e Abel Barroso Hipólito, ambos desde 10 de Setembro
de

1953.
Artilharia'

Major José Maria Navarro Vilalobos Vieira, desde 26
de Setembro de 195:3.
•
CapitftO de artilharia,
com o curso do estado-maior, Carlos Fernandes
da Cunha Vieira Araújo, desde 29 de
Abril de H)63.
Cavalaria

Coronel Eduardo
Alberto de Abreu
de Setembro de 195B
Capitão António Lobato de Oliveira
5 de Setembro de 1953.

Brasiel, desde 2D
Guimarães,

desde

Serviço veterinário militar

Coronel José António dos Santos Farraia,
desde 26 deAgosto de 1953.
Tenente-coronel
David Borges, desde 26 de Agosto de

1953.
M~\jor João de Ascensão
Grilo Fevereiro, desde 26 de
Agosto de 1953.
Oapitães Gilberto de Almeida Mendes e Amadeu Antunes Vieira, ambos desde 26 de Agosto de 1053.
O"p't~
'" 1 aes:

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

José Ferreira Gomes, desde 7 de Agosto de 1953.
Manuel Valente da Silva, desde 12 de Agosto do

1953 .

. ~») Foi aceito a de i stência do oferecimento p~ra servir em comissão militar nas províncias ultramarmas,
no
;'?rrente
ano, ao capitão do infantaria
Álvaro Moura
\.ock Fritz.
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6) Foi aceite a desistência
do oferecimento
para ir
servir em comissão militar na província de Angola, no
corrente ano, ao capitão de infantaria
Henrique
César
Gomes Rodrigues.
7) Por terem completado
o curso geral de estado-maior passam a contar a antiguidade de tenente desde as
datas que lhes vão indicadas, nos termos da alínea a) do
n.? 39053, de 26 de Dezemartigo 20.0 do Decreto-Lei
bro de 1952, os capitães adiante mencionados:
Capitão de infantaria Joaquim Azevedo Martins da
Costa, desde 1 de Dezembro
de 1044.
Capitão de infantaria Manuel Amorim ele Sousa Meneses, desde 1 de Dezembro
de 1946.
Capitão de infantaria
Eduardo
Augusto das N evcs
Adelino, desde 1 ele Dezembro
de 1\:)47.
Capitão de artilharia
Júlio Genelioux de N ovais e
Silva, desde 1 de I>ezemhro de ln·H.
Capitão de artilharia José Emídio Andrade Pereira
da Costa, desde 1 do Dezembro
de 19-U3.
Capitão de urtilhariu
Carlos Costa Gomes Beçadesde 1 ele Dezembro de lU-i6.
Capitão de artilharia Carlos Ilonriquo Pereira Viana
Dias do Lemos, desde 1 de Dezembro
elo 1917.
Üapitão (10 artilharia
Carlos Fernando
da ('unha
Vieira de Araújo, desd
1 do Dezembro de 1~)-i9.
Capitão de cavalaria
António Reinato de Almeida
Fernandes,
desde 1 de Dezembro
de lU4(l.
Capitão de engenharia António Adriano Faria Lopoe
dos Santos, desde 1 de Dezembro
de H),J.3.
8) Passam
a ocupar o lugar que lh-es vai indicado
na escala dos capitães da sua arma, nos termos da alinea a) do artigo 20.0 do Decreto-Lei
n.? :\9 053~ de 26
de Dezembro
de 195~, por estarem habilitados
com o
curso geral do estado-maior,
os capitães adiante mencionados:
Capitão de infantaria
Joaquim Azevedo Martins da.
Costa, imediatamente
à esquerda do ca.pitito de
infantaria
José Manuel Alves Ribeiro.
Üapitão de infantaria
Manuel Amorim
de Sousa
Meneses, imediatamente
11esquerda do capititO de
infantaria David Teixeira Ferreira.
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de infantaria
Eduardo .A usrusto das Neves
imediatamente
11 esquerda do capitão de
infantaria Jovelino Moniz de Sá Pamplona Corte
Heal.
Capitão do artilharia
António Júlio Genelioux de
Novais o Silva, imediatamente
à esquerda do capitão de artilharia
João Manuel Tarujo Nunes
Correia.
.
Capitão de artilharia J osé Emídio Andrade Pereira
da Costa, imediatamente
à esquerda
do capitão
de artilharia J orgo de Glória Dores Costa.
Capitão
de artilharia
Carlos Costa Gomes Beça
imediatamente
li esquerda do capitão de artilhari~
Ga ·tão Maria de Lemos Lobato de Faria.
Capitão de artilharia Carlos Henrique Pereira Viana
Dias de Lemos, imediatamente
à esquerda do capitão de artilharia Manuel Nicolau de Abreu Castelo Branco.
Cnpitilo d~ artilharia
Carlos Fernando
da Cunha
Vioiru dEI Araújo, imediatamente
à esquerda do
capitão
do artilharia
l\fÍtrio Belo de Carvalho.
Capitiio de cavalaria António Reinato de Almeida
Fernandes,
imediatamente
à esquerda do capitão
de cavalaria Bernardo Raposo Botelho de Sá N 0gueira.
Capitão de engenharia António Adriano Faria Lopes
dos autos, imediatamente
~L esquerda
do capitão
de engenharia
Eurico Ferreira
Gonçalves.
Capitão

Avelino,

!J) Foi nomeado para frequentar,
por antecipacão,
o curso de comandantes
de companhia
na Escola Prática de Infantaria,
com inicio em :?G de Outubro do cor• rente ano, o tenente de infantaria Gabriel de Castro.
10) Concluiu com aproveitamento
em 1951 o curso
dr sapadores
curuufiacom e defesa antigás, na E:;cola
Prática de Er~(Tenhariao o alferes de infantaria ,,\ ntónio
~r
o'
.
I'·uacio I)·alva, da :
1\ anuel
da Gruc;:a
Pinh iro Rodrigues
EH cola Prática d(\ Infautarin.

11) Pertencia ao recimento do infantaria n. o :.?, e não
ao hatalhão de ca~ad~r s n. o 1, o alferes miliciano de
infantaria
Armando J OSÓ Martins da Costa Brito do Sá,
que, por portaria
de :?1 de Agost,o de 19.-)3, iusorta n~
Ol·df'1n do Ecército n.? 11, ~.a série, do mesmo ano, fOI
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abatido ao efectivo do Exército por ter passagem ao
Subsecretariado de Estado da Aeronáutica.
12) Chama-se Fernando Vitorino Domingues de Queirós, e não Fernando Vitorino Domingos de Queirós, o
aspirante a oficial miliciano que, pela Ordem do Exército
n. o 7, 2.:l série, do corrente ano, foi promovido para o
regimento de infantaria n." 14.
13) Chama-se Oto José Capeto Stichaner, e não Oto
José Capeto Stinchaner, o aspirante a oficial miliciano
que, pela Ordem do Exército n." 7, 2.a série, do corrente
ano, foi promovido para o regimento de infantaria 0.0 14.
14) Chama-se Anúplio Loysik Cardoso Sampaio,
Anúplio Luasique Cardoso Sampaio, o aspirante a
miliciano que, pela Ordem do Exército n. o 7, ~. a
do corrente ano, foi promovido para o regimento
fantaria n. o 14.

e não
oficial
série,
de in-

15) Chama-se Luis Pereira Taquelim da Cruz, e não
Luis Ferreira Taquelim da Cruz, o aspirante a oficial
miliciano que, pela Ordem do Exército n. o 7, ~. a série,
do corrente ano, foi promovido para o regimento de
infantaria n.? 14.
16) Chama-se João Pedro Gomes Lopes da Cunha, e
não João Pedro Gomes da Cunha, o aspirante a oficial
miliciano que, pela Ordem do Exército n.? 7, 2.a série,
do corrente ano, foi promovido para o regimento de
infantaria n. o 12.
17) Conta a antiguidade do seu actual posto desde
28 de Maio do corrente ano, e não desde 25 do mesmo
mês, como consta da Ordem do Exército n.? 11, 2.3 série,
de 7 de Setembro tambóm do corrente ano, o major de
artilharia Almor Branco Baptista.
18) Frequentou com aproveitamento na força aó;ea
dos Estados Unidos da América o curso Liaison Pllot
de 3 de Novembro de H)52 a 13 de M:ar~o do corre~te
ano, efectuando 130 horas de voo, e o curso Army A VH1.tion Tatics de 15 de Março a 6 de Junho do corrente
ano, com 106 horas de voo, o alferos de artilharia João
António Leite Pacheco Rodrigues.
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19) Frequentou com aproveitamento na força aérea
dos Estados Unidos da América o curso Liaison Pilot
de 27 de Outubro de 1952 a 17 de Abril do corrente
ano, com 130 horas de YOO, e o curso Army Aviatíon
Tatics de 19 de Abril a 11 de Julho do corrente ano
com 96 horas de voo, o alferes de artilharia Guilherm~
de Sousa Belchior Vieira.
20) Conta a antiguidade desde 27 de Fevereiro de
1952, sendo colocado na escala imediatamente à esquerda
de todos os oficiais milicianos de artilharia do mesmo ano,
o aspirante a oficial miliciano, do regimento de artilharia
pesada n." 2, Heliodoro da Silva Rente, promovido ao
actual posto por portaria de 15 de Fevereiro do ano
corrente, publicada na Ordem do Exército n. ° 7, 2. a série,
do mesmo ano.
21) Está autorizado a fazer uso do distintivo correspondente ao curso Armored Officer Advanced Course,
frequentado na Escola de Blindados do exército dos
Estados Unidos da América, o major, do regimento de
cavalaria n.? 3, António Joaquim Ferreira Durão .
. 22) Foi colocado no regimento de cavalaria n.? 7, por
pedir, e não no regimento de cavalaria n.? 6, como foi
publicado na Ordem do Exército n. ° 11, 2. a série, de 7 de
Setembro de 1953, o tenente de cavalaria, do regimento
de lanceiros n. ° 1, Rogério Montefalco Sarmento Pereira.
23) Frequentaram com aproveitamento o curso de instru~ores de equitação
que teve lucar de 3 de Novembro
de 1952 a 31 de Jdlho de 1953° na Escola Militar do
Equitação, os oficiais abaixo designados:
'I'enente, do regimento de cavalaria n." 7, Alfredo
Alves Ferreira da Cunha.
Alferes, do regimento de cavalaria n.? 5, Fernando
J orgo Santos Leite.
24) Foi aceite a desistência do ofe.recimento pa~a ir
servir em comissão militar na provincIa de Moçambique,
no corrente ano, ao alferes de cavalaria António Torres
Andrade
Silva.

~.-») Chama-se Pedro Miguel Mariz Costa Vieira d.a
Fonseca, e não Pedro Miguel Vieira da Fouseca, O aspl-
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rante a oficial miliciano que, pela Ordem do Exército
n. o 7, 2. a série, do corrente ano, foi promovido para o
regimento de cavalaria n.? 3.

2G) Terminaram em 17 de Julho findo, na Escola do
Serviço de Saúde Militar, o estágio a que se refere o
artigo 75.° da Portaria n.? 11 332, de 6 de Maio de 1946,
com aproveitamento e boa informação, os alferes médicos
António da Graça, Manuel Albino Rodrigues de Sousa,
César Dias Rego Serras, Sebastião José de Barros Guerreiro, Fernando Neves Ferro, António Augusto Fernandes 'render, José Garcia Afonso, Altamiro 'Peixeira Lopes Ferro, Manuel Alberto Lopes Saraiva Martins e João
Martinho Reis Madeira, pelo que se considera definitiva
a sua entrada no quadro permanente dos oficiais do Exército, ,nos termos do artigo 78.° da mesma portaria,
27) Contam a antiguidade do posto de alferes médico
desde 1 de Novembro de 1952 os seguintes alferes médicos: António da Graça, Manuel Albino Rodrigues de
Sousa, César Dias Rego Serras, Sebastião Josó de Barros Guerreiro, Fernando Neves Forro, António Augusto
Fernandes Tender, José Garcia Afonso, Altamiro Teixeira Lopes Ferro, Manuel Alberto Lopes Saraiva Martins e João Martinho Reis Madeira.
28) Têm a patente do tenente, e não a de alferes, conforme foi publicado na Ordem do j~xprcito n.? 10, ~.a série, do ano corrente, que os colocou no comando militar
de Angola, o tenente miliciano médico, do centro do mobilização do serviço do saúde n." 2, Mário Soares 011c·
gão e o tenente miliciano veteriuário,
da secção do dopósito do pessoal do serviço veterinário militar, Guilherme
Pereira.
29) Pertenciam ao centro do mobilização do servic:o
de saúde n.? 1, e não ao 1.0 grupo de companhias de
saúde, os oficiais milicianos médicos a seguir indicado~,
que, por portaria de 11 ne Julho do ano corrente, publl'
cada na Ordem do Exército n. o 10, 2, a série, do meslllO
ano, foram colocados no comando militar de Angola:
Tenentes milicianos médico. Ernesto Cochat Os6rio
o Fernando Conrado Miravl'ot 'I'avares e AI·
meida e alferes miliciano médico Alvaro 1,rallCO

Gündara.
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. 30) São nome~dos

para a frequência
do curso técpara o serviço de saúde militar, que tem inicio em
9 de Novembro,
com a duração
de seis semanas
os
seguintes
tenentes
médicos,
que devem ser mand~~dos
apresentar
na Escola do Serviço de Saúde Militar :
nICO

Manuel Dâmaso de Andrade e Freitas
do Hospital Militar Principal.
'
António Pessanha de Oliveira, do 1.0 grupo de companhias de saúde.
Teófilo Nunes da Franca, do Hospital Militar Principal.
Olímpio Fernandes
Flora, do 1.0 grupo de companhias de saúde, por antecipação.

31) Pertenciam
ao depósito de recrutamento
e mobilizaç-ão n. o 1 de Angola os' oficiais a seguir indicados,
que, por portaria
de 11 de Julho do ano corrente,
publicada na Ordem do Exército n. o 10, 2. a série, foram
colocados no comando militar de Angola:
Alferes milicianos médicos Carlos Leitão Bastos, do
1.0 grupo de companhias
de saúde, e Silvestre
da COHta e Silva, do 2.0 grupo de companhias de
saúde.

:32) São nomeados para' a frequência do curso técnico
para tenentes veterinários,
que tem inicio em 23 de N 0"embro,
com a duração de quatro semanas, na Escola
do 'm'viço Veterinário
Militar, os seguintes tenentes veterinúrios :
Joaquim Trindade, do Hospital Militar Veterinári« .
.T oão Rodrigues da ilva Santos, da 4. a Repartição
da 2." Direcç-ão-Geral.
)Ianuel

.Alvaro Joaquim Fernandes
Ferreira,
~o laborat?r~o
de bromutología
da Escola do Serviço Veterinário Militar.

33) Frequentaram com aproveitamento
0. curso técnico
do erviço de administração
militar os seguintes tenentes
do mesmo serviço :
Margalho
oares, da Escola Prática de
Administração
Militar.
..
.,
J OS(I da ilva Lo pes, das Oficiuas Gerais de 1< ardamento.
Bernardino
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Celínio David de Paiva, da B.a Repartição da 2. a Direcção-Geral do Ministério do Exército.
J osó elos Reis Rodrigues, da 3. a Repartição da 2. a Di.reoçâo-Geral do Ministério do Exército.
Domingos António Garrido Serra, da Manutenção
Militar.
Alberto Joaquim Salgueiro, da Manutenção
Mili-"
taro
Aníbal Artur Sentioiro de Almeida, do 1.0 grupo
de companhias de subsistências.
António Fernando Guerreiro, do 1.0 grupo de companhias de subsistências.
Apolinário José dos Reis Pereira, do 1.0 grupo de
companhias de subsistências.
António Augusto de Almeida Melo, da Escola Prática de Engenharia.
Manuel Gomes Ricardo, da Guarda Nacional Republicana.
Joaquim Vaz Ferreira, do hospital militar regional
n." 2.
Arnaldo dos Santos Duarte, do Depósito Geral de
Fardamento e Calçado.
Cândido Márcio da Silva Figueiredo, do regimento
de infantaria n. ° 16.
Jorge Feurly de Magalhãe« Caldas, do regimento
de cavalaria n.? 5.
Carlos Gonçalves Ferreira, da Escola Prática de
Infantaria.
José Augusto da Cunha, do regimento de infantaria
n.O 9.
Polinio António Saraiva, da Guarda Fiscal.
34) Frequentou com aproveitamento
o curso Food
Servico Supervisíon Officer na Escola de Quartel-J\fesgtre do exército dos Estados Unidos da América, de .1
de Abril a 9 de Agosto de 1952, o tenente do serviÇO
de administração militar Antón io Monteiro Alves dos
Santos.
35) Está autorizado a fazer uso no uniforme do distintivo correspondente aos cursos Fond SelTice Supervision Officer o Unit Supply Specialist, frcquontt\doK
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no exército dos Estados Unidos da América, o tenente
do serviço de administração militar António Monteiro
Alves dos Santos.

36) Tem a patente de aspirante, e não de alferes, conforme foi publicado na Ordem do Exército n. 010, 2. a série,
d? ano corrente, o aspirante a oficial miliciano, do serVIÇO de administração
militar, Angelo José Dias, do
2. o grupo de companhias de subsistências, colocado no
comando militar de Angola.
37) Frequentou
com aproveitamento
o curso de
mecânicos cripto (tipo A B), que teve lugar de 4 de Maio
a 25 de Julho de 1953, na chefia do serviço de cifra
do Exército (Estado-Maior .do Exército, 2.11 Repartição,
3. a Secção), o seguinte pessoal:
Subalternos do quadro dos serviços auxiliares
do Exército:
Tenente, do Depósito Geral de Material de Engenharia, António Barbosa Mexia Leitão.
Tenente, dos Serviços Cartográficos do Exército,
Mário Henrique Reis da Silveira.
Tenente, do regimento de artilharia ligeira n. o 2,
Fernando Leal Robles.
Alferes, do regimento de artilharia pesada n.? 1, António Lopes.
Alferes, do regimento do infantaria n. o 1, António
Palos da Rosãria.
Alfere , do rezimento
de artilharia pesada n. o 3,
o
Olegárío Mendes Patrício.
egundos-sargentos

:

SeO'undo-sarO'ento radiomontador, do regimento de
~ngenhari~ n." 2, João Gonçalves de Freitas ...
SeO'undo-sarO'ento radiomontador, do comando mílit.'l.r dos A~ores, Albano Almeida e Silva.
~38) Chama- e Martinho Dores da qoncei~ão Pinto, e

lluo 1fartinho das Dores Conceição Pmto! o alferes. do
quadro dos serviços

auxiliares do ExérCIto promovido

\
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a este posto por portaria de 25 de Junho de 1953,
inserta na Ordem do Exército n.? 10, 2.:l série, também
do mesmo ano.
39)
selho
1953,
ceição

Deixou de prestar serviço, como vogal do conda Ordem Militar de Avis, desde 7 de Julho de
o general, na situação de reserva, Júlio da ConPereira Lourenço.

40) Presta serviço como vogal do conselho da Ordem
Militar de Avis o general, na situação de reserva, Carlos
Augusto Dias Costa.
41)
selho
1953,
Artur

Deixou de prestar serviço, COmo vogal do conda Ordem Militar de Avis, desde 7 de Julho de
o coronel de infantaria, na situação de reserva,
Leal Lobo da Costa.

-12) São desligados do serviço desde as datas que
lhes vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.° do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, os oficiais na situação de reserva em seguida mencionados e que nas datas referidas atingem o
limito de idade para transitarem para a situação de reforma:
Coronel
de infantaria Manuel Rodrigues Leite,
desdo 15 de Agosto de 1953.
Coronel de infantaria Alfredo Ribeiro Ferreira,
desde 19 de Agosto de 1953.
Tenente-coronel
de infantaria Paulo A ugusto do
Rogo, desde 27 de Agosto de 1953.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia
João Caramona, desde 11 de Agosto de 1953.
Capitão de cavalaria Alfredo Mário da Conceição
Diegues, desde 11 de Agosto de 1953. Prestava
serviço no batalhão de caçadores n.? 10.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia
António Henriques, desde 20 de Agosto de 1953.
Prestava serviço no Instituto de Altos Estudos
~Iilitares.
Tenente de infantaria José Baptista da Silva, desde
16 de Agosto de 1953.
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43) Presta serviço na Direcção da Arma de Infantaria
desde 26 de Junho de 1953, o coronel de infantaria n~
situação de reserva, José Maria Coelho da Mota.
'
44) Deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n. o 10, desde 26 de Agosto de 1953
passando a prestá-lo, desde a mesma data, no rezimento
de cavalaria n. o 5, como presidente do conselhg administrativo desta unidade, o major de infantaria, na situação de reserva, Henrique Domingues Peres.
45) Deixou de prestar serviço no Depósito Geral de
Material de Guerra, desde 1 de Setembro de 1953, o capitão de infantaria, na situação de reserva, Ernesto António dos Santos.
46) É de 21.6004 a pensão de reserva atribuída ao
capitão de infantaria, na referida situação, José Camisão
Vaz Ferreira, a quem alude a portaria de 14 de Agosto do
corrente ano, publicada na presente Ordem do Exército.
47) Deixou de prestar serviço nos Serviços Cartográficos do Exército, desde 30 de Setembro de 1953, o
capitão de infantaria, na situação de reserva, José Boto.
. 48) Deixou de prestar serviço efectivo no centro de
Instrução de infantaria, desde 2 de Outubro de 1953, o
capitão de infantaria, na situação de reserva, Joaquim
A.brantes.
49) Presta serviço efectivo na Manutenção Militar como
seu delegado em Penafiel, desde 7 de Setembro de 195~,
o tenente de infantaria, na situação de reserva, António
Macedo Martins Lima.
50) Deixou de pertencer à brigada n. o 1 de caminhos
d~ ferro, desde 28 de Agosto de 1953, o tenent~ milíCIano médico, na situação de reserva, Bento António dos
S~ntos Silva, ficando apresentado no .quartel-gen~r~l da
~. região militar, por declarar continuar a residir na
atea daquela região .
.51) Deixou de prestar serviço efectivo na Manutenção
:Militar como seu delegado em Penafiel, desde 7 de Se-

768

ORDEM DO EXERCITO

N.o 12

2.' Série

tembro de 1953, o tenente de infantaria, na situação de
reserva, Arnaldo Henriques de Carvalho.
52) Deixou de prestar serviço nos Serviços Cartográficos do Exército, desde 30 de Setembro de 1953, o tenente de infantaria, na situação de reserva, Serafim Xisto
de Assis.
53) Deixou de prestar serviço no quartel-general da
2.a região militar, desde 21 de Julho de 1953, o tenente
de infantaria, na situação de reserva, Sérgio Augusto
dos Santos.
54) Deixou de prestar serviço na 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, desde 14 de Setembro de 1953, passando a prestá-lo, desde a mesma data, na Direcção da
Arma de Artilharia, o major de artilharia, na situação de
reserva, Ernesto Florêncio da Cunha, que acumula estas
funções com as de vogal da comissão liquidatária da
extinta Fábrica Militar de Pólvoras e Explo ivos, as
quais desempenha desde 26 de Junho de 1953.
55) Desempenha, desde 26 de Junho de 1953, as
funções de vogal da comissão liquidatária da extinta
Fábrica Militar de Pólvoras e Explosivos o major de
artilharia, na situação de reserva, Ernesto Florêncio da
Cunha, que acumulou essas funções com as desempenhadas na 3. a Direcção-Geral deste Ministério até 14 de
Setembro de 1953.
56) Presta serviço no distrito de recrutamento e mobilização n." 19, desde 1 de Setembro de 1953, o tenente
de artilharia, na situação de reserva, J o é Carlos da
Silva.
57) Deixou de prestar serviço na Direcção da Arll1a
de Cavalaria, desde 4 de Setembro de 1953, o coronel
de cavalaria, na situação de reserva, Nuno Gonçal\'es
Branco.
58) Desempenha, desde 1 de Outubro de 19;)3, as fn~ções de assessor do Tribunal Colectivo dos Góneros Alimenticios o coronel de cavalaria, na situação de rosPl'\'a,
António Joaquim de Castro Maia M ndes.
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, ?9) Presta serviço na 3. a Direcção-Geral deste Ministe~I~, desde ~9 de Setembro de 1953, o tenente-coronel
m,ed!co, na situação de reserva, José Francisco César
JUDIor.
60) Presta serviço desde 26 de Acosto do corrente
a_no, na secção do depósito de pessocl do serviço veterInário militar, o coronel veterinário Mário Auzusto da
Ü
osta, que, pela presente Ordem do Exército I:>transita
,
de reserva.
'
para a situação
61) Presta serviço como vogal do conselho da Ordem
Militar de Avis o brigadeiro do serviço de administração militar, na situação de reserva, Eduardo Rodrigues
Neto de Almeida.
•
62) Presta serviço na Agência Militar, desde 7 de
etembro de 1953, o capitão do serviço de administração militar, na situação de reserva, Paulino Afonso
Esteves.

(3) Deixou de prestar serviço no regimento de infantaria n. o 5, desde 4 de Setembro de 1953, o capitão do
extinto quadro auxiliar de artilharia, na situação de
reserva, Inocêncio Cordeiro.
(4) Presta erviço, desde
ano, na Direcção de Saúde
quadro auxiliar do serviço
Almeida, que, pela pre ente
para a situação d re en-a.

2 de etembro do corrente
Militar o capitão do extinto
de saúde António Maria de
Ordem do Exército, transita

, 65) Deixou de prestar

serviço na Direcção dos Serdo Ultramar
de de 1 de Setembro de 1953, o
capi~ão do quadro 'do' serviços auxiliare do Exército,
na ltua~ão de reserva, Adão dos Santos Barata.
\11~0'

66) Presta erviço, desde 4,de Agos~,: do corrente ano,
na E~cola Prática de Infantaria o capitão do quadro d.os
servi\os auxiliare do Exército Joaquim Anselmo Correia,
'l,ue, p la pr sent Ordem do Exército, transita para a
!sltua\ão d re erva.

770

ORDEM DO EXERCITO

N.O 12

2." Série

67) Presta serviço no Depósito Geral de Material de
Aquartelamento, desde 26 de Setembro de 1953, o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na
situação de reserva, José Maria Carreiro.
68) Presta serviço na 2. a Repartição da 1. a Direcção-Geral deste Ministério, desde 7 de Outubro de 1953,
o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, Francisco Alves.

,

69) Presta serviço no campo de instrução militar de
Santa Margarida, desde 1 de Outubro de 1953, deixando
de o prestar na Escola Prática de Engenharia, desde
a mesma data, o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Norberto de
Moura.
70) Deixou de prestar serviço na Escola Prática de
Artilharia, desde 1 do Julho de 1953, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de
reserva, José Rodrigues de Sousa.
71) Está desligado do serviço militar. nos termos do
artigo 15.0 do Decreto- Lei n. o 28 404:, de 31 de Dezembro de 1937, desde 25 de Agosto de 1953, o tenente do
quadro dos serviços auxiliares do Exército António da
Costa.
72) Considerado desligado do serviço, desde 26 de
Agosto de 1953, nos termos da última parte do artigo 15.0
do Decreto-Lei n." 28404:, de 31 de Dezembro de 1937,
o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exórcito,
na si~uaç~o de res~rva, Manuel Catana, }lor naquela. data
ter SIdo Julgado Incapaz de todo o serviço pela Junta
médica da Caixa Geral do Aposentações ficando aguardando a sua passagem à reforma.
'
73) Presta serviço, desde 23 de Julho do corrente anO
no distrito de recrutamento e mobilização n." 1 o ~enente do quadro dos serviços auxiliares do ExérCIto
António <!onçalve~ de Freitas, que, pela presente Ordem
do Exército, transita para a situação de reserva.
74) O nome do tenente do quadro dos serviços aUJOliares do Exército que, pela Ordem do Exército n. o 5,
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2.' série, de 1951, foi considerado na situação de reserva
(p. 224), e a quem foi atribuída a pensão de reserva de
15.600t$ (p. 288), é João Vicente Farinha. Ficam, portanto,
sem efeito a declaração 51) da Ordem do Exército n.? 6,
a
2. série, de 1951· e a rectificação do final da mesma
Ordem do Exército que sobre o mesmo oficial foram
publicadas.
75) Presta serviço, desde 20 de Setembro do corrente
ano, na comissão do contencioso do Ministério do Exército, como vogal, o coronel médico Mário Pegado Pereira
Machado, que, pela presente Ordem do Exército, transita
para a situação de reserva.
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3. a Repartição

77) Desistiu da frequência do curso da Escola Central
de Sargentos, nos termos do Decreto n,o 36 574 de 4
de Novembro de 1947, o primeiro-sarO'ento do regimento
de artilharia ligeira n. o 5, J osé Bent~ AI;es.

Ministério

do Exército _1.& Direcção-Geral-

Secção de Ficheiros

78) Foi criada na La Direcção-Geral deste Ministério
uma Secção de Ficheiros, que começará a funcionar em
9 de Novembro de 1953 e i>ara onde deverá ser enviada
a correspondência
respeitante a ficheiros de mobiliza~ão de oficiais e sargentos, deixando, por isso, de funcionar, desde aquela data, a que presentemente existe
no Estado-Maior do Exército, 3:' Repartição.

Ministério do Exército - Repartição

Geral

79) Edvíges Clara Genuez Belo, enfermeira militar
do hospital militar regional n. o 1, desligada do serviço
desde 18 de Setembro de 1953, em virtude de, por despacho de Hl do citado mês. ter sido confirmada a dec~são da j unta hospitalar de inspecção do mesmo hosPItal, que a julgou incapaz de todo o serviço em sessão
de 8 do corrente.

Ministério do Exército - 2.a Direcção-Geral-

3.a Repartição

. O) Pensões anuais que competem aos oficiais em ~egUlda mencionados, que, pela presente Ordem do Eaército,
transitam para a situação de reserva, nos termos do
Decreto-L i n.? 36 :30..1"de 24 de Maio de 1947 :
Coronel

de infantaria

António

Gonçalves

Pires,

il6.000·5.
oron 1 de artilharia António José Caria, 36.000;$.
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Coronel médico Vicente de Paulo de Moura Coutinho de Almeida de Eça, 36.000;).
Coronel médico Aníbal de Melo e Castro
alter
Cid, 36.000~.
Coronel médico Mário Alberto Pegado Pereira Machado, 36.000t$.
Coronel veterinário Mário Augusto da Costa, 36.0001S.
Tenente-coronel
de artilharia J osó Teles da Silva
Palhinha, 30.0008.
Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de
saúde António Maria de Almeida, 19.833,&60. Tem
35 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Pompeu Martins, 20.400t$.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Joaquim Anselmo Correia, 20.400a.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército António Gonçalves de Freitas, 15.6006.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército João Grado Nunes Ribeiro, 15.GOO~.

Escola do Exército
Declaração de vacaturas do magistério

Nos termos do artigo 20.0 do Decreto-Lei n. o 30874,
de 13 de Novembro de 1940, e das alterações constantes do Decreto-Lei n.? 36237, de 21 de Abril de 1947,
e para efeitos do respectivo provimento, faz-se público
que se encontra aberto concurso de professor adju~to
do grupo das: 19. a cadeira (Administração
Públics
e Finanças);
20. a cadeira (Tecnologia Administrati"~
e Militar); 21. a cadeira (Serviços de Administração l'Íllitar. Escrituração e Contabilidade Militares); 22. a cadeira (Elementos de Táctica Geral. Táctica dos Serviços
de Administração Militar. Organização e Funcionamento
dos Abastecimentos em Campanha).
,
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer as
condições prescritas nos artigos 18.0 e 19.0 do mes~o
decreto e apresentar na secretaria da Escola, até as
15 horas do. dia 17 d Novembro de 1953, as suas declarações, feitas em papel selado
dirigidas ao comandante da Escola, instruídas com 08 documentos a que
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se refere o artigo 3. o e seu § único do Decreto n. 013 764,
de 13 de Junho de 1927.
I

Escola do Exército, 19 de Agosto de 1953.- O Comandante, Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal brio
gadeiro de artilharia.
'
(Publicada
no Díàrío
tembro de 1953).

[lo Governo

n.? 219, 2." série,

de 18 de Se-

Nos termos do artigo 20.0 do Decreto-Lei n." 30 874
de 13 de Novembro de 1940, e das alterações constan~
tes do Decreto-Lei n." 30237, de 21 de Abril de 1947
e para efeito do respectivo provimento, faz-se públic~
que se encontra aberto concurso de professor catedrático
da 14. a cadeira (Explosivos e Gases de Guerra).
Os candidatos ao referidb lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18.0 e 19.0 do mesmo
decreto e apresentar na secretaria escolar, até às 15
horas do dia 10 de Dezembro de 1953, as suas declarações
feitas em papel selado e dirigidas ao comandante da
E 'cola, instruídas com os documentos a que se refere
o artigo 3.0 e seu § único do Decreto n.? 13764, de 13
de Junho de 1927.
Escola do Exército, 30 de Setembro de 1953.- O Comandante, Alexandre Gomes de Lemos C01'reia Leal, general.
(Publicada
DO Diário do GOt'.mo D.· 238, 2." sério, do 12 de Outubro do HI53).

Obituário

1!)1j

;\Iarço

26 _ Alferes miliciano de infantaria, na sítuação de reserva, Con~tantino Magno do Amaral Júnior.

Ul5:3
::\farço 25 _ Alferes

miliciano, do comando militar da Guiné,
Augusto 'i,lDões..
,
,Tunho 17 _ Coronel reformado José Mafia Vasconcelos e Sá.
·\go to :3 _ Capitão reformado António Au.gusto Lopes.
() _ oronel reformado Aníbal ::\farla Vorné.
.
»
7 _ apitão Jlli.dico refO~01a?o.José da Costa l\~ade1ra.
li
:?:! _ apítfio reformado EugoDlO Augusto CorreIa Mon»
ção soaree.
.'
.
d E é
2 _ apitão elo quadro do. :;ervIÇOSa~x1hare~ o 'x rcito na iruação de reserva, Joao da Sllva.
:! _ ('apitão refOrlllado Raul H.o.'[uc.~
.
u
d caval ria, na 1tua~'ao .de reson.a, MaI, :?n _ apitão
nuel João _icolau. Prestava serviço no regImento
de lanceiro n.· 2.
Amãndio
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Agosto

31- Aspirante a oficial miliciano, do regimento de artilharia pesada n.s 3, José Lopes da Silva.
Setembro 6 - Tenente miliciano médico, na situação de reserva,
Manuel Lopes Falcão.
»
7 - Capitão reformado Francisco António Esteves.
»
10 - Tenente miliciano de infantaria, na situação de reserva, Egas Mendes de Carvalho,
»
11- Coronel de infantaria, na situação de reserva, João
de Albuquerque "eloso.
»
11- Coronel de cavalaria, na situação de reserva, Francisco José da Fonseca Coutinho de Castro.
»
12 - Tenente reformado Bernardino Correia.
»
18 - Capitão médico reformado Artur de Brito Penedo.
»
30 - Tenente de infantaria, na situação de reserva, Fernando de Melo.

Reotlfloações

Na Ordem do Exército n.O10, 2.' série, do corren te ano, a p. 532,
1. 23.', onde se lê: «condecorado com o grau de oficial», deve ler-se :
«condecorado com o grau de cavaleiro».
Na Ordem do Exército n.? 11,2.' série, do corrente ano, a p. 620,
1. 33.', onde se lê: "São devidos emolumentos», deve ler-se : «Não
são devidos emolumentos»; a p. 636, L 1.', onde se lê: «ligeira», deve
ler-se: "pesada»; a p. 645,1. 37.', onde se lê: «Mário», deve ler-se:
«Manuel»; a p. 669, 1. 14.', onde se lê: «Carrilho», deve ler-se:
"Carrinho»; a p. 714, L 30.', onde se lê: "dos Santos», deve ler-se:
"da Costa»; L 43.', onde se lê: «coronel», deve ler-se : «tenentr-coronel»,

Adolfo do Amaral Abranches Pinto.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

o E..

E.)

1
MINI5 TÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do
2.a

N.o 13

o

Exército

Série

24 de Novembro de 1953

Ministro do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército, o seguinte:

1- DECRETOS

E PORTARIAS

Ministério do Exército -I. a Direcção.Geral-

2. a Repartição

. Uanda o Governo da República Portuguesa, pelos MinIstros das Finanças e do Exército, considerar nomeados, desde .) de Ago to de 19,)3, para a frequência do
c.urso do estado-maior em França o capitão de artilharl~, com o curso do estado-maior, Carlos Henrique Perelra Viana Dias de Lemos, nos termos do artigo 34.°
<lo Decreto-Lei n." 30264, de 10 de Janeiro de 1940, e
artigo 10.° do Decreto n. ° 34 366, de 3 de Janeiro de
1945, sendo abonadas ao referido oficial as ajudas de
CUsto determinadas na Portaria n.? 13478, de 20 de
l\Iar<;,o do 19,)1, bem como o necessário para despesas
de tran porte' em viagens de instrução que façam parte
do Curso C matrículas
que tudo será pago pelas verbas
lnscritas nos artigo 114.°, n." 1), alínea c). 117.J, n." 1),
alínea b), e 11 .0, n.? 1), alínea. aJ, todos do capítulo 4.°
do or<;,amento do Ministério do Exército para o corrente
ano.

°

°°

Ministério. das Finança e do Exército, 23 de ,Outubro d 19.);3. __ Ministro das Fíuanças, AI·tul' .1[Juedo
de Olhe/ruo _
Ministro do Exército, Adolfo do Amaral Abra ncliee Pinto.
(NAo carece

de visto

ou anotação

do Tribunal

de Coutas},
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DE SITUAÇAO

2.a Repartição

Ministério do Exército - l." Direcção-Geral-

.

Por portarias de 30 de Setembro de 1953:
Adidos

~Iajor de infantaria, do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, José da Costa Estorninho e capitão do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, do batalhão de metralhadoras n." 1, José Mendonça Chalaça
Júnior, o primeiro por ter sido nomeado, por portaria
de 24 de Julho de 1953, director da instrução militar
do referido Instituto e o segundo por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço militar dependente do Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 1 e 15 de Setembro de 1953.
Capitão de cavalaria, da Escola Central de Sargentos,
Luís Leite Ferreira, por ter sido nomeado professor
efectivo da citada Escola, por portaria desta data,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Setembro de 1953.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas

em 2 de Novembro

de 1953).

Reserva

Tenente-coronel médico, da Direcção do Serviço de Saúde
Militar, João Martins Viana, nos termos da alínea a)
do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 36304, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de
1952, devendo ser considerado nesta situação desde
12 de Setembro de 1953.
(Visada pelo Tribunal de Conto. em 17 de Novembro
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto

de 1953. NAo
22257).

n,?

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, do quartel-general do Governo Militar de Lisboa, Augusto
Pinto de Freitas, nos termos da alínea a) do artigo 12.0
do Decreto-Lei n. o 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n." 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 26 de Setembro de

1953.
Supranumerãrio

Capitão de engenharia, adido, José Salvato Bizarro Saraiva, que, por ter sido exonerado das funções de
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professor efectivo da Escola Central de Sargentos, se
apresentou em 15 de Setembro de 1953, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 6 de Novembro de 1953. Não
sâo devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n.o 22 257).

Por portarias de 9 de Outubro ele 1953:
Deixa de ser considerado na situação de adido no Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, continuando,
porém, na mesma situação de adido, mas em serviço
na provincia de Moçambique, ao abrigo da alínea b)
do artigo 3.0 do Decreto-Lei n.? 3G 019, de 7 de Dezembro de 194G, o capitão do serviço de administração
militar, adido, José Malafaia Felício, devendo ser considerado nesta nova situação desde 4 de Setembro de
1953.
Deixa de ser considerado na situação de adido no Ministério do Interior, na Polícia de Segurança Pública,
continuando, porém, na mesma situação de adido, mas
em serviço no Estado da India, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço militar no
referido Estado, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.0
do Decreto n. o 3G 019, de 7 de Dezembro de 1946, o
capitão de infantaria, adido, José de Castro Sousa,
devendo ser considerado nesta nova situação desde 5
de Setembro de 1953.
Deixa de ser considerado na situação de adido em comissão militar na província de Moçambique, continuando,
porém, na mesma situação de adido, mas em serviço
na província de S. Tomé e Príncipe, ao abrigo da
alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 3G 019, de
7 de Dezembro de 1940, como ajudante de campo do
governador da mesma província, o tenente do serviço
de administração militar, adido, Américo do Nascimento Neves, devendo ser considerado nesta nova
situação desde 18 de Setembro de 1953.
Adidos

Capitães: de infantaria, do regimento de infantaria
n. o 14, Horácio Vilhena de Andrade e, do batalhão
de caçadores n. o 3, José Augusto :\Iendes e, de engenharia, do batalhão de caminhos de ferro, Aristides Marques de Meneses e Vale, o primeiro e segundo por terem sido nomeados para desempenhar
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comissões de serviço militar no Estado da Índia e o
terceiro por ter sido nomeado para desempenhar
uma comissão de serviço militar na província de
Macau, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto n." 36019, de 7 de Dezembro de 19-:i6, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 5 e 7 de Setembro e 1 de Outubro de 195;3.
Alferes: de infantaria, da escola prática da arma, Pedro
Pereira do Rosário Santos, João Cristino Martins
Simões da Silva, Eduardo César Franco Bélico Yelasco, Duarte Dias Marques, Diogo Queirós de Sousa
Azevedo, António Barata Alves, Rui Eduardo Soares
Miguel, José Garção Sambado, Nuno Vilares Cepeda,
Adriano Sotero Madeira, Nuno Sebastião Beja da
Silva Valdês Tomás dos Santos, João José Ferreira
Vilalobos Vieira, José Moura Sampaio, Gabriel de
Vasconcelos Passos Silva Cardoso, José Manuel Caldeira de Pina Castelo Branco de Carvalho Figueira.
Alberto Fernão de Magalhães Osório e Armando
Whytton Medeiros da Silva e, de cavalaria, (lo regimento de cavalaria n.? 6, António José de Faria Fernandes, por terem sido nomeados para desempenhar
comissões de serviço militar no Estado da India. ao
abrigo da alinea c) do artigo 3.° do Docreto n." 36019,
de 7 de Dezembro de 19-:iG,devendo SOl' considerados
nesta situação desde, o primeiro e o último, 11 de Setembro de 1953 e, os restantes, 5 do mesmo mês e
ano.
(Anotadas pelo Tribunal do Contas em 2 do Novenrhro de 1953).
Quadro da arma de infantaria

Tenentes de infantaria, adidos, Artur Manuel Soareb
Coelho, l\Ianuel Viegas Barreiros e Duarte Leite Pereira, que, por terem deixado de prestar serviço naS
províncias de, respectivamente, Moçambique, Angola
e Guiné, onde se encontravam em comissão militar,
regressaram em 2H de Agosto e 5 e 11 de Setembro
de 1953, desde quando devem ser con iderados nesta
situação, para preenchimento de vagas no quadro.
Quadro da arma de engenharia

Capitão de engenharia, supranumerúrio,
do grupO do
companhias do trem auto, onde continua colocado,
Armando de Brito Subtil, para preenchimento do va~a
no quadro, devendo sor considorado nesta 8itu~t<;:to
desde 11 de etembro de 193;l.
i
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Capitão de engenharia,
supranumerário,
da direcção da
arma, onde continua colocado, José Salvato Bizarro
Saraiva,
para preenchimento
da vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Outubro de 1953.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em <1 de Novembro
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto

D.

de 1953. Nlo
o 22 257).

Reserva

::\I(~jor de infantaria,
adido, em serviço no Ministério do
Interior,
como presidente
da Câmara Municipal de
Abrantes, ::\Ianuel ::\Iachado, nos termos da alínea a)
do artigo 12.0 do Decreto-Lei n." 36 304, alterado pelo
Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952,
devendo ser consideradQ nesta situação desde 28 de
Agosto de lD5B, o sem direito a vencimento
por este
~Iinistério
enquanto se encontrar
na referida situação
de adido.
(Anotada poIo Tribunal de Contas em 2 de Novembro de 1953).
Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
do 1.0 grupo de companhias de saúde, Evaristo Gomes
da Silva Carvalho, nos termos da alínea a) do artigo 12. o
do Decreto-Lei
n. o 30 304, alterado pelo Decreto-Lei
n. o 38 \)16, de 1H de Setembro de 1U5:3, devendo ser
considerado
nesta situação desde 18 de Setembro do

19,>3.

(\'isada pelo Tribunal do Contas em 4 do Novombro
..no devidos emolumontos,
DOS t('rmos do Docreto

de 1~53. Não
22 251).

0,°

Supranumerário

do infantaria,
adido, Carlos Alberto Garcia AIRoçadas, que, por ter sido exonerado do cargo de
~o\'ernador
da província
de Cabo Verde, regressou
cm :.?2 de Setcn ...bro do corrente ano, desde quando
den~ ser cousiderad o nesta situação.

Coronel
YOs

('I

POI"

Ilda pelo Trthuns l do Contas em 5 do Xovsmbro de 1953. Não
ão ,Jo, ido~ aniotumcn to-- nos termos do Decreto n." 22251).

portarios de 28 de Outubro de 1963:

Con 'iderados

rerrres~ados

ao serviço

deste Ministério

o

ten nto d artilharia. Franci rco )forais Janeiro e o alferes do infantaria J o é dos
nntos, ambos ~niliciano.s
e adido

por terom deixado

de prestar

sernço,

o pn-

'
di'
rn iro no, E~tado tia. 1ndia
o o scgun o na prov nCl~
d

~roc:ambi(llle,

de\'C'IHlo ser considerados

nesta

Sl-
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tuação desde, respectivamente, 6 de Outubro de 1953
e 11 de Março de 1952, ficando nas situações de licenciado e disponibilidade.
Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter sido abatido ao Comando das Reservas da Marinha,
nos termos do artigo 2.0 do Decreto-Lei n. o 37 025,
de 24 de Agosto de 1948, o alferes miliciano de artilharia Carlos Alberto Resende da Costa, devendo ser
considerado nesta situação desde 21 de Agosto de 1953.
Abatido ao efectivo do Exército, por ter sido alistado no
Comando das Reservas da Marinha, nos termos do artigo 1.0 do Decreto n.? 37025, de 24 de Agesto de
1948, o aspirante a oficial miliciano de artilharia, do
regimento de artilharia ligeira n.? 1, Fernando de
Almeida Gil, devendo ser considerado nesta situaç-ão
desde 14 de Outubro de 1953.
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 14 de
Ago to do corrente ano, publicada na Ordem do Exército n.? 11, 2.a série, do mesmo ano, que coloca no
quadro de oficiais milicianos médicos de reserva o tenente miliciano módico Fernando de Macedo Chaves,
por se verificar que este oficial havia falecido em 23
de Dezembro de 1952.
Adidos

Tenente-coronel do serviço de administração militar. na
situação de reserva. António da Silva; capitão de infantaria, do batalhão de metralhadoras
n.? 1. José
Manuel Castanha e alferes de cavalaria, do regimento
de cavalaria n.? 4. Carlos Alexandre de Morais, o segundo por ter sido nomeado para desempenhar um.a
comissão de serviço dependente do Ministério das Finanç-as. na Guarda Fiscal. e os rostant s por terem
'sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério do Interior, o primeiro
como presidente da Câmara Municipal de Viseu e o
terceiro na (l uarda Nacional Republicana, deve~do
ser considerados nesta aituação desde, rospectI:·~·
mente, 1 de Outubro e 21 e ~,-) do Agosto de 19,)3.
Capitães: do infantaria, da escola prática da arma. ~n'
tónio Luciano de Matos e Fernando Manuel Ja míns
de Freitas, do regimento do infantaria n.? 4, Carlos
Alexandre dos Ramos. do batalhão independente de
infantaria n. o 17, J 08(1 Maria da Costa
Lomos e, do
batalhão de caçadores n." 10. Custódio Augusto Nunes

2,' Série

ORDEM DO EXERCITO

N,o 13

787

e alferes: de infantaria, do regimento de infantaria
n. 09, Amílcar Augusto Ferreira Dominzues e do batalhão de caçadores n, o 8, Rogério Rosad~ Rati~ho e de
cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 6, Nelson
Guedes Valent~, por terem sido nomeados para desem,Penharcomissões ,de serviço militar no Estado da
índia, os sexto ~ sétimo ao abrigo da alínea c) e os
restantes ao abrigo da alínea b) do artigo 3,0 do Decreto ri." 36019, de 7 de Dezembro de 1946 devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 11, 11, 13, 29, 13, 12, 13 e 5 de Julho
de 1953.
Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. o 13
Flávio Martins Videira e, do batalhão independenta
de infantaria n. o 19, Sisenando Fernando Ferreira
de Carvalho, por terem sido nomeados para desempenhar comissões de serviço dependentes da província
de 'Moçambique, ao abrigo da alinea b) do artigo 3.0
do Decreto n.? 36019, de 7 de Dezembro de 1946,
devendo ser .considerados nesta situação desde 6 de
Ago to de 1933.
Capitães de infantaria, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Guilhermino Nogueira Rocha e Rogério Castela J acq ues, tenente de cavalaria, do regimento de
lanceiros n. o 1, José Maria de Mendonça Júnior e alfere de infantaria, da escola prática da arma, José
Ramiro Pereira de Almeida Sande, Fernando Catarino
Ta\'/.tres, Alfredo Henriques Peixoto, Rodrigo Peres
Pinto
oares, José aos Santos Preto e António Justino Martins Chorão Vinhas e, do destacamento do
Forte do Alto do Duque, Júlio Eugénio Augusto Viegas de Almeida Pires, por terem sido nomeados para
d~ empenhar comi sões de serviço ~ilitar n.a provínCIa de Macau, o quarto. sexto, sétimo e oitavo nos
termo da alínea c) e os restantes ~os otermos da al~
nea b) do artigo 3.') do Decreto-Lei n .. 36019, de /
de ezembro de 1\)46 devendo ser considerados nesta
sitlla~!lO desde 10 de' Setembro de 19.")3.
Tenentes: de infantaria, do comando militar de Angola,
João da ilva ão Mizuel e de artilharia, do regilllento do artilharia liO'~ira n." 6, Abel Alves de Lac
.
dee imranC rda e al fores de infantaria,
do regimento
taria n. o U, ...\.rménio Pire Coelho e Joaquim Mendes
uímarão
e. do batalhão de car;adoros ~'.o .10, Adalb rto Ad odato nlartin Rodrigo, todos milioiauos, por
!'
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terem sido nomeados
para desempenhar
comissões
de serviço militar na província
de Angola, ao abrigo
da alínea b) do artigo 3.° do Decreto n." 36 OH), de
7 de Dezembro
de 1946, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente,
15 de Setembro
e 6, 6, 6 e () de Outubro de 1953.
Tenentes
milicianos de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 5, António Ribeiro da Cunha e, do
regimento
de artilharia n.? 6, Luis Roque Vasconcelos
Dias, por terem sido nomeados
para desempenhar
comissões de serviço militar dependentes
da província
de Moçambique,
ao abrigo da alínea b) do artigo 3.°
do Decreto n. U 3601H, de 7 de Dezembro
de 1946,
devendo
ser considerados
nesta situação desde, respectivamente,
10 de Setembro e 2J de Agosto de Hlj3.
Alferes milicianos
de infantaria,
do regimento
de infantaria n." J, José Mateus da Piedade e Silva, do batalhão de caçadores
n.? 3, Mário de Fátima do Nascimente Mendes e, do batalhão
de caçadores
n.? 10,
António Borges de Melo, por terem sido nomeados
para desempenhar
comissões de serviço militar dependentes da província de Macau, ao abrigo da alínea b)
do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 36 OH), de 7 de Dezembro de 19-1-6.devendo ser considerados
nesta situação desde 10 do Setembro
de 1953.
Alferes:
de infantaria, do regimento de in fantaria n. ° 15,
Daniel Andrade
de Carvalho e de cavalaria,
do regimento de cavalaria n.? 8, Már!» Pinto Pestana Frausto,
ambos milicianos, por terem sido nomeados para dosem penhar comissões
de serviço dependentes,
o primeiro, no Estado da T ndia, ao abrigo da alinea b) do
artigo 3.° do Decreto n." 36 OH), de 7 de Dezembro
de Hl4(i 0, o segundo, no Mini ·tério <lo Interior, na
Guarda
Nacional
Republicana,
devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente,
2~ de
Agosto e 8 de Setembro
de 19;)3.
Baixa do serviço
•\lferes miliciano médico, elo 2.° grupo do companhi,l1S
ele saúde, • vntónio
Pereira
oures, nos termos da 111tima parte do artigo B.o do Decreto-Lei
n.? 2 4~J,
de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado. mcapaz de todo o serviço pela junta hospitalar
do 109pocção, devendo ser considerado
nesta situa\~IO de~do
19 (]0 Outu hro de lf);)3.
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Aspirantes
a oficial milicianos:
de infantaria
do rezímento de infantaria
n. ° 8, Flávio Pereira l\fartins de
Sousa e ele artilharia,
do grupo de artilharia
contra
aeronaves n." 1, António Avilês de Sousa Reco nos
termos da última parte do artigo 300 do Decreto-Lei
n:o 2~ -104, doo i31 de Dezembro
de 1937, por terem
sido Julgados incapazes de todo o serviço
devendo
ser con iderados nesta situação desde 1 e 8 de Outubro
de 1953, respectivamente.
Oficiais milicianos de reserva

Tenentes : de infantaria,
do centro de mobilização
de
infantaria
n.? 1, João Cãndido Gomes Bastos, do centro de mobilização
de infantaria n.? 6, Carlos Soares
de Magalhães
e, do centro de mobilização
de infantaria n.? 9, Alfredo Borges de Almeida e, de engenharia, do centro de mobilização de engenharia
n. ° 2,
:\filton Albuquerque
Freire da Cruz e alferes: de infantaria,
do comando
militar de Angola, Eusébio
Esteves, do centro de mcbilizacão de infantaria n.? 6,
Júlio David .José Gonçalves
Magno e~ do centro de
mobilização
de infantaria
n.? 14, Agostinho Marques
dos Santos,
do centro de mobilização
de cavalaria
n. o 3, Manuel Vaz Viola Júnior o, de engenharia,
do
centro de mobilização
do engenharia
n." 2., Ramiro,
nos termos
dos artigos
25.° e 26.° do Decreto
n.? 3G ;30-1. do ~-1 de Maio de 1947, por terem atingido o limite do idade, devendo
ser considerados
nesta situacão desde, rrspecti\'amente,
12 de Outuhro,
20 de etembro, 17 de .\gosto, 27, 9 e 10 de Setem1>1'0, 2 dr Outubro, -1 de ~eteUlbro e 9 de Outubro

tl0 193:3.

Tonente
miliciauo de cavnlaria, adido, em serviço no
:\linistério
do Interior , na Guarda Nacional Republicana, António Coutel ~Ia.rtins, nos termos dos artrgos
25.0 e 2!i.o do Derreto 11.° 36304:, de ~-1 de l\faio de
lD-17, por ter atingido o limite de i~lade, devendo ser
considt'ra(lo
nesta situação desde 1.> de Setembro de
1\l~)3 c continuar na ituação de adido.

.

(AJlVlo"I",

J'I~)o TrIbunal

de Conlas

om 2 de Xo\'ombro

do 1953).

Quadro da arma de infantaria

Arnaldo J
Duarte e tenente António Gamboa
~rnrtin' Bragnllc:a, ambos de infant~ria e ad~dos.' que,
por ter m d ixudo de pre~tar 'er\'I\,O, o primeiro no

Capitao

é
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Colégio Militar, onde desempenhava as funções de
professor provisório,"
cargo de que fica exonerado
por esta portaria, e o segundo na provincia de Angola, onde desempenhava uma comissão de serviço
militar, se apresentaram
em 7 de Outubro de 1953
para preenchimento de vagas no quadro, devendo ser
considerados nesta situação desde a data das suas
apresentações.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Novembro de 1953. Nilo
são devidos emolumentos,
DOS termos do Decreto
D. o 22 257).

Quadro da arma de artilharia

Coronel de artilharia, supranumerário,
da direcção da
arma, onde continua colocado, Augusto Dantas Pimenta Serrão de Faria Pereira, que, por ter sido nomeado para a frequência do curso de altos comandos.
deixou de prestar serviço no regimento de artilharia
antiaérea fixa, preenchendo vaga no quadro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presenta portaria.
(Visada pelo Tribunal do Coutas em 7 do Novembro do 1953. Nfio
são devidos emolumontos,
nos termos do Docreto u.? 22237).

Quadro da arma de cavalaria

Tenente-coronel
de c a v a l ar-ia, supranumerário,
0
2. comandante do regimento de cavalaria n." G, onde
continua colocado, Fernando Jorge de Aguiar, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo SOl' considerado nesta situação desde a data da presente portaria,
Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exórcito,
adido, Luís dos Santos Costa, que, por ter deixado
de prestar serviço na província de Angola, onde se
encontrava em comissão militar, regressou em 24 de
Setembro de 1953, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo SOl' consideradn nosta situação desde
a data da sua apresentação.
(Visadas pelo Tribunal do Contas em 4 do Xovcmhro do 1953. Não
são devidos emolumentos,
DOS termos do Decreto n.? 22251).

Reserva

Capitão, do regimento de infantaria n. o 9. Manuel Pereir.1
Choca e tenente, adido, em serviço DO Ministério das
Finanças, na Guarda FiscaL Joaquim José Bel'nar~O.
ambos do quadro do' serviços auxiliares do ExérCIto,

2." Série
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a) do artigo 12.° do Decreto-Lei
pelo Decreto-Lei n.? 38916 de
1952, devendo ser considerddos
respectivamente, 12 e 8 de Ou-

(Vi~ada p~lo Tribunal de Contas em 6 de Novembro de 1953. NAo
sao devIdos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 2õ7).

Supranumerário

Coronel de artilharia, comandante do regimento de artilharia antiaérea fixa, Alexandre António Moura de
Azevedo, nos termos da segunda parte do artizo 58.0
do Decreto-Lei n." 28401, substituido pelo Decr~to-Lei
n. o 32692, de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrizo
da Portaria n." 10620, de 11 de Março de 1944, d~vendo ser considerado nesta situação desde a data da
pro sente portaria.
(Visada pele Tribunal de Contas em 5 de Novembro de 1953. NAo
são devidos omolumontos, nos tormos do Decreto D.O 22 257).

Capitão de cavalaria, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na Polícia de Segurança Pública, Alfredo
Alexandre Fernandes Ordaz Mangas, que, por ter
deixado de prestar serviço naquele Ministério, se apresentou em 10 de Outubro de 1953, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 6 de Novembro de 1953. Não
são devidos emolu'nentos,
nos termos do Deereto n.· 22 257).

Por portarias de 30 de OUtUbl'O de 1953:
Considerado regressado ao serviço deste :Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, como comandante distrital da policia de Segurança Pública de Setúbal, o capitão de cavalaria, na
situação de reserva, António Eduardo de Oliveira
Mata, devendo ser considerado nesta situação desde
13 de Outubro de 194:3.
Considerado rezr s ado ao sen-ü:o deste Ministério, por
t~r deixado de prestar servi<;o no M!nistório .do In~~r~or, na ãmara Municipal de Cascais, o ~aJor miliClano v terinário do extinto quadro espeCial de oficiai veterinários na situação de reserva, Fr.ancisco
Avelino de ,0UHa Amado, devendo ser conSiderado
ne ta situação de de 15 de Outubro de 1953.
(Vindas
pelo Tribuna) de ConlU em 12 de Novembro ~e !953. Nilo
1110devIdo. emolumentol,
DO' t.rmOs do Decreto D. 2. 2~7).
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Adidos

Capitães: de artilharia, da I." Ropartiç-ão da 2.a Direcção-Geral deste Ministério, José Pires Simões e, do
regimento d"l artilharia ligeira n. ° 2, Nuno Joaquim
Lorena de Oliveira Birne e, de engenharia, do comando
militar do arquipélago dos Açores, Ivan Serra e Costa,
e tenente graduado do serviço de administração milital', da 3. a Repartição da 2. a Dírecçao-Geral deste
l\Iinistério, António Corvclo de Avila, por terem sido
nomeados para desempenhar serviço nas províncias de
Uoç-ambique o primeiro, terceiro e quarto e de S. Tomé
e Príncipe o segundo, este ao abrigo da alínea a) e todos
os outros ao abrigo da alínea b) do artigo 3.° do Decreto n.? 36019, de 7 de Dezembro de 1946. devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
15 de Outubro e 18, 15 e 15 de Setembro de 1953.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

em 10 de Xovornbro

do 1953).

Quadro da arma de infantaria

Coronel de infantaria, supranumerário,
comandante do
regimento de infantaria n.? 2, onde continua colocado,
Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde 25 de Setembro de 1953.
(Visada palo Tribunal
de Coutas om 17 do Novembro
do 195_3:Não
são davldos emotumenms
, nos termos do Decroto n,? 22 204).

Capitães de infantaria, adidos, Romão Loureiro e Fornando Vieira da Silva Bastos, queypor terem deixado
de prestar serviço no Estndo da lndia, onde se encontravam em comissão militar, regressaram em 21 do
Setembro de 1953, para preonchimento de vaga nO
quadro, devendo ser considerados nesta situação desde
a data do seu regresso.
Tenente de infantaria, adido, Rui Artur Vieira dos Santo~,
que, por ter deixado do prestar serviço na provincHI
de Timor, ondo se encontrava om comissão militar,
regressou em :?O de Setelllbro de 1953, desde quando
ueye ser considerado nesta situação.
(Vlsad"s pelo Trlhunal
do Contas em 13 do Novembro do19J -S .)Nilo
são devidos omolumontos,
n08 termos do Decreto
n •• 22 261 •

Reforma
(Dospacl.o
<10 20 do AIJI'iI cio 1052, du Caixa Geral do DOpóS!t~;;
Crédito e I'rovJclênela,
111'hlloo<10 110 Diário do Go.erllo II.
2." 8órlo, do 23 do mesmo III(\S o nno).

Cor?uel do corpo do e tado-maior 1 lonriquo , átíro LOI3e~
Pires ::\Iontelro, nos termos da alínon (() do artIgo 1..

2." Série
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do Decreto-Lei n. o 36 304, Jo 24 de 1\f aio de 1947
por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Fevereiro de H)52.
(Despa~bo de 21 de Set.ombro de 1953 da Caixa Geral de Depósitos
Crédito O Prevídêncla,
puhí lcado no Diário do Goterno li 01)')4'
2.4 sério, do 24 do mesmo mês e a.no).
. -- ,

Tenente-coronel farmacêutico José Maria Pinto da Fonseca e capitão de infantaria José Maria Marques da
Cruz, nos termos da alínea a) do artizo 13. o do
Decreto- Lei n. o 3G 304, alterado pelo Decreto- Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, por atinzirem
o limite de idade, devendo SOl' considerados ~esta
situação desde, respectivamen te, 20 e 19 de Julho de
1933.
(Despacho
de 20 de Outubro de 1953 da Caixa Geral de Dopósitos
Crédlro e Pro"jd@ocllf; publJcado no Díàrío do Gove1·Jl.O 0.° 24~;
2.4 série, de 23 do mesmo mês o ano).

Ooronel de infantaria )fanuel Rodrigues Leite, tenente-coronel da mesma arma Paulo Augusto do Rego,
capitães: de artilharia, João Caramoua e, de cavalaria,
Alfredo ~Hrio da Concei~ão Diegues e tenentes: de
infantaria, Ernesto Maria dos Passos e José Baptista
da Silva, do quadro dos serviços auxiliares do Exército, Manuel Catana e, do extinto quadro auxiliar de
artilharia, António Henriques, os quinto e sétimo nos
termos da alínea b) e os restantes nos termos da
alínea a) do artigo 13.0 do Decreto-Lei n." 363040,
alterado pelo Decreto-Lei n." 38916, de 18 de Setembro de 193~, devendo ser considerados nesta situa~ão desde. respectivamente. 15. 2í. 11 e 11, 19, 16,
:!G e :!O de Agosto de 19õ3.
(NãQ earecern do víxto

ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Reserva

Coronéis de infantaria comandante do regimento de infantaria u. o 2 Antú~io Abol de Oliveira Araújo Pinto,
chefe do distrito de recrutamento e mobilização n. 03,
.Joaquim \.lbcrto Lara Alecre e, vogal do 1.0 Tribunal
Militar 'l;erritorial de Lisboa, .Toão Baptista Pereira
0
Júnior, nos termos da alínea c) do artigo 12. d~
DC(,l'pto-L i n. o 3li 304:, alterado p~lo Decreto-LeI
n.O :3891li, de 1 do ~'etombro de 19.>2, ~leYendo HeI'
considerado nesta situação desde, respectIvamente, {)
do Outubro
25 o 28 de 'otembro de 195:3.
(Vi "rl;\ polo Trlhunal de Contas em 1. do :\oy~llIhro ~e 1953. Não
lo ,lo\'ldub emolumentos,
n". tarmo. do Decreto n. 22 201).
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Tenente-coronel de infantaria, 2.0 comandante do regimento de infantaria n. o 7, Abel Rodrigues Casaleiro;
capitães do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do batalhão de metralhadoras n. o 3, Artur de
Sequeira Varejão e, adido, em serviço no Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, Matias Mourato
Chambel e tenente, também do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, da 2. a Repartição da 3. a Direcção-Geral
desta Ministério, Joaquim dos Santos
Cardoso, nos termos da alinea a) do artigo 12.0 do
Decreto-Lei n. o 3G 304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 3891G, de 18 de Setombro de 19D2, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente,
2, 8, 3 e 19 de Outubro de 1052.
Capitão de cavalaria, adido, em comissão de serviço militar no Estado da índia, Miguel António do Carmo
de Noronha de Paiva Couceiro, nos tormos da primeira parte da alinea c) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 3891G, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 27 de 1\1ar<;0de 1953.

P01' portaria de 3 de Novembro

de 1953:

Quadro do corpo do estado-maior

Tenente-coronel
do corpo do estado-maior, supranums"
rário, da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, onde
continua colocado, Afonso Magalhãee de Almeida Fernandes, para preenchimento do vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Vfsndas pelo 'I'r lbnn al do Contas om 21 de Novembro
sdo devidos emolumentos.
nos termos do Docreto

Por portarias

de 19:>3. Nilo
22 267).

0,°

de 6 de J..Yovembl'o de 1953:
Adidos

Tenente-coronel de artilharia, do Instituto de Altos Estudos Militare , João l\Iáximo Ta Rara Machndo, por
ter sido nomeado professor do curso para a promoção

2." Série
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a oficial superior, por portaria desta data devendo
ser considerado nesta situação desde a data d~ presente
portaria.
(Anotada pelo Tribunal de Contns em 19 de Novembro de 1953).
Capitão de engenharia, do regimento de engenharia n.? 1
Fernando G?uveia de l\Iorais Branquinho, por ter sid~
nomeado adj unto da 3. a Repartição do Secretariado-Geral da Defesa Nacional, ao abrigo do artigo 1.o do'
Decreto-Lei D.O 38 114, de 29 de Dezembro de 1950
por portaria de 28 de Setembro do corrente ano, publi~
cada no Diário do Governo n. o 255, 2. a série, de 31
de Outubro de 1953, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de X ovembro de 1953.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas

em 11 de Xovernbro

de 1953).

Quadro da arma de artilharia

Tenente de artilharia, supranumerúrio, da 3. n Díreccão_(~eral deste ~Iinistério, onde continua colocado, Fernando Augusto Lopes; para preenchimento de vaga
no quadro, deyendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Noyembro de 1953.
(ViSBdl\ polo TrIbunal de Contas em 20 de No,'embro de 1953. Nilo
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 267).

Reserva

Tenente-coronel de infantaria, do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 14, José Simões, nos termos da alinea b) do artigo l~.o do Decreto-Lei n." 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro
de 1Q;):.?, devendo ser considerado nesta situação desde
29 do Outubro de 1953.
Major de infantaria, da :3. ti Direcção-Geral deste l\finistério
Francisco Pedro Simões
ilva, nos termos da
ali ne:t a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n." 36304,
alterado pelo Decreto-Lei n." ;3~ 916, de 18 de .Sete~bro de 1952 d vendo ser considerado nesta sduaçao
de. de 29 de Outubro do 1953.
0

(\'Isado
polO Trlhunnl de ContAi em 13 de Xovombro de 1953. N1I.
são lIe\"luO' olllolumenlos, nos tormos do Decroto n.o 22257).

~Ia.ior d infantaria. do regimento ~e~infa.ntaria n." 9,
Màrio Lúcio lnúcio de Paiva e capitão do qua~ro dos
li rviços
auxiliare' do E_'ército, adido, do I~stJtuto de
Altos E. tudo" 1I1ilitares, Manuel Alves de :-lousa, no~
termo' da nltnca a) do, artigo 12.0 do Decreto-LeI
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n.? 36304,
alterado pelo Decreto-Lei
n." 38916,
de
18 de Hetembro de 1952, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente,
I:? e 27 de Outubro de 1953.
(Visada pelo Tr-Ibunal do Coutas em 21 de Novombrc de 19.~3. Não
são devidos omolumentos,
nos tormos do Docroto n.o 2t 257).

Supranu:nerãrio

Coronel de artilharia
J OrLO Carlos Guedes -Quinhones de
Portugal da Silveira,
que, por t r deixado de prestar serviço no Instituto
de Altos Estudos Militares,
por ter sido exonerado
das funções de professor
do
curso para a promoção a oficial superior,
'e apresentou em 1 de Novembro
de ] 953, desde quando deve
ser considerado
nesta situação.
(Visada polo Tr lbunal de Conta. om 20 do Novembro
de 19j3. :\ão
hão devidos emoruuiouros
, uos turmus do Ducroto 11.0 ~2 257).

111- PROMOÇOES

Ministério

do Exército - I.a Oirecção·Gerál-

2.& Repartição

Por portarias de 30 de Setembro de 1953:
Distrito de recrutamento

e mobilização n. o 16

Capitão do quadro dos serviços auxiliaros
<lo Ex(~r('jto,
o tenente do quadro dos moamos servicos, adido, CJll
serviço na províncla de Moçamliique, Joaquirnl\1if,!:uel.
Escola Prãtica de Engenharia

Capitão,
o tenente de cavalaria
Carvalho Simões.
(Vlsad.s
devldos

polo Trlhunal
emoluuroutcs,

J úJio ~\ ugu ·to Pl':-;sou

do Contas 0111 I do ~O\l'lIlhro .1019;;3. Sã"
1l0b vermos <tu J)l'cretu
n •• 22 2.17).

Depósito Geral de Material do Guerra

Major do extinto

quadro auxiliar (la artilharia , o capitãO
do mesmo extinto quadro, adido, cm serviço no, ~uh.
socretariudo
de Estado da Aornmiutiua,
Brús :\ l'll!:!'
(n,ada
pelo Trlbunal
duvtdos euiotumeutcs,

do Conta> 0111 (i ÚO :\o\'omhro
d 1\l~3. 'lo
uo termQ do no~r to n•• 22 ~5i).

2.' Série
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Adido

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército
o tenente do quadro dos mesmos serviços adido e~
ervi\,o no ubsecrerariado de Estado de Áeronáutica
Fernando Álvaro da Silva :Martins.
'
(Visada pelo Tribunal
do Contas em 4 de Noyembro
do 1953. SlIo
devidos omotumentos,
nos termos do Doeroto n .• 22 257).

Quadro do serviço de saúde militar

Tenente-coron~l médic?, o majo~ médico, do 1.0 grupo
de companhias de saude, António de Azevedo l\1eireles
do outo.
Major médico, o capitão médico, do Hospital Militar
Principal, J o é Baptista 4e Sousa.
Capitã.o médico, o tenente médico, do Hospital Militar
Principal, J os . Justino de Almeida.
(Vloada pelo Trlllunal
dovldos emolumentos,

'r

de Coutas em G do Novembro do 1958. SlIo
nOS termos do Doereto
22 257).

n.·

n nte-coronel médico. o major médico, adido, em serviço no Instituto Profi iona1 dos Pupilos do l~xército,
Carlos Pereira da Silva 'osta.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

ele Contas em 17 do Novembro do 1933. SlIo
DOS tormos do Doeroto D.· 22 257).

Capitüo médico, o tenente médico, do Ilospital Militar
Principal, Amílcar Aristide Lopes Pereira Caseiro. -;
(Vlaada pelo Tribunal
de Conta. em 12 do Novombro de 19~J. São
de"ldo. emotumentos,
DO termo. do Deer ..to D.· 22257).

Por portarias de 1 de OUtUb1'O de 1953:
Escola Prática de Infantaria

.A.spirant s a oficial d infantaria, os cadetes alunos da
Bscola do Exército )[anllel da ilva São Martinho
.limior, José lavo orroia Ramo', Fernando Go~e'
d I~'aria Barbo II 1\11\rio.laim
alderón de Cerqueira
ROCha
~!itrio d~ Carvalho )foutinho Machado.
Escola Prática de Artilharia

ASPirante n oficial d artilharia, os cadetes aluno~ da
b coln do I'~_'órcitoVítor ~fanuel lantos Torres SIlva
Mário Pinto Rodritru s d Almeida.
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Por portaria de 6 de Outubro de 1953:
Escola Prática de Administração

Militar

Aspirante a oficial do serviço de administração militar,
o cadete aluno de Escola do Exército Jaime Hélder
Duarte Barros.
(Nilo carecem

de visto ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Por portaria de 23 de Outubro de 1953:
Regimento de artilharia

pesada n.· 3

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, Manuel António Pereira Gomes dos Santos,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1949.
(Visada pelo 'I'rfbunal de Contas em 4 de Novembro de 1953. São
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22267).

Inspecção do Serviço Automóvel do Exército

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Manuel Amaral da Silva.
(Visada polo Tribunal
dovldos emolumentos,

de Contns em G de Novembro do 1903. São
nos termos do Docreto n,? 2~ 257).

Por portarias de 30 de Outubro de 1953:
4." região militar - Quartel-general

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do gxército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Abílio J,opos
Curado Leitão.
Escola Prática de Infantaria

Major, o capitão de infantaria, do 'ampo de Tiro da
Serra da Carregueira, Joaquim de ousa ..Xavier.
Regimento de infantaria

n.· 2

Tenente-coronel, 2.0 comandante, o major do infantaria,
2. o comandante int ríno, João Duarte Marque .
(Visada polo Tribunal de curas em 21 do Novembro do 1958. Slo
dovldos emolumentos,
DOS termos
do Docroto 11•• 22257).

2.' Série
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n.O 4

Ooronel, comandante, o tenente-coronel de infantaria
comandante interino, José Oortes Ferreira de Sousa~
(Visada pelo Tribunal de Contas em 1'1 de Novembro de 1958. São
devIdos omolumentos,
nos tormos do Decreto n. o 2~ 257).

Regimento de infantaria

n. o 13

Major, o capitão de infantaria, do batalhão de caçadores
n.? 8, Viriato Marques dos Santos Oliveira.
Regimento de infantaria

n. o 14

Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no
Ministério do interior, na Guarda Nacional Republicana, António Augusto .Oarrinho.
Distrito de recrutamento e mobilização n.o 8

Tenente-coronel,
subchefe, o major de infantaria, do
regimento de infantaria n. o 8, António José da Oosta
O unhal.
Distrito de recrutamento e mobilização n. ° 13
Tenen te-coronel,
subchefe, o major de infantaria,
2. o comandante do batalhão de caçadores n. o 3, António Eduardo de Oliveira Faria.
(Visadas pelo Tribunal do Contas em 21 do Novembro de 1953. Silo
devidos emolumentos,
ncs tormos do Decreto n.? 22257).

Carreira de tiro de Espinho

Ooronel, director, o tenente-coronel de infantaria, subchefe do distrito de recrutamento e mobilização n,o 8,
A.lfredo Abeilard Vieira.
(Vlsad .. polo 'I'rlbunal do Contas em 17 de Novombro de 1953. Silo
dovldos omolumontos, nos termos do Docreto n.o 22257).

Adido

Teu.cnte-coronel, O major de infantaria, adido, ~m. serVIÇO no Ministério
do Interior, na Guarda 1\ acíonal
Repu blicana, Rui Padrão Pe soa de Amorim.
(VISl\da pelo Tribunal de Contas om 12 de Novembro do 1953. Silo
devldos emolumentos,
!lOS tormos do Doeroto n. o 22257).

Campo de Instrução de Santa Margarida

à-tajor o capitão do infantaria, do regimento de infantari~ n.s 1, :\1anuo1 Francisco
tadlin Baptista.
(Visada polo Tribunal de Contas om 21 de Novemb:o de 1953. Silo
devido. emolumentos,
nos termos do Doerei o a. 22257).
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Por portarias de 3 de Novembro de 1953:
Quadro do corpo de oficiais generais

Brigadeiro, o coronel do corpo do estado-maior, tirocinado, da '3. a Direcção-Geral deste Ministério, António
de Matos Maia.
Quadro do corpo do estado-maior

Coronel do corpo
mesmo corpo,
no Instituto de
Lopes da Silva

do estado-maior, o tenente-coronel do
professor do curso do estado-maior
Altos Estudos Militares, Oarlos Miguel
Freire.

(Visadas pelo Tribunal de Contas em 13 de Novembro de 1~53. São
devidos emolumentos,
nos termos do Doereto n.· 22 2~7).

Regimento de infantaria

n.O 8

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Aníbal Augusto Rebelo Brito.
1.° grupo de companhias de saúde

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços José Alberto
dos Santos Oosta Pinto.
(Visadas pelo Tribunal de Contns em 20 de Novembro de 1953. 51.
devidos emolumontos,
nos termos do Decreto n.· 22 257).

Escola Prãtica de Artilharia

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exércit~.
o alferes do quadro dos mesmos serviços Manuel Teixeira Machado.
(Visada polo Tribunal de Contas em 21 de Novombro do 1953. 5n.
dovldos emotumentcs,

nOI termos do Deereto

n •• 22257).

Por portaria de 4 de Nooembro de 1953:
Quadro do serviço de saúde militar

Coronel médico, O teuente-coronel médico, da 3. fi inspecção do serviço d saúdo militar Francisco Bicudo
de Medeiros.
(Visada pelo Tribunal de Contai em 23 de Novombro d. 1953. 5&0
devido. emolumeuroa,
nos termos do Doerolo n •• 22 257).
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Por portarias de 6 de Novembro de 1953:
Ministério da Exército - 1.' Oirecção-Geral-

2.' Repartição

Tenente-coronel, o major de infantaria Eurico da Silva
Ataide Malafaia.
Quadro da arma de infantaria

Major, o capitão de infantaria, do regimento de infantaria
n. o 15, Frederico Manuel Ferreira Braga Paixão.
(VIsadas pelo Tribunal de Contas em 18 de Novembro de 1958. São
devídos omolumentos, 110S termos do Decreto n.o 22257).

Regimento de infantaria n. o 2

Major, o capitão de infantaria, do batalhão de engenhos
António Júlio Borges Gouveia.
'
(Vlsadll pelo Tribunal de Contas em 21 de Novembro de 1958. São
devidos omolumentos,
nos tormos do Decreto n.o 22 257).

Regimento de artilharia

antiaérea

fixa

Tenente-coronel, o major de artilharia, do regimento de
artilharia antiaérea fixa, supranumerário, José Frederico da Silveira Machado.
(Visada pelo TrIbunal de Contas em 21 de Novembro de 1953. São
devidos emolumentos,
nos termos do Docreto n.? 22 257).

Batalhão de caminhos de ferro

Capitão, o t Dento do engenharia Manuel José Baptista.
(VIsada polo Tribunal de Contas em 13 de Novombro de 1953. São
devidos emolumentos,
no. termos do Doereto n.o 22 2111).

IV-COlOCAÇOES,
Ministério

EXONERAÇOES

do Exército -I.

&

E TRANSFfRÉNCIAS

Direcçao-Geral-

Por portaria' de 30 de

2.

&

RepartiçAo

etembl'o de 1953:

Direcção da Arma de Engenharia

Capitüo d
ng nharia,
Bizarro aruiva.

upranuJl1erário, José Salvare
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Escola Central de Sargentos

Professor efectivo das 3. a e 6. a disciplinas, o capitão de
cavalaria, do regimento de lanceiros n.? 1, Luís Leite
Ferreira,
nos termos do artigo 41.0 do Decreto
n. o 36 574, de 4 de Novembro de 1947, para preenchimento de vaga deixada pelo capitão de engenharia
José Salvato Bizarro Saraiva, que, por portaria desta
data, transita para a situação de supranumerário e é
exonerado das referidas funções.
(Visada polo Tribunal de Contas em 5 de Novembro de 1953. São
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n. o 22 257).

Por portarias de 9 de Outubro de j{}53:
Deixa de acumular as funções de professor do 1.0 grupo
de matérias do curso do estado-maior com as de professor do mesmo grupo, que vinha desempenhando em
substituição do major do corpo do estado-maior Joaquim da Luz Cunha, o tenente-coronel
do referido
corpo do estado-maior Carlos Miguel Lopes da Silva
Freire, professor do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 2 de Novombro de 1953)'

Por portarias de 23 de Outubro de 1953:
Nula e de nenhum efeito a parte das portarias de 29 de
Maio de 1953, insertas na Ordem do Exército n." 7,
2.a série, do mesmo ano, que colocava no Comando
Militar de Angola o tenente do regimento de infantaria n. o 1 António Duarte Vitorino e alferes do
mesmo regimento Amaury da Silva Duarte Leite
Nogueira, ambos milicianos de infantaria.
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 11 de
Julho de 1953, ínserta na Ordem do Exército n." 10,
2. a série, do mesmo ano, respeitante à colocaçr~o
no Comando Militar de Angola do tenente EugénIo
de Jesus Aires e alferes Francisco Anta Barbosa
Marinho e Albano Dias, todos milicianos do ervi<;o
de administração militar e do 2.0 grupo de cornpanhias de subsistências.

2.& Série
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Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 11 de
Julho de 1953, publicada na Ordem do Exército n.? 10
2. a série, do mesmo ano, que colocava os alferes ~
médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde, José
Maria Ferreira 'I'aborda Duarte é, do serviço de administração militar, do 1. o grupo de companhias de subsistências, Manuel António da Silva Júnior no Comando
Militar de Angola, e alferes do serviço de administração militar, do 2.° grupo de companhias de subsistências, Fernando Fernandes Neves Correia no Comando
Militar de Moçambique, por se haver verificado que
estes oficiais já tinham sido colocados nos referidos
comandos militares.

.

Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do quartel-general da 2. a região militar, Alfredo Lopes
Rego.
Ministério do Exército - Repartição de Fiscalização

Capitão do serviço de administração militar, do regimento de cavalaria n. o 4, Elói do Nascimento Saraiva
da Mota, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Governo Militar de Lisboa - Quartel-gene~al

Capitão do extinto quadro auxiliar d~ eng:enharia, ~a
Inspecção do Serviço Automóvel do Exército, António
da Cruz Carita.
Direcção da Arma de Infantaria

Ooronel comandante do reO'imento de infantaria n. ° 1,
PedI'; Joaquim da Cunha ~v.reneses Pinto Cardoso.
Regimento de infantaria n.· 2

Oomandante O coronel de infantaria, supranumerário,
Oarlos Alberto Garcia Alves Roçadas.
Regimento de infantaria n.· 5

Tene.nte de infantaria, no quadro da. arma, Ant.ónio
Gamboa Martins Bragança e Manuel VIegas Barreiros,
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n. o 9

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Artur
nuel Soares Coelho.
Regimento de infantaria

Capitão de infantaria,
Duarte.

n.· 14

no quadro da arma, Reinaldo José

Batalhão de metralhadoras

Tenente de infantaria,
Pereira.

Ma-

n.· 3

no qnadro da arma, Duarte Leite

Direcção da Arma de Artilharia

Coronéis de artilharia, comandantes, do regimento de
artilharia ligeira n." 4, António Fernando Gomes Pereira, do regimento de artilharia pesada n. o 1, Francisco António da Silva Azevedo Alpoim e, supranumerário, do regimento de artilharia antiaérea fixa,
Augusto Dantas Pimenta Serrão de Faria Pereira.
Regimento de artilharia

pesada n. o 2

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Luis dos Santos
Costa.
'Regimento de artilharia

antiaérea flxa

Comandante, o coronel de artilharia, da direcção
arma, Alexandre António Moura de Azevedo.

da

Regimento de cavalaria n.· 4

'I'enente do serviço de administração militar, da Repartição de Fiscalização deste Ministério, Mário Rodrigues
de Faria, por pedir.
Regimento de cavalaria n.· 8

Capitão de cavalaria, supranumerário,
Fernandes Ordaz Mangas.

Alfredo Alexandre

Comando militar de Angola

Tenentes: de infantaria, em di pcnibilídade, do regimento
de infantaria n. o 15, Luciano Octávio Montalvani Bra-

2." Série
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rens, de artilharia, licenciado, do centro de mobilização
de artilharia n." 3, Joaquim Pereira Coutinho Teixeira
Duarte e de engenharia,
licenciados,
do comando militar de Moçambiqu«,
Fernando
Pereira Sequeira, do
centro de mobilização
de enzenharia n. o 1 António
Vieira de Carvalho Seabra e~ em dísponibiiidade
do
batalhão
de caminhos de ferro, João Gomes N~nes
e alferes:
de infantaria,
em disponibilidade
do rezimento de infantaria D.O 15, Adalberto
de silos Med~iros, do batalhão
de caçadores
n.? 5, José Ernesto
Amaro de Castro Freire e do batalhão de caçadores
n.? 8, Altamiro Dias e Sousa, de artilharia,
em disponibilidade,
do regimento de artilharia pesada n. o 2
Adalberto
Gonçalves Dias, do regimento de artilhari~
de costa, Alberto
Castanheira
Dinis e do regimento
de artilharia
antiaérea
fixa, António Pires Ferreira
Júnior e Rogério Filipe de Moura, de cavalaria,
em
disponibilidade,
do regimento
de cavalaria n.? 3, Alberto Mendes Quadros, de engenharia,
em disponibilidade, do regimento
de engenharia
n." 1, Fernando
José Violante Calado, e do grupo de companhias
de
trem auto, Nuno Hugo Lopes Alves, e do serviço de
administração
militar, em disponibilidade,
do 1.0 grupo
de companhias de subsistências,
António José Teixeira
Pais, todos milicianos.
Comando militar de Moçambique

de artilharia,
em disponibilidade,
.José dos
e do regimento de artilharia ligeira n, o 3, Igeménio Eduardo Gomes Nevou Tadeu e, de engenharia, licenciado, do centro de mobilização de engenharia
n. o 4, Manuel Honório de Matos Viegas, todos milicianos.

Tenentes:
Santos

Alfere : de infantaria,
em disponibilidade,
do batalhão
de caçadores n. o 9, J úlio A~gusto Meireles G:uer~a
e licenciado,
do comando militar de Angola, VIrgího
de Sousa Andrade,
de cavalaria, em disponibilidade,
do comando militar de Macau, Rui Nolasco da Silva
do erviço de administração
m~litar, em di~p~ni~ilidade, do .-.0 grupo de companhias
do Subslstenclas,
F mando Joaquim Zeferino Ferreira
Chaves e de artilharia, do grupo de artilharia contra aeronaves n. 03,
António de OlÍ\'eira Mendes.
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Comando militar de Cabo Verde

Alferes miliciano de engenharia,
de mobilização de engenharia
Cruz Esteves.

licenciado, do centro
n." 5, Tito Livio da

Comando militar de S. Tomé e Príncipe

Tenente miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, Anibal Ataíde Vilhena
Rodrigues.
Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar de Cabo Verde, Anildo Gama Cohen.
Comando militar de Macau

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n. o 4, Mário de Matos Silveira.
Comando militar do Estado da índia

Tenente miliciano de infantaria,
Morais Janeiro.

licenciado,

Regimento de infantaria

Francisco

n. o II

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, Rafael Augusto de Carvalho Godinho.
Regimento de infantaria

n.O 15

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n." 5, José Joaquim Gonçalves
Fernandes, por motivo disciplinar.
Batalhão de caçadores n. o 6

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n. o 1 (Angola), Manuel Morais.
Batalhão de metralhadoras

n.O 2

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
comando militar de Moçambique, Libério Ferreira.
Alferes milici~J?-0 de infantaria, em disponibilidade, d,o
comando militar de Moçambique. José Eltsio Rodngues Tralhão.

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO
Regimento de artilharia

N.o 13

807

pesada n.· 2

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, Carlos Alberto Resende da Costa.
Centro de mobilização de engenharia n. o I

Tenente miliciano de engenharia, licenciado do comando
militar de Moçambique, Fernando Meir~les Guerra.

Por portaria de 30 de Outubro de 1953:
Batalhão independente de infantaria n.' 18

Capitães de infantaria, no quadro da arma, Fernando
Vieira da Silva Bastos e Romão Loureiro.
Batalhão de caçadores n.' 2

Tenente de infantaria,
Vieira dos Santos.

no quadro da arma, Rui Artur

Batalhão de caçadores n.' 3

2.0 comandante,

o major do regimento
n.? 13, Joaquim Augusto Cordeiro.

de infantaria

2.' Inspecção do Serviço de Saúde Militar

Inspector, o coronel médico, no quadro do serviço de
saúde militar, Aires Mendonça Lencastre Pinto de
Sousa Coutinho Montenegro.
Hospital Militar Principal

Tenentes-coronéis médicos da Direcção do Serviço de
Saúde 1filitar José Ma;ia da Costa Pereira Pacheco
de Sacadura Bote e José Maria Fernandes Lopes.

Por portal'ia de 3 de ..Yovembro de 1953,'
Instituto de Altos Estudos Militares

Profe sol' efectivo do curso de altos comandos, o coronel do corpo do stado-maior, da 3.11 Direcção-Geral
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deste Ministério, António de Matos Maia, nos termos
do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 3026.,1" alterado pelo
Decreto-Lei n.? 36 23~, de :l1 de Abril de 1947, na
vaga do general José Viana Correia Guedes, que, por
esta portaria, é exonerado daquelas funções.
(Visada
pelo Tribunal
de Contas om 13 de Novembro da 1953. S1l0
devirlos emolumentos,
nos termos do Decreto n,? 22 251).

Exonerados de professores efectivos do curso de altos
comandos, do Instituto de Altos Estudos Militares,
os generais João da Encarnação Maçãs Fernandes
e João Alegria dos Santos Calado, por terem terminado cinco anos de exercício no referido cargo, nos
termo do § 1.0 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 3026.,1"
de 10 de Janeiro de 1940, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 36238, de 21 de Abril de 1947.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

om 11 de No,-embro

de 1953).

Por portarias de 6 de Novembro de 1953:
Instituto de Altos Estudos Militares

Professor interino do curso de altos comandos, o coronel do corpo do estado-maior, tirocinado, comandante
da Escola Prática de Engenharia, Adelino Alves Verissimo, nos termos do § 2.° do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 30264, alterado pelo Decreto-Lei n.? 36238,
de 21 de Abril de 1947, acumulando com as funções
de comando da referida Escola Prática, substituindo o
professor eventual general João da Encarnação Maçãs
Fernandes onquanto este não puder tomar parte nos
trabalhos do mesmo curso.
Professor efectivo do curso para a promoção a oficial
superior, o tenente-coronel de artilharia, da direcção
da arma, João Máximo 'I'assara Machado, no termos
dos artigos 15.° e 16,° do Decreto n.? 37 139, de J
de Novembro de 1948, na vaga do coronel João
arlos Guedes Quinhones Portugal da ílveira, que, por
esta portaria, é exonerado daquelas funções.
(Visadas polo Trfbunal
davtdos omolumontos,

do Conta. em 13 do Novombro
de 1953. São
D08 termos
do Decreto n .• 2i 257).

Nomeado professor
vontual do curso para a promoç.ã.o
a oficial superior no Instituto d Altos Estudos Mili-
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tares, acumulando com as funções que desempenha
na sua unidade, nos termos do artigo 17.° do Decreto
n.? 37 139, de 5 de Novembro de 1948, o major de
artilharia, supranumerário, do regimento de artilharia
antiaérea fixa, José António Santos Monteiro.
(Visada polo Tribunal
de Coutas em 13 de Novembro de 1953. Não
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22 257).

Exonerado de professor assistente da cadeira de Matemáticas Gerais do curso geral preparatório da Escola
do Exército, o capitão de artilharia Manuel Pereira
dos Santos, nos termos da alínea d) do artigo 23.° do
Decreto-Lei n.? 30874, de 13 de Novembro de 1940.
Exonerado de professor adjunto da 12. a cadeira da Escola do Exército o capitão de artilharia José Maria,
oares da Costa Álvares, ao abrigo da alínea d) do
artigo ~3.0 do Decreto-Lei n.? 30874, de 13 de Novembro de 1940.
(Anotada

pelo Tribunal

do Conta.

em 11 do Novembro

Ministério do Exército -I.' Direcção-Geral-

de 1953).

2.' Repartição

Capitão do quadro dos serviços auxil.i~res ~do ~xército,
do distrito de recrutamento e mobllizaçao n. 8, António da Costa Antunes.
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Tenente de artilharia, supranumerário, do regimento de
artilharia antiaérea fixa, Fernando Augusto Lopes.
Escola Prática de Infantaria

Alferes, do regimento de infantaria n." 15, Fernando
Mário de Almeida Cid Torres, por troca.
Regimento de infantaria n. o I

Capitães do batalhão independente de infantaria n. ° 17,
Manuel Duarte Pedro a e, do batalhão de caçadores
n.? 4, Amândio Jo é da Conceição Ferreira, ambos
por pedir.
Regimento de infantaria n.· 4

Alf re , do batalhão de caçadores
Pu sos, por pedir.
Gonçalv

n.? 4, Raul Jorge
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Alferes, da Escola Prática
Soares Cunha, por troca.

N.· 13
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n.· 15

de Infantaria,

Fernando

Batalhão de engenhos

Capitão, do regimento de infantaria n.? 16, Joaquim
Baptista Simões de Carvalho, por pedir.
Batalhão de ,metralhadoras

n.· I

Capitão, do batalhão de caçadores n, ° 9, José Manuel
Celestino Soares da Costa Ferreira, por pedir.
Tenente, do regimento de infantaria n.? 15, António
Hermínio de Sousa Monteny, por pedir.
Regimento de artilharia

pesada n,· I

Comandante, o coronel de artilharia, supranumerário,
João Carlos Guedes Quinhones de Portugal da Silveira.
Hospital Militar Principal

Major médico, no quadro do serviço de saúde militar,
• José Baptista de Sousa.
Capitão médico, no quadro do serviço de saúde militar,
José Justino de Almeida.
J. o grupo de companhias de saúde

Comandante, o tenente-coronel
médico, no quadro do
serviço de saúde militar, António de Azevedo Meirele
de Souto.
Instituto de Altos Estudos Militares

Professores do curso de altos comandos: eventuais, os
generais João da Encarnação Ma~ãs Fernandes
e
Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz e, interino.
o general João Alegria dos Santos Calado.

Por portarias de 13 de Novembro de 1963:
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Capitã s: de infantaria, da escola prática da arma, Henrique de Oliveira Rodrigu s, do regimento de infan-
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taria n. ° 8, Manuel de Sousa Correia de Magalhães
do regimento de infantaria n.? 9, Altino Amadeu Pinto
de Magalhães, do regimento de infantaria n." 15 José
António Fonseca Ferreira Pinto Basto Carreda, do
batalhão de ca<;adores n." 2, António de Almeida Nave
do batalhão de caçadores n.? 5, Manuel da Conceiçâo
Matos Silva, do batalhão de caçadores n." 6, António
Fernandes da Grac;a, do batalhão de metralhadoras
~.o 1, João _Imaginário Nunes Igreja, Manuel Agostinho FerreIra, Amílcar Augusto Pereira Pimentel
Baptista Nunes e, da Escola do Exército, José J oão
de Matos Neves e, de cavalaria, da escola prática da
arma, Luis Carlos Abreu de Barros e Cunha.
Tenentes: de infantaria, da escola prática da arma, José
Pinto Henriques de Frias. e Gabriel de Castro, do regimento de infantaria n. ° 2, António Pedro Ribeiro
Ga par, do regimento de infantaria n." 8, Bento Lopes
da Costa, do regimento de infantaria n." 9, Artur Manuel Soares Coelho e, do batalhão de caçadores n. o 3,
Arménio Nuno Ramires de Oliveira e, de cavalaria,
no quadro da arma. João Paulo Robin de Andrade,
do reaímento de cayalaria n. ° 6, Henrique Manuel
Gonçalves Vaz, do regimento de cavalaria n.? 7, Fernando Guilherme Rebocho da Costa Freire e, da Escola do Exército, IIenrique Adriano Miro Dores.
Comando militar de Cabo Verde

Ohefe da Repartição Mi~itar, o capitão do cor~o. do ~stado-maior, da 3. a Dlrecc;ão-Geral deste lIfllllsténo,
Jo é Leit Resende.
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria
~ mobilização n."
Ma:Jor de infantaria,
Alexandre Caeiro

chefe do distrito de recrutamento
Aze;·~do dos Reis.
~
da e cola pràtíca da arma, Joao
nrrasco-

1, António

Ouadro da arma de infantaria

Ooron is, comandante. do regimento de infantari~ n." 9,
ervásio ~Iartins Campo de C1~rvalho•. do reglment?
d infantaria n." 15, Jo é AntóntO. da SIlv~ e, do ~egllnento de infantaria 0.° 1(3, AntóOlO CorreIa de Pmho
Júní

I',
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n. o 3

Comandante, o coronel de infantaria, chefe do distrito
de recrutamento e mobilização n. o 19, Alfredo da
Fl'an~a Dória N obrega,
Regimento de infantaria

n.· 9

Comandante, o coronel de infantaria, chefe do distrito
de recrutamento e mobilização n." 15, Joaquim Cardoso
de Moura Bessa.
Regimento de infantaria n.' 13

2. o comandante, o tenente-coronel
de infantaria, da
3. a Direcção-Geral deste Ministério (Servicos Cartográficos do Exército), Carlos Rodrigues Varela.
Regimento de infantaria

n.' 15

Comandante, o coronel de infantaria, director do Campo
de Tiro da Serra da Carregueira, Adriano Augusto
de Figueiredo Dores.
Regimento de infantaria

n.· 16

Comandante, o coronel de infantaria, chefe do distrito
de recrutamento
e mobilização n.? 16, José Maria
l\fira da Costa.
Batalhão independente de infantaria

Tenente de infantaria,
doro dos Ramos.

n.· 19

no quadro da arma, Manuel Teo-

Batalhão de caçadores n. o 2

Tenente de infantaria,
mões Teixeira Lino.

no quadro da arma, Albino Si-

Batalhão de metralhadoras

Comandante, o tenente-coronel,
taria n. o 13, Alfredo Augusto

n." 3

do regimento de infanoares Ribeiro.

Direcção da Arma de Artilharia

Tenente-coronel
do artilharia,
upranum rUrJO, do regimento de artilharia antia rea fixa, onde era .2.0
comandante, Joaquim IIemetório de Adrião
equ ira-

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO
Regimento de artilharia

Major, do regimento
Castilho Serra.
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ligeira n.· 5

de artilharia

Regimento de artilharia

N.o 13

ligeira n. ° 1 Eurico
'

pesada n.· 2

2. o comandante, interino, o major de artilharia Mário
da Conceição Almeida.
~fajor de artilharia, do regimento de artilharia lizeira
n.? 5, Cipriano Alfredo Fontes, por pedir.
o
Direcção da Arma de Cavalaria

Coronel, comandante
Raul Martinbo.

da Escola Prática

de Cavalaria,

Escola Prática de Cavalaria

Comandante, o coronel de cavalaria,
arma, Ricardo José Alves Porto.
Distrito de recrutamento

da direcção da

e mobilização n. o I

Chefe, o coronel de infantaria, tirocinado, chefe do distrito de recrutamento e mobilização n." 10, António
Epifãnio Antunes Cabrita.
Distrito de recrutamento

e mobilização n. o 6

Chefe, o coronel de infantaria, no quadro da arma, Carlos José Moreira.
Distrito de recrutamento

e mobilização n. o 8

Alfere do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do batalhão de caçadore n.? 9, Benjamim Leite Cardo o, por pedir.
Distrito de recrutamento

e mobilização n. o 10

Chefe, interino o tenente-coronel de infantaria, subchefe
do di trito d~ recrutamento e mobilização n." 13, TIaul
Hibeiro dos Santos.
Hospital Militar Principal

Capitão médico, 110 quadro do s~rviço d~ saúde militar,
Amílcar Aristides Lopes Pereira Caseiro.
Campo de Tiro da Serra da Carregueira

Dir ct r, int rino, o major de infantaria,
Miguel da oncoição Mota Carmo.

subdirector,
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2." Série

Geral

de 11 de Setembro de 1953:

Nomeado professor provisório do Colégio Militar durante o ano lectivo de 1953-1954, nos termos do artigo 16.0 do Decreto n." 34093, de 8 de Novembro
de 1944, esclarecido pelo § único do artigo 8.0 do
Decreto-Lei n." 36613, de 24 de Novembro de 1947,
e artigos 87.0 e 111.0 do Decreto n. o 36 508, de 17
de Setembro de 1947, o capitão de infantaria Ernesto
Maria Rui Dionísio.
Nomeado professor provisório do Colégio Militar durante o ano lectivo de 1953-1954, nos termos do artigo 16.0 do Decreto n.? 34093, de 8 de Novembro
de 1944:, esclarecido pelo § único do artigo 8.0 do
Decreto-Lei n.? 36613, de 24 de Novembro de 1947,
e artigos 87.0 e 111.0 do Decreto n.? 3G508, de 17
de Setembro de 1947, o capitão de infantaria Lúcio
da Cunha Serra.
Nomeado professor provisório do Colégio Militar durante o aDO lectivo de 1953-1954, nos termos do artigo 16.0 do Decreto D.O 34093, de 8 de Novembro
de 1944, esclarecido pelo § único do artigo .0 do
Decreto-Lei n.? 3G613, de 24 de Novembro de 194:7,
e artigos 87.0 e 111.0 do Decreto n. o 36 308, de 17
de Setembro de 1947, o capitão de infantaria António
José do Amaral Balula Cid.
(Visadas pelo 'I'rtbuu al de Cont"8 em 21 do Outubro de 19~5. Silo
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto D •• lI2 267).

Nomeado professor provi ório do Colégio Militar durante
o ano lectivo de 1953-1954, nos termos do artigo 16.0
do Decreto n.? 34093, de 8 de Novembro d 1944,
esclarecido pelo § único do artigo 8.0 do Decreto-Lei
36613, de 24 de Novembro de 1047 e artigos 87.0 e
111.0 do Decreto n.? 36508, de 17 de etembro de
1947, o capitão de infantaria Hernâni No I TamJIl
Pereira da Silva Anjos.
Nomeado professor provisório do Colécio Militar durante0
o ano lectivo de 1953-1954, nos ter~nos do artiO'o
16.
b
do Decreto n.? B4093, de
de Novembro de 1Ü44!
esclarecido pelo § único do artieo .0 do D creto-LN 0
n.? 3G613, de 24 de Novombro do 1947 e artil'os 87.

2.' Série
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e 111.0 do Decreto n. o 36 508, de 17 de Setembro
de 1947, o capitão de artilharia, na situação de reserva, J osó Roseiro Boavida.
(Vi8adas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 22 de Outubro de 1953. São
nos termos do Decreto n.· 22 257).

Nomeado professor provisório do Colégio Militar durante
o ano lectivo de 1953-19iJ4, nos termos do artigo 16.0
do Decreto n. o 34 093, de 8 de Novembro de 1944
esclarecido pelo § único do artigo 8.0 do Decreto-Lei
n.? 36613, de 2J de Novembro de 1947, o capitão de
infantaria Abílio Gonçalves Dias.
Nomeado professor provisório do Colégio Militar durante
o ano lectivo de 1953-19M, nos termos do artigo 16. o
do Decreto n." 3J 093, de 8 de Novembro de 1944,
esclarecido pelo § único 40 artigo 8. o do Decreto-Lei
n.? 36 G13, de 24 de Novembro de 1947, e artigos 87.0
e 111.0 do Decreto n.? 36508, de 17 de Setembro de
1947, o capitão do quadro dos serviços auxiliares do
Exército Leonel Martins Vicente.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 15 de Outubro de .953. São
dovidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 251).

Nomeado professor provisório do Colégio Militar durante o ano lectivo de 1953-1954, nos termos do
artigo 16.0 do Decreto n." 34093, de 8 de Novembro
de 1944, esclarecido pelo § único do artigo 8.0 do
Decreto-Lei n." 36613, de 24 de Novembro de 1947,
e artigos 87.0 e 111.0 do Decreto n. o 36508, de 17
de Setembro de 1947, o major de infantaria Jorge
.Aloxandre de Campos Barbosa Vieira.
Nomeado professor provisório do Colégio Militar durant
o ano lectivo de 1953-195J, nos termos do
artigo 16.0 do Decreto n. o 34093, de 8 de Novembro
de 194J, esclarecido pelo § único do artigo 8. o do
Decreto-Lei D.O 36613, de 24 de Novembro de 1947,
e artigo'
7.0
111.0 do Decreto n. o 36 508~ de 17
de
t mbro de 1047 o capitão de cavalaria José
:r Moreira da
ílva Rang~l de Almeida.,.
..
}\omeado pro}
or provi ório do Colégio Mlhtar durant o ano 1 ctivo do 1953-195J, nos termos do.
artigo 16.0 do Decreto n." 34 09~, de 8 de .Nove~bro
de 1(44, e. clar cido polo § único do artigo 8. do
Decroto-L i n.? 36613, de 24 de Novembro de 1947,
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e artigos 87.° e 111.° do Decreto n." 36508, de 17
de Setembro de 1947, o tenente de cavalaria Joaquim
Mendes Borges Ribeiro Simões.
(VIsadas
pelo TrIbunal
devidos omolumontos,

de Contas em 11 do Outubro de 1953. Sio
nos termos do Decroto n.· 22 261).

Por portaria de 25 de Setembro de 1953:
Nomeado professor provisório do Colégio Militar durante o ano lectivo de 1953-1954, nos termos do .artigo 16.0 do Decreto n.? 34093, de 8 de Novembro
de 1944, esclarecido pelo § único do Decreto-Lei
n.? 36613, de 24: de Novembro de 1947, e artigos 87.° e 111.° do Decreto n.? 3650 , de 17 de
Setembro de 1947, o capitão de infantaria Mttrio da
Cunha Torres Gomes.
(Vlsnda pelo TrIbunal
devIdos omolumontos,

do Contas em 2~ do Outubro do 19~3.
DOS tormos
do Decreto n.· 22 257).

!lo

Por portaria de 16 de Outubro de 1953:
Nomeado professor provisório do Colégio Militar durante o ano lectivo de 1953-Hl54, nos termo. do artigo 16.0 do Decreto n. o 34 093, de
de ~ovem br~
de 1944, esclarecido pelo § único do Decreto-Lo!
n.? 36013, de 24 de Novembro de 1947,
artigos 87.° o 111.0 do Decreto n.? 3650 , de 17 de
Sotembro de 1947, o capitão de infantaria Artur .Joito
Cabral Carmona.
(Visada pel o Trlbullnl
devldos emolumontos,

vMinistério

MELHORIA

do Exército

-

La

de Contas om 29 de Outubro de 1953. ~r.o
nOI tormOI do Decrete o.' 22257).

DE PENSOES
Direcção-Geral

_ 2.a RepartiçãO

loucedido o abono do m lhoria de pen ão que lhes
foi atribuída, nos termos do § 3.° do artico 0.° do Decrcto-Lei n." 2 404, de 31 de D z mbro de 1937, aOS
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oficiais na situação de reserva em seguida meucionados,
por ter?I?- c.omplotado o ?úmero de anos de serviço que
lhes Vai indicado, ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei
n.? 28402, da data acima referida:
Por portaria de 9 de Outubro de 1953:
Major

de artilharia

António Maria Martins Enzrácia

21.6001$, desde 10 de Setembro de 1953 - 36 a~os d~
serviço.
Capitão de infantaria Raul Videira, 21.6006, desde 1 de
Ago to de 1953 - 3G anos de serviço.
Capitão de infantaria Eurico Dagoberto Barroso Tierno,
21.6006, desde 7 de Setembro de 1953 - 36 anos de
serviço.
•
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia Osório
da Ponte ~[odeiro', ~OA006, desde 4 de Setembro de
1953 - 36 ano de serviço.
(Visada polo Tribunal
do Conta. em 4 de Novombro de ln~2. Silo
devidos emolument08,
nos termos do Doereto 0.° 22 257).

Por portaria de 23 de Outubro de 1953:
Capitão de infantaria Manu I Luciano Dias, 21.600$,
de ,de 26 de Setembro de 1953 - 36 anos de serviço.
Capitão de artilharia António Joaquim Miranda, 21.600$,
d de 1 de
tembro de 1953 - 36 anos de serviço.
Capitão miliciano de artilharia, do oxtinto quadro especial Francisco Avelino da Fonseca, 21.600.s, desdo 19
'
.
etembro J 195:3 - 35 anos do serViçO.
rl
(Visada pulo Tribunal
de Contas em 6 de Novombro de ln53.
de"ldos emolumonto.,
110. tormos do Doeroto n.o 22 251).

Silo

Por portaria de 30 de Outubro de 1953:
Capitão d infantaria Tllspar P reira Rodrigues, 21..600.),
de de 7 d
utllbro de 195:3 - 36 anos do sorVH;O.
apiti"lo médico J o
imõ
Pereira Júnior, 17 ',400J,
d li ~ d
utuhro de 1H~)3- 29 anos de serviço.é

(Vlurl

devido

pelo Tribunal

emolumentO,

do ('oota' etu d12 ~e ~o;etO~r:.) ~~l)~5S.Silo
ne tormOI
o acre 011.
..
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E LOUVORES

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portarias de 10 de Outubro de 1953:
Condecorado
com a medalha de mérito militar de
1.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
tenente-general
Alexander Russel Bolling, general
comandante do 3.0 exército dos Estados Unidos da
América do Norte.
Condecorado com a medalha de mérito militar de
2. a classe, nos termos do artigo 52.0 do Regulamento
da Medalha Milibr, de 28 de Maio de 1946, por estar
ao abrigo do artigo 26.0 do mesmo regulamento, o
capitão-de-mar-e-guerra
Thomas Francis Cullen, da
marinha de guerra dos Estados Unido da América
do Norte, em serviço no quartel-general do 8.0 distrito naval daqueie pais.
Condecorado
com a medalha de mérito militar de
3. 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
capitão de artilharia Antone Frade, do exército do
Estados Unidos da América do Norte, em serviço na
M. A. A. G. em Portugal.

Ministério

do Exército-I.

a

Direcção-Geral-I.:!.

Repartição

Por portaria de 22 de Ago to do corrente ano, da
Presidência do Con elho, publicada no Diário do G01'erno
n.? 200, 2.n série, de 27 do mesmo mê , manda o Governo da República Portugue a, pelo Ministro da Defesa
Nacional, louvar o primeiro-sargento do batalhão de teI grafistas Pedro António Mercacha P reira porque, no
exercício das funçõ s do condutor do viaturas autoIllÓveis do Ministro da Defesa Nacional confirmou os altoS
dotes profissionais e morais já r vol~do no desompenho
de funções idênticas junto do Mini tI"O da uerru. Jllanifostando-se sempre, p las suas qualidad s do di criçilO,
de honradez
de alta noção do dever, um militar coJll

20' Série
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quem os chefes podem contar em todas as circunstâncias
e prostando de novo serviços excepcionais muito distintos
e extraordinários.
Condecorados com a medalha de ouro da classe de
cou:portamento exemplar, em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar, aprovado
peloo Decreto n." 35667, de 28 de Maio de 1946 e Portal:la n.? 12731, de 4 de Fevereiro de 1949' os seguíntes oficiais:
'
Coronéis: de infantaria, tirocinado, Heitor dos Santos
Patrício e Anibal Augusto Ferreira Vaz e de artilharia, Alexandre António Moura de A~evedo.
Tenentes-coronéis: de infantaria, Frederico Augusto
Lopes da Silva Júnior, José Maria Emaús Leite
Ribeiro e Dinis Evangelista Torres Júnior; de
artilharia, Acácio Augusto de Seabra Mendes da
Costa, Belarmino Raul Barros de Vasconcelos e
José Gomes Martins Calado Júnior; e, do serviço
de administra~ão militar, José Biscaia Rabaça.
Majores : de infantaria, na situação de reserva, João
Barroso Lopes e, do serviço de administração
militar, na situação de reserva, José Filipe Taborda Morais.
Capitães: de infantaria, na situação de reserva, Joaquim Maria Galhardo, José de Sousa Regato Júnior e, do quadro dos serviços auxiliares do Exército, José da Piedade dos Santos Custódio.
Tenentes: do quadro dos serviços auxiliares do Exército, António Monteiro e, na situação de reserva,
Manuel Francisco Raposo Júnior.
Condecorado
com a medalha de ouro da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposiçõe~ do Recrulamento da Medalha Militar, aprovado
pelo ecreto n.~ 35 667, de 28 de Maio de 1946, os seguintes sarcrentos:
c
Primeiros-sargentos,
do quadro de amanuenses do
Exército, Vasco da Costa Jacob e Humberto de
Paula antosegundos- argento , do quadro de alllanuenses. do
Exército, J oa(!uim Gonçah-es, artífice serralhe~ro,
)Iário Ferreira de Morais, artífice selelro-correelro,
António Baptista Pereira e ferradores Alfredo
Fernando e João Guedes.

820

ORDEM DO EXERCITO

N.O 13

2.' Série

Por portarias de 8 de Outubro de 1953:
Louvado o major do corpo do estado-maior Fernando
Louro de Sousa pela sua dedicada e inteligente actuação como adjunto da Direcção dos Serviços do Ultramar, onde pôs em destaque os seus conhecimentos
profissionais e técnicos, raras qualidades de trabalho
e vontade de bem servir, evidenciadas principalmente
na organização da referida Direcção, na preparação
de rendições de tropas e no estudo do projecto de lei
de quadros e efectivos como complemento da reorganização do exército ultramarino, prestando assim
serviços dignos de serem considerados distintos e extraordinários.
Condecorado com a medalha de prata de 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, do 28 de Maio
de 1946, o major do corpo do estado-maior Fernando
Louro de Sousa.
!or portaria de 16 de Outubro de 1953:
Louvado o tenente-coronel de infantaria, na ituação
de reserva, J osé Marcelino, pelo zelo, interesse o dedicação manifestados por largos anos no cargo do
více-presídente do conselho de administrução do ofre
de Previdência dos Sargentos de Terra e Mar, funções que agora abandonou por ter atingido o limite
de idade, e nas quais confirmou as suas exc lentes
qualidades de oficial competente e trabalhador.

VII-

DEClARAÇOES

Ministério do Exército _La

Direcção-Geral-I.

a Repartição

1) 'rendo sido agraciado pelo Governo de EHpanha
com a cruz roxa de mérito militar, fi fi dalha de car~panha e a cruz de guerra o tenento-coronel de cavalarra
Júlio Domingos Borge
Gaspar,
-lhe P rmitido, er11
conformidade com as di po ições do R culamentc das
Ordens Portuguesns, aceitar aquelas lUOlt.='C seu
ar as
respectivas insígnias.
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2) Tendo sido agraciado pelo Governo de Espanha
com a cruz de prata de mérito militar com distintivo
branco o alferes farmacêutico Nuno António de Carvalho
Esteves da Rosa, é-lhe permitido, em conformidade com
as disposições do Regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.

Ministério do Exército _La Direcção-Geral-

2. a Repartição

3) Continua a desempenhar as funções de professor
efectivo do curso de altos comandos no Instituto de Altos Estudos Militares, o brigadeiro António de Matos
Maia, que, pela presente Ordem do Exército, foi promovido ao actual posto para o "quadro do corpo de oficiais
generais.
4) Acumula a' funções de professor do curso de altos
comandos, no Instituto de Altos Estudos Militares, com
as que de 'empenha na eomissão de limites de fronteira
no Iini tério dos Negócios Estrangeiros, o brigadeiro
António de Matos Maia.
5) Contam a antiO'uidade dos seus actuais postos desde
as d~tas que lhe vão indicadas os se,gu~ntes oficiais promovldos pela pre ente Ordem do Eeércüo :
Quadro de oflciais generais

Brigadeiro António de Matos Maia, desde 3 de N 0vembro de 19;):3.
Corpo do estado-maior

oronel Carlos Mizuel Lopes da Silva Freire, desde
3 de X ovembro ode 1953.
Coronéis:
J o'

Infantaria

ortes Ferreira de Sousa, desde 28 de
tembro de 1933.
Alfr do Abeilard da ilva, desde 9 de Outubro d 1953.

Tenentes-coronéi :
António Eduardo de liveira Faria, desde 28
d 'temhro de 19;)3.
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Rui Padrão Pessoa de Amorim e João Duarte
Marques, ambos desde 2 de Outubro de 1953.
António José da Oosta Cunhal, desde 9 de Outubro de 1953.
Eurico da Silva Ataíde Malafaia, desde 29 de
Outubro de 1953.
Majores:
António Augusto Oarrinho e .Toaquim de Sousa
Xavier, ambos desde 28 de Setembro de 1953.
Manuel Francisco Stadlin Baptista, desde 2 de
Outubro de 1953.
Viriato Marques dos Santos Oliveira, desde 9
de Outubro de 1953.
Antonio Júlio Borges Gouveia, desde 12 de
Outubro de 1953.
Frederico Manuel Ferreira Braga Paixão, desde
29 de Outubro de 1953.
Artilharia

Tenente-coronel
José Frederico da Silveira
chado, desde 6 de Novembro de 1953.

Ma-

Cavalaria

Capitão Júlio Augusto Pessoa Oarvalho
desde 15 de Setembro de 1953.

Simões,

Engenharia

Capitão Manuel José Baptista, desde 15 de Setembro de 1953.
Médicos

Tenente-coronel:
António de Azevedo Meireles do Souto, desde
12 de Setembro de 1953.
Carlos Pereira da Silva Costa, desde 20 de Setembro de 1953.
Major JOtW Baptista de Sou a, desde 12 de
bro do 1953.

etern-

Capitãea :
José Justino de Almeida, desde 12 de Setembro
de 1953.
Amílcar Aristides Lopes Pereira Caseiro, desde
16 de Setembro do 1953.
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de artilharia

Major Brás Veiga, desde 26 de Setembro de 1953.
Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

Capitães:
Fernando Álvaro da Silva Martins e Joaquim
Miguel, ambos desde 15 de Setembro do 1953.
Manuel Amaral da Silva, desde 8 de Outubro
de 1953.
Abílio Lopes Curado Leitão, desde 12 de Outubro de 1953.
6) Foi nomeado para o cargo de chefe do estado-maior
do comando militar de Mq_çambique o maj 01' do corpo
do estado-maior Fernando Louro de Sousa, que, por
portaria de 23 de Setembro do corrente ano, publicada
na Ordem do Exército n.? 12, 2.a série, de 17 de Outubro
do corrente ano, passou à situação de adido.
7) Assumiu as funções de adjuuto do director dos
Serviços do Ultramar em 15 de Setembro do corrente
ano, o major do corpo do estado-maior José Nogueira
Valente Pires.
8) Conta a antiguidade de tenente desde 1 de Dezembro d~.1943, e não desde 1 de Dezembro de 1944, conforme bon ta da declaração n." 1) inserta na Ordem do
Exército n." 7, 2.& série, de [) de Julho de 1952, o capi.
tão do corpo do estado-maior Francisco Maria Rocha
~'imõe , pelo que ficou colocado no quadro dos capitães
da arma de encrenharia imediatamente à esquerda do caP!tão Eurico F~rreira Gonçalves, e não do capitão HenrIque Pedro Daniel <le Duarte Silva y Aranda, como
consta da referida declaraçitO .
. 9) A colocação na 3. a Direcção-Geral. deste Mini~t~-

ri? do capitão do corpo do estado-maiOr Jos~ Jul~o
Viana erzed lo Coelho, publicada na Ordem do ExéTc~t~
n. o 12, 2. a série, de 17 de Outubro do corrente ano, foi
por pedir.
10) Ficou in crito e intercalado na escala do~ capitães
do corpo do e tado-maior nos termos do § único do artio-o 1.0 e artigo 49.0 do 'Decreto-Lei n. ° 36 304, de 24
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de Maio de 1947, imediatamente à esquerda do capitão
José Júlio Viana Serzedelo Coelho, e não do capitão
Ireneu dê Almeida Mota, como consta da declaração
n.? 4) inserta na Ordem do Exército n.? 9, 2.a série, de 30
de Julho do corrente ano, o capitão do corpo do estado-maior Francisco Maria da Rocha Simões.
11) Está autorizado a fazer uso do distintivo correspondente ao curso do Command and General Staff
College, que frequentou no exército dos Estados Unidos
da América o capitão do corpo do estado-maior Francisco Maria Rocha Simões.

12) Passaram a contar a antiguidade do seu actual
posto desde as datas que lhes vão indicadas, por terem
completado o curso geral do estado-maior, os capitãis
adiante mencionados:
Capitão de infantaria Joaquim Azevedo Martins da
Costa, desde 4 de Setembro de 1947.
Capitão de infantaria Manuel Amorim de Sousa
Meneses, desde 1 de Dezembro de 1948.
Capitão de infantaria Eduardo Angusto das Noves
Avelino, desde 3 de Fevereiro de 1950.
Capitão de artilharia António Júlio Geneliaux de
N ovais o Silva, desde 1 de Dezembro de 1948.
Capitão de artilharia José Emídio Andrade Pereira
da Costa, desde 22 de Fevereiro de 1951.
Capitão de artilharia Carlos Costa Gomes Beça,
desde 13 de Abril de 1951.
Capitão de artilharia Carlos Henrique Pereira Viana
'Dias de Lemos, desde 1 de Dezembro de 1951Capitão de artilharia Carlos Fernando da Cunha
Vieira de Araújo, desde 1 do Dezembro de 1952.
Capitão de cavalaria António Reinato de Almeida
Fernandes, desde 30 de Dezembro de 1950.
Capitão de engenharia António Adriano Faria Lopes
dos antos, desde 28 de Junho de 19~>1.

13) Por ter sido concedida a vantagem estabelee!da
na alínea a) do artigo 20.0 do Decreto-Lei n.? 39 0~3,
de 26 de Dezembro de 1952, ao ten nte-coronel de Infantaria Francisco IIolbecho Fino, em virtude d ter
obtido aproveitamento no curso regular do COlllIJ1and
and General
taff College, que frequ ntou no EstadOS
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Unidos da América no ano lectivo de 1951-1952 passa
este oficial a contar a antiguidade de tenente d~sde 13
de Setembro de 1921, ficando colocado na escala dos
coronéis da sua arma imediatamente à direita do coronel Alfredo da França Dória Nóbrega.
14) Frequentou com aproveitamento o curso de comando
e estado-maior no exército dos Estados Unidos tendo
SI'do considerado
graduado, o major de infantaria' Fernando Augusto Nogueira Velho de Ohaby Júnior.

15) Está autorizado a fazer uso do distintivo correspondente ao curso de comando e estado-maior que fre~uentou no exército dos Estados Unidos, o major de
infantaria Fernando Augusto Nogueira Velho de Ohaby
Júnior.
•
1G) Por ter sido concedida a vantagem estabelecida
na alínea a) do artigo 20.0 do Decreto-Lei n. o 39053,
de 26 de Dezembro de 1952, ao major de infantaria Fernando Augusto Nogueira Velho de Ohaby Júnior, em virtude de ter obtido aproveitamento no curso regular do
Oommand and General Staff Oollege, que frequentou
nos Estados Unidos da América no ano lectivo de 1951-1952, passa este oficial a contar a antiguidade do posto
de tenente desde 1 de Dezembro de 1932, ficando colocado na escala da sua arma e do actual posto imediatamonte à direita do major Fausto José de Brito e Abreu.
17) Deixa de prestar serviço no regimento de infantaria n.? 15, por ter completado em 26 de Outubro do
corrente ano o tempo de serviço nas tropas
da arma,
0
a que s refere a alínea b) do artigo 72. do Decreto:Lei n.? :36 :304:, de 24: de Maio de 1947, o major de
ln~antaria Fernando de :Magalhães ~breu Ma~q.ues ,e
Ohveira continuando adido em serviço no l\fmlstérlO
do Inte;ior
como president~ da Câmara Municipal de
'I'

.lOrnar.

'

1 ) Chama-s Hodrigo Silva Antunes, ~a Oos,ta, e n~o
Rodrigo da ilva Antunes Costa, o capítão de lllfantana
que, pela Ordem do Exército n. o ~1, 2. a série, do co~rente ano foi colocado no regJlnento de mfantarIa

n.o 13.
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19) Foi autorizada a rectificação na folba de matrícula do tenente miliciano Amílcar Magro Saraiva do nome
de sua mãe, de Isabel Marques Saraiva para Isabel
Magro Marques Saraiva.
20) Está autorizado a fazer uso do distintivo correspondente ao curso de comunicações de infantaria para
oficiais, que frequentou na Escola de Infantaria do exército dos Estados Unidos, o tenente, do regimento de
infantaria n,o 1, Vitorino de Azevedo Coutinho.
21) A resultante atribuída ao alferes de infantaria
José Eduardo de Araújo Ferreira Mendes
entieiro,
nos termos do artigo 43.0 do Decreto-Lei n.? 36237,
de 21 de Abril de 1947, publicada na Ordem do Exército
n.? 11, 2.a série, de 7 de Setembro do corrente ano, a
p. 700, dá a média de 13,4, e não 13,3, como foi indicada, pelo que passa a ficar com o n.? 19 da ordem na
escala, em vez do n.? 21, ficando os alferes Simão Antunes Malcata e Lourenço Calisto Aires, respectivamente,
com os números de ordem 20 e 21.
22) É alferes miliciano de infantaria, e não tenente
miliciano de infantaria, como consta da portaria de 7 de
Agosto de 1953, publicada na Ordem do Exército n." 11,
2. a série, do corrente ano, o alferes miliciano Manuel
João Lebre, que, por aquela portaria, foi colocado no
batalhão de caçadores n. o 8.
23) Foi autorizada nos registos de matricula do alferes
miliciano, do batalhão de metralhadoras n. o 3, Rogério
Figueiras Pinto Ribeiro a rectificação da data do nascimento, do 13 de Agosto de 1923 para 3 do mesmo mês
e ano, e o nome da mãe, de Lucília da Glória Figueiras
Pinto Ribeiro para Lucília da Glória Figueiras pinto.
24) Pertencia ao centro de mobilização de infantari:\
n. o 16, e não no regimento de infantaria n. o 16, o alferes
miliciano de infantaria Artur Ribeiro da Costa Dias, que,
por portaria de 14 de Agosto de 1953, in rta na Ordem
do Exército n. o 11, 2. a série, do mesmo ano, teve passagem ao Comando das Reservas da Marinha.
25) Foi autorizado nos registos do matricula do alferes
miliciano, do regimento de infantaria Il.O 5, Carlos Jorge
Gomes da Câmara Falcão a rectificação dos nomes de
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seu pai, L~s Morais do Couto da Câmara Falcão, para
Luis Morais do Canto da Câmara Falcão, e de sua mãe
Gertrudes Magna Annete Gomes Patação, para Gertrude~
Magna Duarte Gomes Patacão ..
26) Frequentaram no corrente ano, de 31 de Azosto
a 19 de Setembro, no Estado-Maior do Exército o ~urso
de int~rpretaçrLO fotográfica (fotografias aére~s), com
aproveitamento, pelo que devem considerar-se com a
especialidade OOG, os seguintes oficiais milicianos;
Alferes miliciano de infantaria Júlio Terenas da
Silva, do regimento de infantaria n.? 12.
Alferes miliciano ele cavalaria Miguel Joaquim Navarro Couto dos Santos, do regimento de lanceiros
n." 2.
•
A pirante a oficial miliciano de artilharia António
Honorato Lavrador da Silva, do regimento de
artilharia antiaérea fixa.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia José António Guedes de Sousa }...rantes Pedroso, do grupo
de artilharia contra aeronaves D.° L
As pirante a oficial miliciano de artilharia José Ruela
de .Almeida e ilva, do regimento de artilharia
antiaérea fixa.
27) Pas a a contar a antiguidade do seu actual posto
desde 1 de ...ovembro de 19,)2, indo ocupar o lugar na
escala dos majores da sua arma imediatamente à esquerda. do major de artilharia Gaspar Maria Chaves Marques de á Carneiro, o major de art,ilharia, adido, em
Comi são de serviço civil DOEstado da India, como gove~nador interino do distritc de Diu, Amílcar da RessurreI~ão Diogo d Carvalho.
2)
hama- e Joüo Maria Navarro V~l~lobos Vie~::'t,
e não José )Iaria Navarro Vilalobos Vieira, o capItao
3
d.e artilharia qu , p la Ordem do Exército n." 12, 2. ~é1'le, de 17 de Outubro do corrente ano, foi promOVIdo
a. major.
2~) hama- e António Júlio Goneli.oux ~e Novais
e. ilva,
nao.T úlio Genelioux de Novais e Sil~a, o caPltã.o de artilharia a quem se refere a declaraçao 7) da
Ordem do Exército n. o 12, 2. a série, de 17 de Outubro
da ano corrente.
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30) Chama-se José Duarte Xavier da Silva Palhares
Correia de Meneses Nogueira Marinho Falcão, e não
José Duarte Xavier da Silva Palhares Correia de Meneses Marinho Falcão, 'o capitão de artilharia a quem se
refere a Ordem do Exército n.? 12, 2. a série, de 17 de
Outubro do ano corrente.
31) Frequentaram
com aproveitamento
o curso de
reabastecimento e transporte para instrutores do curso
oficial de milicianos e do curso de sargentos milicianos
que funcionou na Escola Prática de Administração Militar de 31 de Agosto a 10 de Outubro do corrente ano
os seguintes oficiais:
Capitão de artilharia, do regimento de artilharia
pesada n.? 1, Gaspar Pinto de Carvalho Freitas
do Amaral.
Tenente de infantaria, do regimento de infantaria
n. o 5, César Emilio Braga de Andrade e Sousa.
Tenente de cavalaria, da Escola Prática de Cavalaria, Fernando Jorge Barbosa dos Santos Leite.
32) Foi autorizado nos registos de matricula do tenente
miliciano, do regimento de artilharia n, o 6, Joaquim José
Tormenta, a rectificação do nome da mãe, de Amélia
Azinheira Tormenta para Aurélia Azinheira Tormenta.
33) Foi autorizado nos registos de matrícula do tenente
miliciano do artilharia, na situação de disponibilidade,
da Escola Militar de Electromecânica,
Ilídio António
Esteves: a rectificação do nome da mãe, Maria Cristina
Alves, para Maria Cristina Alves Esteves.
34) Deixou de pertencer à brigada n.? 3 de caminhos
de ferro o alferes miliciano de artilharia, na situaçito
de reserva, José Marrocos Taborda Ramos, que fica ap~esentado no quartel-general
do Governo Militar de LISboa, por declarar fixar residência na área deste overno
Militar.
35) É considerado apresentado desde 27 de Junho ~e
1953, e não desde 28, como consta da Ordem elo E.tercito n.? 12, 2.3 sério, de 17 de Outubro do corrente ano.
o tenente-coronel
de cavalaria, supranumerárioy Fernando Jorge de Aguiar, que regressou do MinistérIo do
Interior, na :ruarda Nacional Republicana.
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3G) Está autorizado a fazer uso do distintivo correspondente
ao curso avançado de blindados para oficiais
que frequentou no exército dos Estados "Cnidos da Amé~
rica, o major de cavalaria Alberto Joice Cardoso dos
Santos.
37) Foi autorizado
que nos registos de matrícula do
alferes miliciano, do regimento de cavalaria n, o 8. João
Afonso de Aímeida Carneiro,
seja feita a rectificação
dos nomes de seus pais, Alberto Jerónimo ~faria da Silva
o I ilda da Conceição Machado Carneiro, para Alberto
José Maria da Silva Carneiro e Isilda da Conceição de
Almeida Carneiro.
38) Chama-se Francisco .Luís de Sequeira Leal Sampaio da Nó voa. e não Francisco
Luís Sequeira
Leal
Sampaio,
o aspirante
a oficial miliciano de cavalaria
que, pela Ordem do Exército n. o 7, 2. a série, do corrente
ano. foi promovido para o regimento de cavalaria n. o 3 .
. 39) Frequentaram
co~ ~pro"eitament~
na Escola Prática de Cavalaria
o estagIo de adaptaçao aos C. C. M.
n. os 2-t e 47 (:2.0 turno) os seguintes aspirantes a oficial
milicia nos:
C. C. M. n.O 24
António de Can-alho Gonçah'es Varão Romão, elo
·
0regimento de cava Iuna n. D.
Adriano
Luis de Almeida Pinto, do regimento ele
cavalaria n." 5.
:\lanuel Henriques
da Silvn Júnior,
do regimento
de cavalaria n." Õ.
C. C. M. n.O 47
Constantino
da Encarnação
Jorge,
do regimento
(Ie c,l\-alaria n.? 3 .
.Joaquim Vasco Alves de Lima Vilarinho, do regi0
III nto d
ca,-alaria 11. 3.
.
.
Hui Nunes ~Ia.rques, do regllllento
de cavalana
D.O

:3 .

•\dl'ião Fernando de "'ampai?, e Castr~ Toscano de
Alhuquerque
Homem de Sá, do regimento do cavalaria n." 3.
Aurru 'to Torres Mendes.
11.0

3.

.
do regImento

de cavalaria
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Emílio Manuel Costa Palhoto
Videira
Camacho,
do regimento de cavalaria n.? -L
Manuel Alberto Porto de Abreu, do regimento
de
cavalaria n. ° 4:.
José Pedro Oliveira de Vasconcelos,
do regimento
de cavalaria n." 4:.
Manuel Felino de Almeida da Silva, do regimento
de cavalaria n. ° 4:.
Amílcar da Silva Fernandes,
do regimento de cavalaria n. ° 4:.

4:0) Frequentaram
com aproveitamento
na Escola Prática de Cavalaria
o estágio de adaptação
ao C. C. ~L
4i (1.0 turno) os seguintes aspirantes
a oficial milicianqs:
José Justiniano
da Câmara Lomelino,
do regimento
de cavalaria n.? 3.
Francisco
de Novais da Cunha e Brito Soto Maior
de Ataíde, do regimento de cavalaria n." 3.
Horácio Clara Lopes Gomes, do regimento de cavalaria n.? 3.
Pedro Miguel Mariz Costa Vieira da Fon eca, do
regimento
de cavalaria n." 3.
Emílio António Leonardo
Martins da Fonseca,
do
regimento de cavalaria n.? 3.
António Tito
autos Vasconcelos
Nogueira,
do regimento de cavalaria n.? 3.
José Teodoro
de Almeida Gameiro,
do regimento
de cavalaria n.? 4:.
::\Iário Ramos Ribeiro de Almeida, do regimento
do
cavalaria n." 4.
~lário Godinho Martins, do regimento
de cavalarit1

n. ° -I:.

António

Lopes

Vieira,

do r gimento

de cayularia

do regimento

de ca\'aluria

n.o 4:.
António

Augusto

Cravo,

n.o 4.
4:1) Foi autorizado
que nos registos do matricula (~o
aspirante
a oficial miliciano, do regimento de ea\'1\lar1tl
n." 8, Agnelo de Sousa Machado, spja aumentado ao SOU
nome o fl]l lido l\Iendia.
4:~) Frequentou
Scho ol do exército

com

aproveitampnto
dos J<:stndos
uidos

nu Ol'llol1tLnl'e
da ~\mérictl, de
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29 ~le Agosto de 19,')2 a 21 de Agosto de 195:3, os cursos
abaixo designados, o capitão de engenharia Arnaldo Luís
Rebelo da Silva:
Oficial adjunto da Ordenance
Company.
Oficial do serviço de manutenção
da Ordenance.
Oficial de reabastecimento
geral da Ordenance.
Oficial do reabastecimento
de munições.
Oficial instrutor.
Oficial de reparaçfw e manutenção
de armamento.
Oficial de reparação e manutenção de viaturas-automóveis .
.Foi declarado graduado no curso especial
aliados Ordenance Company .

para oficiais

..
t~)Frequentou
com aproveitamento
o curso avançado
de oficiais de transrnissõe
na Escola de Transmissões
do exército dos Estados Unidos da América, no corrente
ano, o cnpitão de engenharia Artur Vieira.
44) Frequentaram
com aproveitamento
o curso de
Comandantes de companhia da arma de engenharia
que
teye inicio em 17 de Agosto do corrente ano na Escola
Prútica de En'"enharia
os seguintes tenentes de engenharia:
o
J OfLOdo . Santos Correia.
Camilo Fr anci co de Barros SobrinlLO.
Octávio ~rendes Silva.
Manuel Lourenço Trindade So brul.
uel José Baptista.
Vasco dos Santo Gonr,ah·es .

~rao

. -iil) Chama-se ~\.rlllénio Gomes dos Santo,s,.o não Amé(j ornes dos Santos,
o aspirante a oficial de engeI1l}
'rcit
9 11 e' • \
arla• <tu . r la Ordem d o 6.('erc~
? u. o 1')~, r:
S n~, de
17 de Outubro do ('OlTentl\ ano, 101 promovido a alferes
para a E~cola Prática de Engenharia.
1'1('0

I,'

,4ü) Foi :llltorih1\da !lOS r<\~istos de lIlatríc~la do alferes
I;llli('iano, do hatalhão
(lo caminh,o:" d~ ferro, Carlos
I<.duardo "\ohl'nl Barreiros, a rectlflCuçao do nome ~e
,'lIa IUUO "r, .:,
lu COI1('eieão Ribeiro Seco, para )farJa
,I
U'l

'

óu,lll,l u;

, I'\ onceil,'ão ~ogllelra'

,
~I'co,
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47) Contam a antiguidade dos seus actuais postos os
seguintes oficiais médicos, promovidos pela Ordem elo
Exército n o 1~, 2. a série, do corrente ano:
Coronéis:
Aires Mendonça Lencastre Pinto de Sousa Coutinho Montenegro, desde 21 de Agosto de 1953.
Joaquim Júlio Carrusca, desde 31 de Agosto de
1~)53.
Tenentes-coronéis:
José jIar.ia da Costa Pereira Pacheco de Sacaduru
Bote, desde f) de Agosto de 1933.
Nicolau J osé Bettencourt
e José Maria Fcruandes
Lopes, ambos desde 31 de Agosto de 19.'):3.
Majores:
J osé 1)ias Pina Monteiro, desde 5 de Agosto de
1%3.
Diogo Guilherme da Silva Alves Furtado, desde
31 de Agosto de ]t);)3.
Capitães:
Joaquim Bernardino Moreira de Sena Martins e J o~é
Jules Ribeiro Tavares, ambos desde I) de Ap:osto
de 19;)n.
Alfredo Alexandre Ribeiro de Magalhães, de de 31
de Agosto de 19~):3.
'I'onentes :
António da GI'U~a, Manuel Albino Rodrigues
de
Sousa, César Dias Rogo erras,
ehastiào .To!'!'
Barros Guerreiro, Fernando
Neves Ferro, A~tónio Augusto Fernande
'ronder,.J o é Garel:!
Afonso, Altamiro Teixeiru Lopes Forro, jfaIlIlCI
A Iherto Lopes ~arai"a Martins e .João )brtil:I~<l
Rois Madeira, todo desde 1 de Agosto de H).)·~·
48) Foi nomeado para frequentar, por antccipar.~O .. (I
curso técnico do 8e1'\'i(:0
saúdo militar que teve
em 9 de Novembro do corrente ano na g~('ola do :-5.(11
viço de aúde Militar o tenente módico.
<)0 JIo~l)1t:i
Militar Principal, J olio do Sa .uduru Botte Corto ]{e:l'

uo

1ll!~J~:
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49) 9hama-se Sebastião José Barros Guerreiro, e não
Spbastlão José de Barros Guerreiro,
o oficial promovido
a !~nente médico por portaria de 30 de Setembro de
19:>;3 e referido nas declarações
:2G) e 27) insertas na
Ordeoi do E,Ú,'cito n. ° 12. 2, a série, também do mesmo
ano,
1

~O) Pertence ao centro de mobilização do serviço de
saúd« n. ° 1 o tenente miliciano médico Elísio Ferreira
da ~ih-a.

que' na declara<:ão 72) da Ordem-do Exército
série. do corrente ano. figura corno perten('fln(lo ao centro de mobilização elo '(,1'\'i,o de saúde n.02.

n.? 11.

j, a

51) Chama-se

,Joaquim Ligório Sales (la Piedade AIFurtado.
e não Joaqliim Sales Furtado,
o alferes
~raduadu médico referido na portaria de :3 dea Julho de
1\151, insertu na Ordein tio j,',l'ército n." 11, 2. série, do
\"<11'C:-:

lllesmo auo.
;>:?) Chama-se Dínanatha :-\iurama Rau, e não Dinanath
Siurama Rau, () alferes graduado
médico referido
na
J>?rtaria. dE' :2 de Julho de 1951, ínserta na Ordem do
E,ré,'cito 11. " 11. 2:t série, do mesmo ano.
,-):3) I~ colocado

(lo saúde

n." 1. e

no centro

de mobilização

do serviço

nu :2.0 grupo .le companhias do
~aú<le, como consta da portaria.
de .) de Setemhro
de
a
1Gji), inserta na Ordell! do E.l'h'cito n." 11, :2. série, do
JueslIto ano. o alferes miliciano médico, licenciado, do
('('ntro de Illo],ilizaçi'to de infantaria
1,.° 5, José Maria
Jl110

Uardoso.
;)4) l:~ colocado

no centro

de Dlobiliza,ão

do serviço

(1:' uúdo n." :2. e não no centro do llloiJilizaC;~lo do ser
\'\(;0 de sall(l(l n." 1. como CúL1sta da portaria.
de 31 de
'\g-osto de 1\lj:~. in~('rta na Ordem do J:;;;:h'cito n.o 11,
~. a s(;ri . do eorren te ano.
o tenente miliciano médico.
1II'ell(Oiado.. losé João Pinto tIe Oliyeira :\Iartins, da bn;;H(1a li. o '( de caminhos (le ferro.
;l,-»

l.'oi nomeado, por antecipa<;~LÜ: ~Htl'a a frequ.ê~c!a
técnico para tenentes yctcrlllarlOS que. teye lUteI?
li? dia ~;I d ~o"eUlbl'o. na Escola do ,Ser\"l~o Vet~nllal'io ~Iilital'. u tenente Yl.terillúrio '·irgíllO Jos!' de LlIlla

uo ('ur

'0

OI'Yalho.
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56) Fica sem efeito o oferecimento
para a província
de Angola do tenente do quadro dos serviços auxiliares
do Exército
José Patrício. constante
da declaração
11)
publicada na Ordem do Exército n,o 1. 2. a série. de 2 de
Março do corrente ano.

;)7) Foi autorizada a rectificação do nome da mãe, na
folha de matricula,
do aspirante
a oficial miliciano do
quadro dos serviços auxiliares do Exército Carlos Alberto
de Canalha
da Ponte e Sousa, de Maria Luísa Pereira
de Carvalho da Ponte e Sousa para Maria Luísa Parreira
de Carvalho da Ponte e Sousa.
58) Consideradas
nulas c de nenhum efeito as declarações J) e 2) puhlicudas na Ordem do Eirército n.? 1~.
2. a sério, de 17 de Outuhro do corrente ano. 11 p. 7;)0.
50) Desempenha
desde 13 de Outuhro
de 19;);) a~
funções de presidente
da Comissão Superior
de Educação Física do Exército o general, na situação de reserva.
Alfredo Narciso de Sousa.

(0) Deixou de desempenhar
desde 30 de Setembro
de 1953 as funções de presidente
da Comissão Superior
de Educação
Física do Exército,
passando.
dcsdc z de
Outubro
do mesmo ano, a desempenhar as de comandante-geral
da Legião Portuguesa,
o general,
na situação de reserva.
Manuel Bernardes
de Almeidn 'I'npinho(1) Deixou de desempenhar
desde :? de Outubro M
10f>3 as funções de comandante-geral
da Legião Portuguesa, o gonoral, na situação de reserva, Carlos August«
J >ias Costa.

(2) Desempenha

as funções do 2. o comandallte-p:('J~t~1
Portuguesa
desde .-) de N ovornbro de 1!1.).~
o brigadeiro
graduado.
na situação de 1'0 en-a, Augll;;t(l
Bernardo
de Freitas .1 únior.

da Legião

63) Prestou serviço, como presid nte da junta de I~'crutamonto
do distrito do recrutamento
(' Jllobiliza~:lo
n." 1, dcsd 17 a 2(i de Outubro do 1\l;)B, (l coronel de
infantnr!a, na sitnução d ros 1'\':\, Carlos da :-;i1Y:I Carvalho.

2.' Série
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. GJ) Continua no desempenho das funções de chefe do
<.hstnto de recrutamento
e mobilizaç-ão n." 3 o coronel
de infantaria
Joaquim Alberto de Lara AleoTe que na
presente
Ordem do Exército, transita para aI::>
sit'uaç'ã~ de
reserva.

ü.») Continua a exercer as funções de vogal do 1.o '1'1'ibunal -:\1i1itar Territorial

de Lisboa o coronel de infantaria João Baptista Pereira
Júnior,
que, na presente
Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.

61» Deixou

de pre tar serviço 110 distrito de recrutae mobilização
n." 7 desde 12 de Setembro
de
10,):3, passando
a prestá-lo
desde a mesma data no
0
centro de mobilização
de.infantaria
11. 7, o tenente-coronel de infantaria,
na situação de reserva, Duarte
Houriguei'l de Almeida.
mento

serviç-o no batalhão de caç-adores 11.0 7,
COmo presidente
do conselho administrativo,
desde 7 de
Outubro de 19,)3
major de infantaria,
na situação de
rp8e1'\'a, Licurgo António de Pina.

(7) Presta

°

(i8) Continua a prestar serviço na D. a Direcção-Geral
deste :'lioisté1'io o major de infamaria Francisco Pedro
~illlões .: ilva. quo, na presente Ordem do Exército, transita para <1 situação de reser"a.

(9) Presta servico na H. a lJirecc;ão-Geral deste Minísterio desd 22 de 'Outubro de 195:3 o major de infantarin, na situaç-ão de reserva,
Mário Lúcio Inácio de
I>aint.
70) Deixou desd
2;3 de Outubro. d~ 195B ?e. des~m}lenhnr a funcõ s de yogal da Conllssao Adm.llllstratl\'a
das
asas d Renda Económica para o Exército e as de
tesour iro do conselho administrati,'o
da mesma Cornisfo\ãoo major de infantaria, na situação de reserva, Alípio
da Silva \·icente .

. iI) Desempenha
de de 2:1 de ~u~ubro. de lfl.,)3 as
fuoc>õe. d voaal da Comi. são ..\dmlDlstratIYu das Casas
de HelJda EconóJlIica para o Ex('}'cit? ~, ('u~u1atiYamente,
.1.' de tesoureiro
do ('()J1~ .Iho adUIlJ1lstratlYO da mesma
?OP.'lisSão o capitão de infuntnria, na situação do reserva,
• os(\ :'[aria Caeiro.
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72) Deixou de prestar
serviço no distrito de recrutamento
e mobilização
n.? 18 desde 8 de Outubro de
19,)3, passando
a prestá-lo
desde a mesma data no
quartel-general
do comando militar dos Açores, o capitão de infantaria, na situação de reserva, Francisco Mota
Carreiro da Câmara.
73) Deixou

de prestar
serviço na 2. a Repartição
da
deste Ministério desde 20 de Outu1953 o capitão
de infantaria,
na situação
de
Ivo Benjamim Cerqueira.

1.a Direcção-Geral
bro de
reserva,

74) Deixou de prestar serviço no Arquivo Histórico
Militar desde 28 de Outubro
de 105:3 o tenente miliciano de infantaria
do extinto quadro especial, na situaC;~tO de reserva,
Joaquim José Alves da Mota.
76) Por despacho ue S. Ex," o Subsecretário
de E::;tado de no de Novembro de 1951 foi deferido o requcrimento em que o segundo-sargento reformado Henrique
Bernardino
da Graça, reintegrado
neste posto e nesta
situação nos termos do Decreto-Lei
n.? 382G7, pela
Ordem do Exército n.? 12, 2.a série, de 1951, pede que
seja conservado
na situação de tenente miliciano de infantaria, na situação de reserva,
situação esta que tinha
antes da reintegração,

76) Deixa de prestar serviço
Cavalaria
desde 1 de Novembro
eavalaria, na situação do reserva,
tins.

na Escola Prática
(lo
de H).-)3 o capitão de
Joaquim Ribeiro ~Iar-

de desempenhar
desde :?G de Agosto 00
de chefe interino da secção de depósito do pessoal do serviço veterinário
militar, passando
desde a mesma data a desempenhar
as ele tesourei!'!)
tio conselho administrativo
da Direcção do Serviço Veterinário
~Iilitar o capitã o de cavalaria,
na situação ele
reserva,
.José Maria Pereira.
77) Deixou

1m3 as funções

78) Presta serviço, como presidente
da Câmara Muni
cipal de Arruda
dos Vinhos, desde ;?(i d Outubro de
lU;);) o capitâo de cavalaria,
na situação de resen':\,
António Eduardo li Oliveira Mata.

2.· Série
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Militar de 12 de Setembro a 23 de
ano o tenente-coronel médico João
pela presente Ordem do Exército,
tuação de reserva.
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do Serviço de Saúde
Outubro do corrente
Martins Viana que
transitou para' a si~

80) Pertence ao Comando Militar de Angola, e não
ao centro de mobilização do serviço de saúde n.? 2
o tenente miliciano médico José Baptista Nunes da Silv~
Graça, que, por portaria de 14 de Agosto do corrente
ano, publicada na Ordem do Exército n." 11, 2.a série,
do mesmo ano, passou ao quadro dos oficiais milicianos
da reserva.
81) Deixou de prestar serviço na 3. a Repartição da
2. a Direcção-Geral deste Ministério desde 20 de Outubro de 1953, passando a prestá-lo desde a mesma data
na Agência Militar, o tenente-coronel do serviço de
administração militar, na situação de reserva, Rui Augusto da Silva Mendes.
82) Presta serviço desde 26 de Setembro do corrente
ano, no rezimento de artilharia antiaérea fixa, o major
do extinto equadro auxiliar de artilharia Augusto Pinto
d.e Freitas, que, pela presente Ordem do Eoiército, tranSIta para a situação de reserva.
83) Presta serviço desde 18 de Setembro do corrente
ano, no 1.0 grupo de companhias de saúde, o capitão
do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde Evaristo
Gome da Silva Carvalho, que, pela presente Ordem
do Exército, transita para a situação de reserva.
84) Presta serviço desde 27 de Outubro do corrente
ano, no Depósito Geral de ~t~terial Sanitário., o capitão
do quadro dos servÍ<;'os auxIlIares do Exército Man?el
Alves de Sousa, que, pela presente Ordem do Etcércüo,
transita para a situação de reserva.
85) Presta serviço desde 12 de Outub~ONdo corrente
ano no r cimento de infantaria 0.° 9 o capitão ?O quadro
dos servi<:~ auxiliares do Exórcito .Ma~lUelPer~lra Choça,
q.u<,, P la pre ente Ordem do Eaército, translÜt para a
situação d r serva.
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86) Presta serviço desde 8 de Outubro de 1953, no
quartel-general da 1.a região militar, o capitão do quadro
dos serviços auxiliares do Exército Artur de Sequeira
Varejão, que, pela presente Ordem do Exército) transita
para a situação de reserva.
87) Presta serviço desde 8 de Outubro do corrente
ano no centro de mobilização de infantaria n.? 4 o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército J oaquim José Bernardo, que, pela presente Ordem do Exército) transita para a situação de reserva.
88) Presta serviço desde 19 de Outubro de 1953 na
3. a Direcção-Geral do Ministério do Exército o tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército Joaquim
dos Santos Cardoso, que, pela presente Ordem do Exército) transita para a situação de reserva.
89) Deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n." 18 desde 29 de Outubro do
1953, passando a prestá-lo desde a mesma data no quartel-general do comando militar do arquipélago dos Açores, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Joaquim dos Santos.
90) São desligados do serviço desde as datas qu.e
lhes vão indicadas, nos termos da última parte do artIgo 15.0 do Decreto-Lei n.? 28404-, de 31 de Dezembro
de 1937, os oficiais na situação de reserva em seguida
mencionados e que Das datas referidas atingiram o limito
de idade para transitarem para a situação de roforma:
Coronel de infantaria .Alvaro Pacifico de Oliveira e
Sousa, desde 12 de Setembro de 1953.
Coronel de infantaria Herculano J orgo Ferreira,
desde 26 de Setembro de 1953.
Tenonte-coronsl de infantaria António Eduardo Cabral o Castro, desdo 30 de etembro de 19;>3.
Capitão de infantaria João AuO'usto do Rogo Bayam,
desde 16 do Setembro do 1953.
Tenente do infantaria Manuel Lop s da i1,,11. bavos, desde 7 de Sotombro d 19f>3. Pr tava serviço na Agência Militar.

2," Série
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91) Prestou serviço efectivo no distrito de recrutamento e mobilização n. ° 18 desde 8 de Outubro de 1933
até ~8 do me. mo mês e ano o tenente do quadro dos
sernços
auxiliares (lo Exército, na situação de reserva
João Lóio Cera.
<,

~92) São desligados do servir:o desde as datas que lhes0
vao indicadas,
nos termos ela última parte do artigo 15.
do Decreto-Lei
n." 28404, de 31 de Dezembro de 1937
os oficiais na situar:ão de reserva em seguida meneio:
~a(los e que nas datas referidas
atingiram o limite ele
Idade para transitar para a situação de reforma:
Coronel de infantaria António Augusto Vítor Sabo
desde 13 de Outubro de 1\)33.
'
Coronel médico .\.rtur·Pacheco,
desde 20 de Outuhro de 1\)~)3.
Coronel de infantaria Sebastit'tO :\Iaria de Nóbrega
Pinto Pizarro, desde 2tl de Outubro de 1953.
Coronel do infantaria Viriato da Fonseca Rodrigues,
desde lG de Outubro de 1963.
Tenente-coronel
do infantaria José :\farcelino, desde
8 de Outubro de 195:3.
)1ajor de canllaria José Maria Carrilbo de Carvalho,
;10 de 23 de Outubro de 19;)3.
'
)Iaj 01' yeterin[Lrio
Francisco
A.velin? de Sousa
Amado, desde 18 do Outubro de 19D3.
:\1ajor \'eterinúrio
Alfredo de Almeida Ferreira
e
~ollsa desde 18 de Outubro de 1953.
Capitão 'de cavalaria António Eduar~~o de Oliveira
:'IIa ta , desde 12 do Outubro de 19D.3.
•\Iforos de infantaria :\fúrio da Costa Vasconcelos,
desde 16 de Outubro de 193;3.

t)i3) ]~ tenente, e não capitão, com~ consta da portaria,
d~ 11 de Setemhro de 19.')3, puhlIcada na Ordem ~o
E.t'I:/'('ito
u.? 12, 2:' série, do corrente ano,. o oficlal
;\n~ónio Augusto .\'fOIl'iO, (lue, por aquela portana, passou
u ~tlln<:ã() de reforma.
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N.o 10

do Exército _1.& Direcção-Geral-3.a

Repartição

. 95) Foi abrangido
pelo disposto na alínea b) do artigo 23.0 do Decreto n." 3657J,
de 4 de Novembro
~e 1947, o primeiro-sargento,
do regimento de artilharia
hgeira n. o 1, ~fanuel de Oliveira Seborro.

U6) Desistiu da frequência do curso da Escola Central
de Sargentos.
nos termos do Decreto n. o 36 574, de 4
de Novembro de 1947, o primeiro-sargento,
do rezimento
.de artilharia pesada n." 1, Ernesto Sobral da C~sta.
97) Desistiu

da frequência do curso da Escola Central
Sargentos,
nos termos' do artigo 22.0 do Decreto
ll.O 36,)74,
de 4 de :Xo\"embro de 1947, o sargento-ajudante chefe de mecânicos automobilistas,
do grupo de
companhias de trem auto, Alberto Natálio Sena Cardoso.
de

98) Desi tiu da frequência do curso da Escola Central
Sargentos, nos termos do artigo 22.0 do Decreto
D.O :36.-)74,
de 4 de Ko\~embro de 1947, o sargentode

-nj udante, ~hefe de mecânicos electricistas,
do regimento
do artilharia
antiaérea fixa, Alfredo Freire.

99) Freq uentaralll com aproveitamer:to
o curso de interpretação
de fotografias
aéreas reahz~~o no Est.ado-:\Iaior do J'~xército em etembro de 19.).~ os seguintes
sargentos,
furriéis e praças:
Do batalhão
, egondo-sargcnto

Sil va.
Primeiro-cabo

de telegrafistlls:
do <joadro printtivo

miliciano

Liberal

da
.
Lino

n.? 233 E. Fernando

de ~ou:-;a.
-vx -3
T'
-.'
Primeiro-cabo
miliciano n." 7t;D .), . .ioso da Silva,
Primeiro-cabo
miliciano n." 7813 f)3: José Joaquim
Larnnjeiru
dos Santos.
Do rcgiUl<,nto do engenharia
.' "'llOdu-sara
'"

nto

Silvestre

n. o 1 :

Teodoro

dos

Santos.

c»

1>0 r gimcnto de nrtilharia
}. urriol FlIusto Costa França.

ligeira u. o :3:
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100) Pensões anuais que competem aos oficiais, em seguida mencionados,
que, pela presente Ordem do Exército,
transitam
para a situacâo de reserva, nos termos do Decreto-Lei
n." 36 30-i, de :?-i de Xlaio de J!:H7 :
Coronel de infantariaAntónio
Abel do Oliveira Aruúj o
Pinto, :3(i.OOOJ$.
Coronel de infantaria Joaquim Alberto Lara Alegre,

3(U)()(Jt$.
Coronel

de infantaria

João

Baptista

Pereira

Júnior,

3G.OOO~.
Tenente-coronel
de infantaria Abel Rodrigues Casaleiro, HO.()()06.
Tenente-coronel
de infantaria José Simões, ;~().()()();S.
Tenente-coronel
módico J oão Martins Viana, ao.O()( ).'.
)Iajor de infantaria Munuel Machudo, :?ô.i)()()[l. Tem
:~.J. anos de serviço. Vence pelo 1finistério do Interior.
1bjor
de infantaria
Mário Lúcio Inácio de Paiva,
2:LõU()t$. Tem :31 anos. de serviço.
JIajor ele infantaria
1 rancisco Pedro Simões 8ih-a,
21.68(i·5-iO. Tem 27 anos do serviço.
)[ajor do extinto quadro auxiliar de artilharia .\.\1g'llsto Pinto de Freitas, 25.800:5.
Capitão de cavnlaria Miguel António do Carmo de
.. orouha de Paiva Couceiro, 1.j,.H8;3·~(iO.Tem :!-!
anos de serviço.
Capitão
elo extinto quadro auxiliar do serviço de
saúde Evaristo Gomes da Silva Cnrvalho, ~O.-!G(}:5.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares
do Exército :\fanuol Pereira Choça, :?O.-!OO;S.
Capitfio do quadro dos serviços auxiliares tio Exército Artur de Sequeira Varejão, :?OAO():.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do KXl\l'cito 1Ialluel Alves do Sousa, 20.-l:0n ..
Capitão (lo quadro dos servicos uuxiliarcs do Ex(\rcito Matias Mouruto Chamb 1, :?O.·.JOO:.
'I'enente do quadro dos serviços auxiliares <lo Exército Joaquim José Bernardo,
1:3. (ií-'):!O. Tem ;}:?
anos de serviço.
'
r
Tencute do quadro dos servicos auxiliar s do ) <,xefeito Joaquim (los ~Hnto~ Cardoso. 1;-).1i(){)·~.
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VIII- ANÚNCIOS
Nos termos do artigo 18.°, capitulo v, do Decreto-Lei
n. ° 39 0.);3. de :?() de Dezembro de 1952 é aberto concurso extraordinário
para o I~reench.imento de dez vngas
n~ curso geral do estado-maIOr,
CUJO prazo
termina em
lo de Novembro do corrente ano.
Os oficiais que despjem ser admitidos à matricula deste
cu.rso deverão endereçar
os req uerimentos
a S. Ex. a O
Ministro do Exército, os quais são remetidos ao Instituto
de ..\.lto Estudos Militares, acompanbados
da Dota de
a sento
e informados
nos termos das alíneas a), b) c)
C d) do artigo e decreto
acima citados.
'

----QCIO=
IX -

RECURSOS

Por acórdãos de 30 de Outubro de 19,)3 do Supremo
Tribunal :\Iilitar, homologados
por despacho ministerial:
Confirmado
o despacho recorrido
e negado provimento ao recurso interposto pelo capitão de infantaria,
na f;ituaçllO de reserva. António João
Duarte Craveirinha,
em que rocorria do facto de
não ter gido nomeado para a frequência do curso
de promoção
a oficial superio~' _juntamente
com
os oficiai saído da Escola Militar nos aDOS de

1930 e 1931-

ontirmado
o despacho
recorrido
e rejeitado
o
recurso interposto
pelo tenente do quadro dos
ii rvico»
auxiliares
do Exército, na situação de
re rva, Antonio de Brito, cm que recorria elo
d spu('ho. de 17 de JaD~iro de 1933, que n:wndava arquivar
o r(lque~'llneI:t6 em que pedia a
sua promoção ao po~to lmed~ato.
.'
'ollnrm<l(!O (j despacho recorl'ldO e re.JelÍtlJo o recurso interposto pelo teIle~te do q~adroN dos ser\ iços au:\iliar
s do Kxérclto.
na SltU:1Ç<lO d~ re. 1'\"<1, J o-é ~laria F rreira,
em que r~corrla da
deei ;10 <lU d terminou ,1 sua passagem a reserva.
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Escola do Exército
Declaração

de vacaturas

do magistério

Nos ter1)1OSdo artigo :?O.o do Decreto-Lei n.? 30 874,
de 13 de Novembro de 1940, e das alterações constantes do Decreto-Lei n.? 36237, de 21 de Abril de 19-4:7,
e para efeitos do respectivo provimento, faz-se público
que se encontra aberto concurso de professor adjunto do
grupo das 10.a cadeira (Material de Artilharia) e Ll." cadeira (Elementos de Balística).
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às .
condições prescritas nos artigos 18.0 e 19.° do mesmo
decreto e apresentar na secretaria da Escola, até às 15
horas do dia 26 de Dezembro de 1953, as suas declarações,
feitas em papel selado e dirigidas ao comandante da
Escola, instruídas com os documentos a que se referem
o artigo 3.° e seu § único do Decreto n.? 13764, de 13
de Junho de 1927.
Escola do Exército, 16 de Outubro de 1953.- O Comandante, Alexandre Gomes de Lemos C01Teia Leal, goneral.
N os termos do Decreto n. ° 15 204, de 30 de Março
de 1928, e para efeitos do respectivo provimento, faz-se
público que se encontra vago o lugar de mestre de gimística.
Os candidatos ao referido lugar deverão satisfazer às
condições prescritas na alínea b) do artigo 31.° do Decreto n." 30874, de 13 de Novembro de 1940, e apresentar na secretaria da Escola, até às 15 horas do
dia 26 de Dezembro de 1953, os seus requerimentos,
feitos em papel selado o dirigidos ao comandante da
Escola do Exército, devidamente instruídos com os documentos a que se refere o artigo 3.0 do Regulamento
para o Provimento dos Lugares de Me tre de Giná tic.a
e Esgrima, Mestre de Equitação e de Instrutores AU~(lIiares de Ginástica e de Equitação da Escola do Ex~rcito, aprovado polo Decreto n.? 15 294"de 30 de Março
de 1928.
Escola do Exército, 17 de Outubro de 1953. - O 0mandante, Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal, generul.
(Publfe adn« no Dlú no dn
~:d, 2.' St·'rit', de:?" do th:t1l
GUltfllO

hro de 1U5a).
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Obituário

1948
~etell1bro

16 _ Alferes miliciano, .lo regimento
Saul do-. Santos Pinho.

de infantaria

°5

n

.

,

1952
Outubro

:l!J _ Altl're, nrili-iauo- do regimento
José Ferreira .le Carvalho.

de infantaria

11.°

14
'

1953
;3 _ Capit1to uuidico reformado António Vascoucelos Ribeiro Dias.
!) ~ Tenente ret'orllla(lo António Vaz tia Silva.
!) _ Coronel rl't'orlllatlo Alfredo Ferreira Gil,
10 _ Capitão de artilharia, adido ao qua,lro, Alvaro Hereulano da CUllha.
11 "Coronel de infantaria, na situat,'ão de reserva Amíl"ar ~Iour;lo «alllelas. Prestava serviço na Legião
Portllgue:,a.
11- Capitão de infantaria, na .;ituação de reserva Aní'
hal .'Ilarreiros J iía-.
J.t
Capitão reforma,lo Ernesto Xavier de Serpa Nu-

»

Outubro
»
»

»

»
»
»

»

~ovell1bro

ue .....
1;') _ Capitão reformado António Ambrósio Ferreira.
li _ Coronel lJlé,lico. na situação de reserva, António
Luaze.; Monteiro Leite e Santos.
:! 1 _ Tenente"coronel
refol'luado .AIberto Hipólito Pereira dl' Araújo.
2.) _ Coronel reformado José Augusto de Moura.
3 _ Capitão yptt'rinário, 110 quadro, António (loD\'alve,;
Ci.)raia .

. ' a Ord~1I1 do E:tt:"cito n.O 7, 2.' série, do corr~nte ano, a p. ?57,
I. 14.', ond ' 'e lu: "I lOlllingo,.;»,deve ler-se: ~Domlllgue,;» e a P: 379,
1. 1.', onde se lê: «Escohal». deve ler-.e: (d~scoval» .
. ;1 Urdem. do H.dl'c/to 11.° 11,2.· série, do corr:nt~
ano, a p. G32,
I. ~ L', ou.lc '" lê: "I 'cnteeiro», deve Jer-~e: "Senttell'o~; I. 33.',
~Ilde 'f_' lê: " 'aúdc", deve ler-~e: "Sandeu; L J1.', onde se lo: «Wlyt-

ler-se: ,,\\.,,~ HOIl».
,"a Urd"1I1 rio j-:.tén·it(l nY l:l. :l.' ~érie, ,lo corrente ano, a p. 733,

011», dl'\, '

l. 1 .' 01 1, • 1'•. ,,\zel·cdo». (10\'(' ler-~e: "Azeredo»; a p. 734,
I
,H
f
e ,.
,
. ~ d
'lb'
. 2t" f' p. 756. I. 15.", onde ,,' lê: «ca[JJt~o_ elartlt.alhna,. com o
('111"0
,lo ,t do" al'!)!'>, tll'I'C ler-sI': «ca]lItao (e ar 1 ana, com
l
a III.
'.
~c 7 I 1'"
d
• l~' 1:" •

o

t:\l1'~0

g"ral do ('_lado"malor»:

a JI. /;) , . v., on e se e."

el-
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nandes», deve ler-se: "Fernando»;
«Carlos Costa Gomes Beça», deve
Bessa»; a p. 76:.l, 1.27.', on.le tie lê:
cêuticov ; a p. 766, I. 33.", onde
"tenente».

N.O 13
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a p. 759, I. 12.', onde be 1,·:
ler-se : Carlos da Costa Gomes
«médico», deve ler-se : «farruase 1,': «capitão», deve ler-se :

Adolfo do Amaral Abranches Pinto.
Está conforme.

o Ajudante-General,

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do
2.&

Série

31 de Dezembro

N.O 14

o

Exército
de 1953

Ministro do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército, o seguinte:

l-DECRETOS

Ministério

E PORTARIAS

do Exército - Repartição

do Gabinete

.Manda. o Governo da República Portuguesa, pelos
~lUistros da Defesa Nacional, do Exército e dos NegónOs Estrangeiros, nomear, nos termos do artigo 3.° do
ecreto-Lei n." 39315, de 14 de Agosto de 1953, o
tenente-coronel do corpo do estado-maior António Augusto dos Santos para o cargo de adido militar junto
da Embaixada de Portugal em Waflhington, deixado
va~o pela nomeação, por portaria. de 20 de Agosto de
19;)3, do O'eneral Humberto da Silva Delgado para o
cargo do chefe da missão militar em Washington.
~fini tério do Exército, 11 de Dezembro de 1953.O Ministro da Defesa Nacional, Fernando dos Santos
Co8ta. _ O Ministro do Exército, Adolf« do Amaral
.A.bl'anche8 Pinto. _ O Ministro dos Negócios Estrangeiro , Paulo Arsénio Tririssimo Cunha.
(Visada pelO Tribunal de Contas em 19 de Dozombro de 1953. Silo
devidos emolumenlos,
nos lermOS do Decreto D.' 22 251).
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Repartição

Manda O Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, de harmonia com disposto no artigo 73. o do Regulamento da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n. o 35 667, de 28 de Maio de 1946, com
a redacção dada pelo artigo único do Decreto n.? 37 936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao capitão, na situação de reserva, Francisco Salgueiro da Silva, condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem Militar da
Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, a pensão
mensal de 300· , com vencimento desde 1 do Outubro de
1953, como compensação da diferença de vencimento
no activo, liquido de imposições legais, de um capitão
e a pensão liquida de reserva que lhe foi atribuída.
Ministério do Exército, 6 de Novembro de 1953.
O Subsecretário de Estado do Exército, Horácio José
de Sá Viana Rebelo.
(Visada pejo Tribunal
do Contas em 21 de Novombro de 19:;3. Slo
devidos omolumontos,
nos termos do Decreto
22 257).

o.·

)fanda O Governo da República Portuguesa, pelo )finistro do Exército, de harmonia com o disposto no artigo 713.0 do Regulamento da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n. o 3,) 667, de 28 do Maio de H)46, eruu
a redacção dada pelo artigo único do Decreto n. o 3.7 ~l3(j,
(lo 17 de Agosto de 1050, concedor ao coronel de infautaria, na situação de reserva, Carlos Gomes Cordeiro,
condecorado com a cruz de guerra de 1. a classe, a p nsãv
mensal de 170$10, com vencimento de do 20 do Ap;o~t()
de 10;)3, como compensação
da diferença de voncimcutv
do activo, líquido do impo ições legai, de um COI'Olll,j
e a pensão líquida de reserva que lhe foi atribuída.
Xlinistério do Exórcito, 20 de Novembro de 10;):LO Subsecretário de Estado <lo hxól'rito, Ilorúeio Jo,~t;
de Sá nana Rebelo.
(Visada pejo Trlbunnl
dovidos emotumouros,

do Conta. em lG de ilozembro de 1953.
008 termos do Decruto
n.o 22 257).

sno

Manda o Governo da Hopública. Portuguo a, I' lo ~ljnistro do Exército, do harmonia com o di posto no artigo 7:3.0 do Regulamonto da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n.? 3::>Gü7, de _8 do Maio de 1941i, <,OI1J ,II

2.' Série
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redacção dada pelo artigo único do Decreto n.? 37 936
d~ 17 de Agosto de 1950, conceder ao tenente, na situa~
çao de reserva, )lanuel António Oorreia, condecorado
com o grau de cavaleiro da Ordem Militar da Torre e
Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, a pensão mensal
ele 300,.$, com vencin18nto desde 8 de Junho do corrente
an~, como compensa<;ão da diferença de vencimento do
activo, líquida de imposições legais, de um tenente e a
pensão líquida de reserva que lhe foi atribuída.
O
de

:Ministério do Exército, 11 de Dezembro de 1953. ubsecretário de Estado do Exército, Horácio José
á Viana Rebelo.
(Visada relo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro do 1953. São
devidos emolumento~"; DOS termos do Decreto 0.° 22 257).

-=-<J.e

Ministério

do Exército _La

Oirecção-Geral-

3.

a

Repartição
0

Em harmonia com o disposto no artigo 73. do Regulamento da )Iedalha )filitar, aprovado pelo Decreto
n.O 35 6li7, de 28 de 1Iaio de 19J(); com a redacção dada
pelo artiao único do Decreto n.037 936, de 17 de Agosto
de 19::>0~ manda o GO\-erno da República Portuguesa"
pelo Mini stro do Exército, conceder a pensão de 180680,
Com vencimento desde ~8 de Agosto de 1953, ao ex-primeiro-cabo corneteiro do regimento de infantaria n. o 15
.\l'mindo Alves natural de Gostosa Fundeira, concelho
de Castanheira de Pêra, e residente em Lisboa, no Beco
dos 1'oucinheiros, 23, por ser condecorado com a medalha da cruz de ocuerra de :? a classe.
:\linistério do Exército, 30 de Outubro de 19õ3.O Subsecretário do Estado do Exército, IJo1·ácio José
de , ú nan(/ Rebelo.
(Vloadn polo Tribunal do ContaS am 30 de Noy~"!bro de lü53. Sll<>
devido. OlDolumenloS, DOI lorlDOS do Decret~ D. 22267).

Ministério

do Exército - Repartição

Geral

~[atllh ) C O\'erno da Repúhlica Portuguesa. pelo Mini .tro d'o \:x:"rcito. nos termo" do Decreto, l_1.o
()~O,
de ~;) de Setl'lllhro do 10:?B. conceder a Júlia Fcrreíra

ic
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da Costa Correia, viúva do tenente reformado Bernardino
Correia, o subsidio mensal no quantitativo de 140t$1O,
a partir de 14 do corrente.
Ministério do Exército, 30 de Outubro de 1953.O Subsecretário de Estado do Exército, Ilorácio José
de Sá Viana Rebelo.
(Visada polo Tribunal de Contas cm 16 de Novembro de 1953. Silo
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22 2571.

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, de harmonia com o disposto no artigo 73.0 do Regulamento da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, com a
redacção dada pelo artigo único do Decreto n. o 37 936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao capitão reformado
António de Figuoiredo, condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor,
Lealdade e Mérito, a pensão mensal até ao quantitativo
de 300;$, conforme os rendimentos ou proventos próprios, com vencimento desde 24 de Outubro findo, como
compensação da diferença de vencimento do activo,
liquido de imposições legais, de um capitão e a pensão
mensal liquida de reforma que lhe foi atribuída.
Ministério do Exército, 20 de Novembro de 1953.O Subsecretário de Estado do Exército, Horácio José de
Sá Viana Rebelo.
(Visada polo Tribunal do Conta. om ó do Dezembro do 1953. S!o
dovldos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22 257).

Manda o Governo da Repúbliea Portuguesa, pelo ::\(inistro do Exército, nos termos do Decreto n.? 1G 070,
de 25 de Setembro do 1928, concedor a IIermengarda
Lagoa Ribeiro e a Albertina Lagoa Ribeiro, viúva e filha
do tenente-coronel Custódio José Ribeiro, a reversão da
quota-parte do subsidio mensal no quantitativo de 238t55Q,
li. partir de 2
do etembro último, m virtud de Mana
Elisa Lagoa Ribeiro, filha do r forido oficial, 11I(\-e1'
casado em 27 do referido m s.
Ministério do Exército, 11 de Dez rubro de 1 53.O Subsecretário
d Estado do Exército, Horácio Jo f de
Sá Jriana Rebelo.
(Vlsndn polo Tribunal de Contas em 16 do Dezembro de 1953.)1'1'80
dovldos omctumentos,
nos termos do Docroto o.· 2~ ~57 •

.no

2." Série
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MUDANÇAS Df QUADRO

Ministério do Exército -I.

a

Direcçao-Geral-

2. a RepartiçAo

Por portarias de 28 de Novembro de 1953:
RegimenJo de lanceiros n.· 2

Alferes veteriuãrio, o alferes miliciauo veterinário da
se~'\50 de depósito do pessoal do serviço veterinário
militar, Hélder Schiappa Correia de )fendonça.
Hospital Militar Veterinário

AJfere~ veteri ndrio, o alferes miliciano veteiiuário da
sl'~\ii() de (lf'p6sito do pessoal do "cniC;9 yeterillário
militar, Antônio )Iário Rodrigues Ribeíro.
Alferes veteri uário , o aspirante a oficial miliciano veteri nário , da secc;üo de depó 'i to do pessoal do serviço
veteriuãrio
militar, José Jacinto Pereira Racha.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 22 de Dozembro de InJ3. São
dsvldos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

111- MUDANÇAS DE SITUAÇlO
Ministério do Exército _I.a

Direcçao-Geral-

2.' RepartiçAo

Por portarias de 13 de Nouembro de 1953:
Deixa li rer considerado na ítuação de adido na Manuten~ão l\Iilitar, como chefe dos serviços comerciais,
cargo de que fica exonerado pela presente portaria,
continuando, porém, na mesma sit~aç'ão de ad~do,
Illas m erviço no ln tituto PronsslOnaJ dos Pupilos
do Exército por ter sido nomeado, por portaria de 3
de etcmbro do corrente ano, professor efectivo do
9. o grupo de di~ciplinas d~ mesn:~ Institu~o. o major
<lo ervico de admini tração militar, adido, Carlos
P s oa F'raikin. devendo er considerado nesta nova
itutl~ão de 'de 17 de Outubro de 1953.
(Anotada

pelo Tribunal

no

ContAs em 3 de Dezembro

de 1953).

COIl idel'ado reares ado ao serviço deste Ministório por
~ r deixado de pre tal' erviço no )Iinistério da I?e'a ...Tacional. onde se oncontravu prestando serviço
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na 3. a Repartição
do Subsecretaria
do de Estado da
Aeronáutica,
o major miliciano de engenharia,
adido,
na situação de reserva, António Gimenes Gonçalves,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de N0vembro de 1953.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 11 de Dezembro do 1933. NrLO
são devidos emolumentos, nos tormos do Docreto n.? 22257).

Considerados
regreflsados
ao serviço deste Ministério,
por terem deixado de prestar serviço no Estado da
lndia, onde He encontravam
em comissão militar,
os
tenentes: de infantaria,
Luís Diogo de Almeida Campos; de artilharia,
Gustavo da Silva Anjos Ferreira;
de cavalaria, Francisco Caetano .Fcrreira, e de engenharia,
João António Seia Ruuios, e alferes de iufuutariu
Vítor 'I'omé Simões Carneiro,
todos mi liciunos e ud ido«, devendo ser r-onsidernrlos nesta lútunr;i.'io
desde, respectivamente,
7 de Outubro, 8 de Setembro,
7 de Outubro e 2] e 21 ele Rf'tl'lllhl'o de W5a. ficando
os «inco em disponibi lidnde.
Considerados
regressadoe
no serviço deste Ministério
os tenentes António Pinto Gamhoa e .Iúlio Augusto
Pereira
da Silva Reis e alferes António Ribeiro dos
Santos, todos milicianos
de infantaria
e adidos, por
terem deixado de prestar serviço nas províncias
de,
respectivamente, 'l'imor, Guiné e Macau, devendo
ser considerados
nesta situação desde 20 de Setembro
e 11 e 28 de Outubro de ]95;1, fir-uudo () til'g'ullelo licenr-in do e os reatnntes em disponibilidade.
Abatidoa no efectivo do Exéreito,
por terem tido pa~~agem ~I~ reservn H c1n mu r i uh a, 110H t t'l'111 01:' <lo a 1'igo 2.", u." I\", ul íuon o)" 11." ~, <10 Dor-retn-Lei
11.° 32445,
de 24 de Novembro
de 1942, o alferes
de cnvalarin , do regimento
de crrcnlaria n." G, Fernn ndo Correia (le Sousa 01'<1<;<1
e o uap iraute a ofir-ial
de infantaria,
<lo regimento
de infantaria
n. o I O. Car10R Dias
Inácio, ambos milicianos,
devendo ser considerudos uestu aituação desde, respectivamente,
2 e
f) de Novembro
de 1953.
í

(Anotadas

polo Tribunal

do Contas

om 3 do Dazemhro

,de

1953).

Adido
Tenente-coronel
de infantaria,
do Instituto de Altos gstudos Militares, António Vitorino França Borges, por
ter sido nomeado professor
efectivo do curso para 11
promoção a oficial superior do referido Iustituto, por

2." Série

portaria

situação

ORDEM

desta
desde
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data,

devendo

4 de Novembro

(Anotada

pelo Tribunal

ser
de

N. o 14

considerado
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nesta

1953.

de Contas em 19 do Dezembro

de 1953).

Capitão de cavalaria,
da Escola Prática de Eq uiração
António Herculano
de Miranda Dias e tenente
d~
quadro dos serviços auxiliares do Exército, do batalhão de caminhos
de ferro, António Ferreira
por
terem sido nomeados para desempenhar
comisst/es de
serviço militar dependentes,
o primeiro, do Ministério
do Interior, na Guarda Nacional Repuhlioana
e, o segundo, do Subsecretanado
de Estado da Aeronáutica
devendo ser considerados
nesta situação desde respectivamente,
5 de Outubro e 15 de Julho de 19Ô3.
(Anotada pelo Trlbun'l.l de Contas em 3 de Dozembro

de 1953).

Alferes mi Iiciano de ('uyalaria,
do regimento
de lancerros n. o 2, Miguel J oaquim Navarro Oouto dos Santos. por ter sido requisitado
para desempenhar
uma
comissâo de H(,l",i\o dependente
do Ministério
do Interior,
na (iuarda
Nacional
Republicana,
devendo
ser r-onsiderudo nesta situa~ão desde 27 ele Outubro

<Ie J D53.
Baixa do ser'viço

Alfen'" miJiciauoH de reserva de tltyal:uia
Carlos Uehelo rle Andrade
e Joaquim
Fernandes,
nos termos
do ~ 5.0 (10 artio·o Gl.° do Decreto n." 12017, de 2 de
Agosto <le ]!)2(i,l"jHll' terem atingido o limite de idade,
dPH'lHlo ser eOlli'liderados nesta Hitnação desde, respect ivn nu-ní e , lR (Ir )1:m;o (' 25 de Outubro de 1!)52.
Oficiais milicianos de reserva

'l'euputt'

de (',lya1<\1'i:1, do ('entro de mobilização
de ca1)." ;1, }<'l'l'Utll1do de Viln
Nova Vasconcelos de
Burros Vir<rolino r alferes de infantaria,
do centro
de Jl)()hilizi~·ão (1(' infantaria
n." 2, António Durães
('ol'n'ia
e, do ceJltro de mobilização
de infantaria
11." H, Pedro 'l'eoiónio
de Barbosa Carneiro de Queirós til' Azpyedo p Boul'hon;
de cavalaria,
do centro
<1(' mohilizac;ão (le cnvnluria u." 3, Alberto d~ .Air:s
~1::dPn,.; e (lp PIlg'l'llkll'ia,
do l't'utro de llloblhzac;uo
(lp trem 11." 1, )lnnuel Sárriu 'I'avnres Mascarenhas
Gaiy,lo todos milicianos,
liceuciadof\, nos termos dos
flr1ig-os'Z5." l' :W." do J)pc],l'to-Lt'i n." 36 304, alterado
valaria
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pelo Decreto-Lei
n ," 38916,
de 18 de Setembro
de
1952, devendo ser considerados
nesta situação desde,
respectivamente,
7, 11 e 10 de N ovembro,
16 de
Outubro e 10 de Novembro
de 1953.
.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas

em 3 de Dezembro

do 1958).

Quadro da arma de infantaria

Tenentes
de infantaria,
adidos, Manuel
'I'eorloro dos
Ramos e Albino Simões 'I'eixeira Lino , que, por terem deixado de prestar serviço, respectivamente,
na
província de Macau e no Estado da India, onde se encontravam
em comissão militar,
regressaram
em 26
de Agost{) e 25 (le Outubro
de 1953, desde quando
devem ser con iderados nesta aituação, para preenchimento de vagas no quadro.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Dezembro
do 1958. Nilo
são devidos emolumentos,
nos termos do Decroto 11.° 22 2(7).

Quadro da arma de cavalaria

'I'enente. de cavalaria,

adido, João Paulo Robin ele Andra de, que, por ter deixado de pre tal' serviço na provincia ele Macau,
regressou
em 16 ele Outubro
de
1!)5;~, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal
de Ccntas em 11 de Dezembro
de 19~3. Nilo
silo devidos emolumoutos,
nos termos do Decreto n.? 22 267).

Capitão

ele cavalaria,

supranumerário,

cnvalarin n." 8, onde couí.inua

do regimellto

de

color-ado, Alfredo Ale-

xandre F eruandes Ordnz :Manga", para preeuchimeuto
dI' vaga 110 quadro, devendo ser ('on~id('l'l1(lo nesta
8itlln~'ilo desde a data da presente portaria.
(VI.ada pojo 'l'rlbunal
de Contas em (j de Dezembro
de 1953. Nlío
siio devidos omolumentos,
nos termos do Docroto 11.°222';7).

Reserva

Coronel de infautnria,

adido, em serviço 110 ~lilli"ü;rio
na Guurtlu
aciouulRepubl
icnnu , )lál'io
Bug'nio d Alll1l'ida 'Valente
eup itâe«: dp urí ilhnriu.
adido, em serviço na Escola do Exért-ito, l']1(renhpiro
fnbrjl, Eduardo J{,el'hl'l't Dias da Fouseen P :UllIl'icln
P, do xtinto quadro de oficini'E1 do sccretariudo
mil.itar. do GOVPl'1l0 }Iilitar
,de Li"hoa, António )lal'ltl
::M tll'q \,el'{ Per<ligilo ,r únior, o primeiro nOR t 1'1'1110'i da
alílll'a c), o segundo no, tel'JllOI'{ <ln nlíJ\l'n li) l' () ter(10

Interior,

2," Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 14

. 855

ceiro nos termos da alínea a) do artizc 12 o do De('r~to-Lei n." 36304,
alterado
pel~ D~cl'E~to-Lei
n. 38
'd 916, de 18 de ' Setembro de 191;')
v"',' devend
. , o ser
consi erado nesta situação desde, respectivamente
23, 23 e 27 de Outubro de 1953,
'
(Visada palo Tribunal de Contas em 11 de Dezembro de 1953
"são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).Nao

Supranumerário

Tenente-coronel de infantaria,
adido em servi o
- G ~ra,I d est e ~
M"llllsténo" (Serviços Cartoç na
3 ".a D'irecçaog-raficos dei
do ExercIto)
Carlos RodriD'ues
Varela<, que,
d d
,b
p~r t .er eixa o e prestar serviço nos referidos Servrços Cartográficos, 'e apresentou em 11 de Dezembro
de 1953.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Dezombro de 1953 Nsão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22257). ao

Por portal'ias de 20 de Novembro de 1953:
Adidos

Major de infanturia, nu situaçâo de reserva, Auuusto
4uadros 'l'eles de Sampaio, por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço militar
dependente do • ubseeretariado de Estado da Aeronáutica, como presidente do conselho administrativo
elo Comando Central de Alerta, devendo ser considerado nesta situação desde 26 de Outubro de 1953.
l'!'lll'ntes: médico, do regimento de infanturia
n." 5,
)1<1nue1Alberto Lopes Saraiva :Martins e, do serviço
(h, administrnc;ão militar, das OfiC~JlasGerais de Fardamento , Plorêncio J osé de AlmeIda, por terem sido
nomeados para desempenhar comissões de serviço,
]'e~pt'(.ji\amente, na ]lroYill('ia de .Macal~, ao abrigo
da a lfnen b) do urtico ;LO do Deneto-Lel n." 36019,
dI' i de Dezemhro d~ 194G. e C01110 adjunto das Ofivinns U!'l'<Iis de Fardamento por portaria de 11 de
Nt'ü'llI hro de 1!)i);~. devendo ser considerados nesta sit uução d ,d ] 1 de X oyemhro e 10 de Outubro de
J !)53.
(\notnda
pelo TrIbunal de Contas em 3 de Dezembro de liI53).
Quadro da arma de infantaria

Carlos l"austino da
Ni"a Duarte e Od:í"jo Hugo dE' Ahlleida,Va~('oucelo~ PiJllt'llt(.l, CJue ~l' apl'l'sI'Jlt<l1'nm,
o pI'lmell'o, de

rapit:ll'~

d(' 11lf'all1aria. adido,
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regrei:lSo do :Minii:ltério do Interior,
na Pol ícin ele Segumn~'n Pública,
em 14 ele Novembro ele 1953, e o segundo, por ter deixado de prestar serviço desde 25 de
Outubro
de 195;3 no El'ltado (la India,
onde se encontrava
em comissão militar,
ficuudo ambos preertchendo Yaga no quadro,
devendo ser considerados
nesta si tuaçâo desde a data da sua apreaentaçâo.
Extinto quadro auxiliar de engenharia

Capitão
do exti ní o ' quadro auxiliar
de engculiaria,
adido, Vitorino
Leopol d ino elo Carmo Moreira.
que,
por ter deixado de prestar serviço no EH1ado da
Tndin., onde se eucoutrnva
em comissão mi litur. regreSi-lOU em 7 de Outubro
de 195:3, preeucheudo
\"aga
no quadro , devendo ReI' cousiderudo
nesta tli1 unçâo
desde n dntn do seu regrefHlo.
t Vtsadas

pote Trtbuuut de Cou tus em 11 de Dezembro de 1933. N1\o
silo devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22257).

Reserva

Brigudeiro , .em senic;o

uo Ministprio
do Interior,
na
Guarda
Nacionnl
Republicnun , Fernando
Dinis de
Ayulu, coronel de infantaria,
em serviço no Ministério elas Eiuanças, na Guarda 1<'is('al, .T08é Nogueira
t;oares J'únior e capitâo de cuvularia,
em comissão
de servieo militar na prov ínc iu de Mor.:nmhique, ,To~é
de Fnrin If iutze Ribeiro N1I11PS, to(10:-1 adidos. o primeiro 110S termos da alínea a) P os restantes lJ():'I
termos da primeira
parte (ln ul ínen c) do artigo 1;2."
(lo Decreto-Lei
u." :l6 30-1-,'altern(lo
J>PJo Decreto-Lei
11.°
DlG, (h, 18 de Nptell1hl'o (h, W5:2, devendo ;-;el'
considerados
lH'H1a si1u:J(Jí(} (les<lp, resper-tivn meute,
] (le Noyemhro, 21 de Xgosto e H de Outubro d<' H););L
Capitiio (lo <111:1<11'0 dos sel'yir.;OH :lu'\.iJiures do Ex(>n·i10,
do l'l'gil1H'nto dE' infantaria
n." 1-1, Hern:lnlino
J,O\l1'en,'o Coelho, nos iP1'1110S da alínea (() do ur1igo 1~.~
do Decre1o-Lei
n.O :W;'lO-!:, :1Hpl':l<10 ]1('10 J)eC're1o-JJe1
0
aR 916, dp 18 (1(' Ne1emhro de 195:2, clPYCIHlo :;<'1'
11.

;m

('ollsi.dera(lo
lH's1a sitll:l\'iio clp"dp 2:1 cl(' Outuhro
ele
19fía,
(Vlslldas pOlo 'I'l"Ihunril rio Contas cm 11 do ll,'zcmhro do 19.,3. ~i\o
são rlo\,jdo~ omolumontos,

110b

tormOfil (lo Dorroto

n,o

2225j).

P01' lJortaria de 27 de Novell/bro de W,;3:
DeL~fl d'e ser con. itle.rado na 'iiua<:ão cll' n<1i(lo na E~('oln (lo Esrl'('i10,

('0111inu:1n<lo,

pOl'Pl11 , 11:1 1l1esma 61-
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t';lução de adido, no Ministério
do Interior,
na PolíCla. de ~elgUl:unç;1 Pública,
o ten ente de cavo lariu,
;)(1](10, l~ranUR('O dOR St~ntos li'arrusco
Júnior, devendo
ser considerado nesta
ituação desd e 16 de Novembro

cip 1953.

(AlIo,ada pelo Tribunal

de Ccn t as em 3 de Dezombro de 1053).

Adidos

Coronel

do s,erviço de adminis,tração
militar
do consedOH estaheleeim.entoR
fabris,
André
PeIicano Fernandes,poT
ter SIdo nomeado, 'por portaria
de"ül dai a, vogal do t'\up1'al'itndo conselho fiscal, devt-ndo . er considerado nesta ituação d esde 14 (le No-

1!1O fiscal

vembro

de 1962.
(Anotada

pelo Tribuu~l

de Contas em 5 do Dozombro de 1953).

('apit<'io <1,. (,~lYn.lal'i,l, do regimento
ele lanreiros
n." 1,
Luis Cc: arilly Cabfate
e tenente do serviço de .ulm il1isirn<.:iio miliÜlr, das Ofi.tinas Gereis de lTarclamento,
)Ianuel
MaJ.·till~ Pires,
!por terem sido nomeados,
)'espectivalJllcnte,
pr()fes~ore.:f,ectivo do Instituto
P1'Ofi sionul do'> Pupilos do :Exército le adjunto elas refel'i(la" ()fi.(.inas Gernis de Fardamento,
por portarias
de "23 de Outubro e 28 de Ag'osto de 1 963, devendo
S('1' r-ousi dNados
llei'\b Riiunção desde 1 e 4 de N 01

vembro do corrente ano.
('npii:lo ele artilharia,
da l't'\('ola prática da arma, José
Luis (lp AíwYl'do }<'pl'l'eirn Mnchaclo t' tenente médil'!), (lo L" o'l'\l])() (11'l'ompanhinR de saúde, João Martinho Hl'i" .ll:HleirH, o primeiro, por ter sido nomeado
para d selllpenhar
uma comi~~ão d,e serviço nrilitar
na prov inciu dt' .Macau, no abrigo ela alínea 11) do
artigo ;L" clo ])e('reto H.O :36 019, de 7 de ])czpmhl'o
d'e 1046, l' o s>elFUlHl
por ser nomeado panl .cles('lll]>1'1111:11'
UlIla
('01~i,~ii{) (lt:' ~en·i~·o na prOYíll('inde ~1{)~~lll hi'lu
, JlO~ it')'lllO~ da 'alínea ~) Jos me.qmos n~t II!:O (' <l1'1'1'I'tO,dl'\'l')Hlo ~pr ('onslclerac1oA nesta S1iuac~ito <les<1r, respectivMllellte,
O e 19 tle Novemhro

°,

de ] 0'-1,
OapitãC',; !lo quadro do. ,t'I'Yi.,·osaux.ilial'es, do ~~x~rcito,
clo l'l'O'imento de jnfanhll'H1 ]l.o G, Jose TelXPll'.1 da
~ih:l "'" do dl'.,t:l<'~ll1H'Jlt(ldo Forte do Alto do ])uque,
A)lt<Íni~ fnl'i~1 Antull'es, pOI' terem si.flo reql~isita(l()os
1'Y1
Ip~lil'n {ll',elllpl'nhar
COlJ1i"õl"
dI'
\,0 1111ht<ll' ele-

l,;e
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peudentea do Subseeretui-indo
de EHtndo da Aerouáutica, devendo ser considerado nesta 'itunção desde,
re pectivamente, 11 e 6 d,e ,Maio de 1953.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas

em 3 de 'Dezembro

de 1953).

Reforma
(Despacho de 20 do Novembro de 1~53 da Caixa Cerni do Depósitos, Crédito o Previdência,
publicado no Diário do Gover1tO
n.? 25U, 2.8 série, do 21 do mesmo mês o ano),

Tenente do quadro dos serviços auxil'iares do Exército,
adido, em serviço na E, cola do Exército, António
Pires 'I'avares, n08 termos da alfnea lJ) doartigo 13.
do Decreto-Lei n.? 36 304, alterado pelo Decreto-Lei
n ." 389W, det,s cleSe,tembro (le 1'952, 'por ter "ido
julgado
incupuz ele todo o serviço militar,
devendo
ser con iderado nesta
ituação de d'e 1:1 (lt' Julho de
1953.
(Nilo carece de visto ou anotaçâo
do Trtbunal
de Contas).

0

Reserva

Coronel do erviço de administrnção
militar,
a(lido,
yognl do conselho nH('a I dOH estu beler-imeutos
fabris,
cargo de que lfica exon erado 'por esta portaria,
Yitorino Alv, Gom
IS capitão
de infuntui-iu, aditl~,
de licença ilimitadu, .Ahberto Carlo ltodl'ig-ut''\ Ribeiro da Cunha, o primeiro nos termos da 1I1ílll'Ü b)
e o s gundo nos termos d{\.,primeira parte (ba1ílll'a (:)
do .11'1ig-o 18. do l)p('J'l'io-Ll'i
11." ;1<i:lO4, u lternrlu
pelo
Decreto-Lei n.? 38916, ,(1«:, 18cll~ Setembro (1, 1!).'):!.
dl""l'11(10
ser ('OllHidl'l':H1oH
neslu Hillln~'i\o dl'sch'. n':3ppdiYUllll'UÜ',
II e () dl' KO\,(,lllhro
(]p 195;1.
Capiiilo .de ul'tilhnl'in,
elo grupo
(1r uriilhHl'ia
('(llltra
al-ll'üllaVe n. ° 3, osé l11tírio L~o(higu ~ l!\'l'l\('i rn, nO:>
i,ermos do. pI,im i,rn, parLe da ülínu\ c) (lo arligo I :!.~
do D cret~Lei
n.O 36 ;lOl, altemllo ~)rl0 })pcrl'to-fJI'l
)).0 38916,
do 18 ,d, I ett\lllhl'o d, ln .....",?, <1(,\'I'11clo 5('1'
('ümic1emclo ne t.a situ<tlção d, ~(le 1.5 (le OYl'lIlhl'o elo
19i>3.
(Visada 1'010 1'rlhunnl do ConlRs 010 11 du Il.zombrll
d. 1~~5. l'Illo
.no tlovlllo8 emolnm UIO_, nos termo, do llucrolo n •• 2~ !!51).
0

.r

Supranumerário

lfnjol' d ul'tilhal'in,
1'1';1

part~

lha,

,foilo

.JOSl'

do artin-o,)

do l}'(>gillH'11(o (II' artilharia
:illti.1t ....
])Olllillg-Ups,
l10S lPl'lllOs da Sl'g'tlllCI.\
.0 elo Derr
to-Ll i 11." ~, ..Wl. ,\lh~·
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pelo Dec.reto-Lei n," 3269.2, de 20 de F,eve~
reiro de '1953, e ao abrigo da Plortaria n ," 10 62U
d 11 de 'Março de 1944, dev,endo
er corusideoracl~
nesta ituação de de '3. data da 'Pre ente portaria.
'ti~uído

(VI!ada pelo Tribunal de Contas em 9 de Dezembro de 1953. Não
sao do,"idos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 257).

COll~idel'?do regressado ao sen~iço deste Ministério,
por
t er deixado
de prestar sernço na província
de Angola, onde se encontrava em comissão militar
o al'eres miliciano
'
de
infantaria,
adido,
Jorge
Aueusto
f
Ferreira 1 eto , de,endo ser considerado nesta citua~'iI() de, de 1 de Agosto de 1951 e ficando na situação

<1('clisponibilielade.
A\lJllC'llhulo ao C'fectiyO do Exército,
por ter vindo do
f.\uh~pc'l'etarina(l d(' ERtuclo da Ael'ollálltÍt'a,
o a Iteres
miliciano
d artilharia
José Clemente
ele Oliveira
Haptista , dC'yendo ser considerado
nesta situação
<1psdt>18 ele lTonmbro de 1953.
Aha1 ido ao quadre de oficiais milicianos
do Exército
o uspirunt a oficial miliciano de infantaria,
do regimente de infantaria
n." 10, Abílio Dias Cardoso, nos
termos elo ~ }.O do artigo 97.° do Decreto-Lei
]1." :Hi ;30-.1-, dt> z.± de Maio
de 1947, alterado
pelo
De r to-Lei n ," 389J6, de 18 ele St>tembro de 1952,
dvvendc <;('1' C0111'idrado nesta situação desde 21 de

X OWllI bro ele 1 n5;J.

Adido

Alf('r " m ilieiuno de infantaria,
do regimento
de inf:llltaria H.O 5, José ('arlos
aspar Marques,. p~r ter
~l(]o uomeado para desempenhar
~lD1a comls~ao de
M'l'Yic;o militar
110 Estado
da Indla,. ao abrIgo da
~líllPn. I,) elo artigo ;~.o do Decre~o-Lel n." 36 ~19, de
I
(k Dpzemhro
ele 19-.1-6, devendo ser conSIderado
1ll's1a "i i'Hl~':10 eh.:;de f) (I .. oY,embro de 195;1.

:s

Oflcials milicianos de reserva
'l'l'lIl'ntl' 11(' illflllltnria,
(lo ('t:'ntI'O de mobiliz.ação ~le infan1al'in n." 1:.!, Adriano A('á('i~) de Ab~.leId; Sllvan~
t', do ('l'lItro tIl' lllobilizllc;i'i.o ele lll!nnt<.l'la
n. 14, Jose
Pin', dI' ('nlllpO" e a)ft:'rp. ele llrhlh~l'la, do centr? de
Il1ohiliz: ,:10 (1(' artilhnria
u." ~,.Gtlllh:rD1
.Henl'lque
\ Illlr(,~(,1I
da ('u ..ta. t<)(lo~ l1\iI1('I:IllO" II('euc')[HloR, !lOS
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N.o 1<1

termos dOR artigos :25.0 e 26." (lo Decreto-Lei u." ;Hi;m!,
alterado
pelo Decreto-Lei
n ." ;38916, de 18 de Setem bro dI> 1952, por terem atingido
o limite
de
idade, devendo ser cousiderados nesta situação desde,
rei"lpeetl\"tunente, 26, 22 e 24 de N ovem bro de 1953.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas

em li de Dezembro

do 1953).

Por portarias de .J de Dezembro de 1953:
Cousid erado

n'gressarlo

ao

serviço

por ter deixado de prestar

deste

)Iini~t{>rio,

serviço na províuciu

de

Angola,
tenente

onde se enr-outrava
em com issão militar,
o
miliciano
de infantaria,
adido, Femuudo
Manuel Ferreira
de Brito, devendo ser oousiderndo
nestu situaçâo
desde 1-1 de
ovem.bro de W;);~, ficando na aituução de d iapon ibi lidude.
A II111PIIÜlllos ao efe«t ivo (lo K'ército,
por deixnrvm de
pertencer
ao Subseeretu'riudo
de Esitlllo
da Aerouáuicu , os tenentes de infnuturju Arru iudo dos Santos
)I'H"hndo t' os nspiranü's
a oficial llP artilharia
.l osé
H ir-a nlo de ,1e:>1I8 Correia e de euvalnriu
.J orgl' Augusto do Amaral
Coelho,
todos mil ioiuuos,
devendo
ser considerudos
nest a Hitunc;ão desde 87 de rr OypJllí

bro ele 1953.
Adidos

'I'euení e ele infnntariu
, elo rcgilll(>uto
de iuíuut.uin
I\.'
1:2, Euri('o
f4imõPt> :MUÜ'llH, por
er sido numenrlo para (h'sP11lpellhar uma ('omihs,lo de l'il'J"\'ir;o
militar na prov ínciu de ~Io,aJl1hiqll(',
ao abriao da
alínea b) do artig'o :l.0 do Decreto n." 3() Olfl,t' (II' i
el(> Dozembrc
de }D4G, deypndo ser C011Hiderado 1\('''1.\
sitUlU_'ão c1rs(lp 19 dp ~ToY<'lllh1'o de lD5;~:
'l'PIH'llte miliciano
de infalliaria
Al'mincIo dos .\njo5
)1aehado, lH1I' tt'1' sido l' quisitado para cleem]ll'llh:1l'
:-.elTic;() 110 Sulht'netal'ia(lo
(Ie Esiado (ln Aprolllluti(':\'
dt'n'lHIo ser ("ol1sidprado 11psta sitnn,'ão <les<l!' :2i ele
í

~(J\('mhI'()

d(' W.")3.
Oficiais milicianos de reserva

1116(li('o"" (ln hriga(ln
n." :) dp ('nlllillh(l~ (1.1'
ft'l'l"o, .1oilo Bnpti:da OO!l,nlw:->, do ('('1111"0 dl' llIohil~znç-ão (lo s(>}'\"ir;o dI' :;;:níde !l.O 1, Egns (ln Fn,it:\~ [{lheiro (' )falllll'l
Coplho dI' Olini!"a
I', elo ('l'utrü
(1l' IlIO-

'l'rllt'lltl'~:
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hiliz,l~ção (lo, ,;e1'\"i<;oele ".aúele. u." 2, 'I'ectónio Lopes
(Ta ~l lva t" ( a tro, .Joaqunll Pinto Nunes e João AntÓ~li.()Landeiru Borges e,
;;ervir;o de administração
nri litur. do l'entro de moblhznçã<J do serviço de administração militar D.O :2, Duarte de Almeida Loureiro
rle Vasconcelos. todos milicianos licenciados, nos termo" do" artigos ~!j.o e 26.0 elo Decreto-IJei n." 36 00-1,
<1e ~.t. de )1<1io de 19-11, por terem atingido o [imite
de idrule , devendo ';1"1' l'onsic1ernt1o~ nesta situação
desde, I'e,;peetiyamt'nte,
21 de Outubro, -I- ele Setembro, 1Z de Outuhro, 2R ele ~{)\'elllhro, H rle Setembro
1 rle ])ez('J11hro e :j de Xowmhro
de 19·)0.
'

(!~

(Anotadas

pelo TrIbunal

de Conta.

em lO de Dezombro

de 1953).

Quadro da arma. de infantaria

('api1üo

dI' inlllllinria,
adido, ~\.lnn·o Lisardo Neves,
([U\', por ter (h'ixnclo dI' prestar sen'i\,o na província
de )Iul'au.
onde "I' ellcolltran\ em ('omissão de ser\'il;O militar,
regrl'SSOU eiu :2 ele ~OY(,llll,n'o de 195:3,
para [ll'l'eu('hilllento
lh' Yügn J10 quadro.
Quadro da arma de cavalaria

Tl'lH'nle
lll' l',lY,tlnrin, ndillo, Francisco
José Martins
Fvrreirn , (i\Il'. por ter dei xüt10 (le prestar serviço ~o
Esta<lo dn r ud iu , oUlle 'ie ellt'olltraYlt em r-onussuo
de si-rviro militar,
rt'gre~~OU em 1 de Xoyembro de
l!l;):~, pa'l'a pn'e!lchimento
de "aga no quadro.
Quadro da arma de engenharia
11l' l'IWI'llhl\ri'l,
ac1iclo, Jorge 'l'ci;-:eira P~mentE'1. Q1ll', [lo/ter llpixallo (11' jlrpstar scn';ç'o_ no l~R~ado
lia {nclin ()JlIIl' ~I' e!ll'ontrn,Yn em l'OllllSSUO mllttar,
l'Pg:I'(,"';O~I' I>m I ll(' Xoyembl'o
c1e 195;3, para preen-

'l'PllPuÜ'

(.ltil1\l'lIto lle "agn

no 'Iuu(lro.

Quadro do serviço de administração

'J'I'Ilt'lIh.

allmilli"trnçilo
n~iliiar,
adirlo,
ll\ll' )01' ter deixado de prl's, ,e \() )l11' () ( :
( .
~.
I
'II'
.
I" ·I'I(I() (1·\ lnlha, ondl' se elll'Ontrava
t(
~Pl'\ 1(-'0 110
,I""
tllll
"
'11'1'\1' l'Po'l't'';''OIl
em I (1(' Outublo do
eOllll .... l\O IUl
"
,.. .
d.
(1-'l
I' 11('ll()
11<' \'<10'<1 no (lua 10 .
1. •l., pa l' ]ln'I'II(' ., 111
t:'
b
1 d Conta' eln 19 do nOlcmhro de 1953. Nilo

1(,.'

cio

militar
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Reforma
(Despacho de 20 de Abril de 1953 da Caixa Geral de Depôsí ros, Crédito e Pre vídêucla,
publicado no Diário do Governo
n.? 97, 2." série, de 24 do mesmo mês e ano).

Aspirante a oficial de artilharia, da escola prática da
arma, Fernando António Gonçalves Correia, nos
termos ela alínea b) do artigo 13.° do Decreto-Lei
. n.o·36 304, alterado pelo Decreto-Lei n." 38916, de
18 de Setembro de 1952, por ter sido julgado incapaz
de todo o serviço militar, por motivo de desastre em
serviço, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de }flaio ele 1953.
(Nilo carece de visto ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Reserva

Capitães elo quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do distrito de recrutamento
e mobilização n." 10,
IManuel Mendes Soares e, do extinto quadro auxiliar
do serviço de saúde, do hospital militar regional
n." 1, António Maria Santiago Gomes, nos termos
da alínea á) do artigo 12.° eloDecreto-Lei n. ° 36 304,
"Iterado pelo Decreto-Lei n." 38 916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerados nesta situação
desde 1 de Dezembro de 1953.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 19 de Dezembro de 1953. Não
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22 257).

Por portarias de 6 de Dezembro de 195:1:
Oficiais milicianos de reserva

Tenentes m ilieianos: de infantaria, do centro ele mobilização de infantaria n." ]9, José Nunes Parro; de
engenharia, do centro de mobilização de engenharia
n." 5, Daniel Emílio da Silva Carvalho e, farmacêutico, do centro de mobilização do serviço de saúde
n." 1, Januãrio de Oliveiru J'únior, todos nos termos
dos artigos 25.° e 26.° do Decreto-Lei n 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 916, de 18 de Setembro
de 1952, por terem atingido o limite de idade, devenelo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 5 de Dezembro de ]953, 14 de Março de
1952 e 5 de Fevereiro de 1951.
,
.?

(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas

em 28 de Dezembro

de 1953).
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Por portaria de 9 de Dezembro de 1953:
Supranumerários

Tenente-coronel de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea fixa, supranumerário nos termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n." 28 401,
substituído pelo artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 32962,
de 20 ele Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria
n." 10 620, de 11 de Março de 1944, Joaquim Hemetério de Adrião Sequeira, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Novembro de 1953.
I

(Visada
SiLO

rolo 'T'r-lbuu a l de Contas em 31 de Dezembro
devidos oiuulumeutos, DOS termos do Decreto

de 19:13. Não
2t 257).

Doo

Por portarias de 11 de Dezembro de 1953:
Aumentado ao efective do Exército, por ter deixado de
pertencer ao Subsecretário ele Estado da Aeronáutica,
o alferes miliciano de artilharia Wilhelm Manuel
Hans J urgen \V alter, devendo ser considerado nesta
situação desde 4 de Dezembro de 1953.
/ Considerados regressados ao serviço deste Ministério,
por terem deixado de prestar serviço na província de
Macau, os alferes milicianos do serviço de administração militar, adidos, Júlio Pedro Cabrita e Fernando Cardoso, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
14 e 1 de Outubro de
1953, ficando ambos em disponibilidade.
(Anotadas pelo 'I'r-lbuu al de Coutas em 19 de Dezembro de 1953).

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de Macau,
onde se encontrava em comissão de serviço, o tenente,
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na
situação de reserva, adido, Francisco Maria Candeias,
devendo ser considerado nesta situação desde 26 de
Agosto d~ 1953.
lVisada

pelo Tribunal de Contas em 22 de Dezembro de ln53. Não
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22257).

Adidos

Coronel de infantaria, promotor de justiça do 2.° '1'1' ibunal Militar Territorial de Lisboa, Maximino de
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Abranches Mendes de Sena Neves, por ter sido nomeado, por portaria desta data, para o desempenho
, do supracitado cargo, devendo ser considerado nesta
situação desde 4 de Dezembro de 1953.

I

(Anotada

palo Triu~nal

de Contas em 28 de Dez ombro de 1953).

Capitão de infantaria, na situação de reserva, Ivo Benjamim Cerqueira e alferes: de infantaria, da escola
prática da arma, António Manuel da Graça Pinheiro
Rodrigues Inácio de Baiva e, elo quadro dos serviços
auxiliares do Exército, do regimento de cavalaria
u." 3, Carlos da Conceição Cabrita, por terem sido
nomeados para desempenhar comissões de serviço dependentes, o primeiro, do Subsecretariado de Estado
da Aeronáutica,. ao abrigo do artigo 1.0 do Decreto-Lei n. o 38 114, de 29 de Dezembro de 1950; o segundo, no Estado da India, de harmonia com a alínea b) do artigo 3.° do Decreto n." 36019, de 7 de
Dezembro de 1947, e, o terceiro, no Ministério das
Finanças, na Guarda Fise~l, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 20 de Outubro, 16 de Novembro e 1 de Dezembro de 1953.
(Anotada

pejo Tribunal

de Contas om 19 do Dezembro

de 1953).

Capitão do serviço de administração militar, das Oíicinas Gerais de Fardamento, António Custódio Alves
dos Santos, por ter sido nomeado para desempenhar
o ·cargo de verificador da secção técnica das referidas
Oficinas, por portaria desta data, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Auotada pojo Tribunal de Contas om 30 do Dezembro do 1953).
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do batalhão independente de infantaria n." 17, João
Canedo Reis, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço militar dependente
do Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, devendo
ser considerado nesta situação desde 2 de Dezembro
de 1953.
Alferes milicianos:
de artilharia,
Wilholm Manuel
Rans J urgen Walter e, do serviço de adminietração
militar, llnnuel Pereira de }1 encses, por terem sido
nomeados para desempenhar comissões de serviço dependentes do Subsecretariudo de Estado da Aeronáu-

~.' Série
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tica, devendo ser considerados
4 de Dezembro de 1953.
(Anotadas

pelo ·Tribunal

nesta situação

desde

em 19 de Dezembro

de 1953).

de Contas

Reforma
(Despacho de 20 de Julho do 1953 da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Prevídêncla,
publ ícado no Diário do Governo n.? 172,
2.:l sório, de 24 do mesmo mês e .ano}.

Oapitâo Ide infuntarin, .na situação de reserva, Francisco
Machado Barcelos Júnior, nos termos da alínea a)
do artigo 13." do Decreto-Lei n.? 36304, alterado
pelo Decreto-Lei n." 38916, de 18 de Setembro de
1952, por ter atingido o limite de idade, devendo ser
considerado nesta situação desde 19 de Maio de 1953.
(N!!.o carece

de vfs t o ou anotação

do 'I'rtbuual

de Contas},

Reserva

Coronel véterinãiio,
director, da Direcção do Serviço
Veterinário Militar, 3"osé António dos Santos Farraia,
nos lermos tlu alínea ú) do artigo 12. do Decreto-Lei·
n." 36 304, alterado pelo 'Decreto-Lei n." 38 916, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 10 de Novembro de 1953.
0

(Vloada pelo Trfbunal de Contas em 22 do Dezembro
sJ10 devidos omo lurneutos, nos tormos do Docroto

de 1953. N!!.o

n.· 22 257).

'l'enente-coronel de nrtilharia, adido, em serviço no Mi.nistér-io do Interior, como presidente da Câmara Muuicipal de Cascais, José Roberto Raposo Pessoa, nos
termos <la alínea b )<10 artigo 12." do Decreto-Lei
H. 36 304, alterado
pelo Decreto-Lei ti." 38 916, de
18 de Setembro de HJ52, devendo ser considerado
I nesta
situação desde 20 de Novembro de 1953, sem
direito a peu 'ito por este :lliuist~rio enquanto se encontrar na referida situação de adido.
O

(Anotadn

pelo Tribunal

de Ooutas

em iO de Dezembro

do 1053).

'I'eneutes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da Repnrtição
Geral deste ~Iini:;tério, Manuel R?driuues e, do hntulhiío indl'peu<lcnte de infantaria
11.()"'J7, Filipe )Jollieiro, o prillH'iro nos termos da
ulíneu (/) c spguudo nos da alínea b) do artigo] 2. ~
tio Decreto-Lei n ." 3(3304, alterado pelo Decreto-Lei
11.° 38 91Õ, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
(I
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considerados nesta situação desde, respectivamente,
27 e 20 de Novembro de 1953.
(Visada pelo Tribunal de Coutas em 22 de Dezembro do 1953. Nilo
são devidos emolUlnjentos, nos termos do Decreto n,? 22257).

Supranumerário

Tenente-coronel de artilharia,
adido, Acácio Vidigal
das Neves e Castro, que, por ter deixado de prestar
serviço na província de Macau, embarcou naquela
província em 27 de Novembro de 1953, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(VIsada pelo Tribunal de Contas em 30 de Dozembro de 1953 Não
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22 257).

Por portarias de 18 de Dezembro de 1953:
Adidos
I

Major do .corpo do estado-maior, professor assistente
de Matemáticas Gerais do curso geral preparatório
da Escola do Exército, Frederico A1cide de Oliveira,
por ter sido nomeado pa'ra o citado cargo por portaria
desta data, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Anotada

pelo TrIbunal

de Contas em 30 dá Dezembro

de 1953).

Capitão de artilharia, do comando militar da Guiné, Aldemar Dias da Costa e tenente do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, elo comando militar ele Moçambique, Marcelino Duarte, por terem sido nomeados
para comissões de serviço militar no ultramar, o primeiro nos termos da alínea c) e o segundo nos da
alínea b) do artigo 3.° do Decreto n." 36 019, de 7 ele
Dezembro de 1946, devendo ser considerados nesta
situação desde) respectivamente,
8 e 7 de Dezembro
de 195·3. (Anotada pelo 'l'riuunul de Contas em .8 de Dezumb eo de 1953).
Baixa do serviço

Aspirante a oficial lU:ilici:ino de infantaria,
do regimento de infantaria
n.? 10, Silvestre Eduardo da
Assunção N UalCS, por lhe ter sido aplica do o díspo?t?
no artigo 178. do Regulamento de Disciplina ~flh0

2.' Série
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tal', devendo ser <considerado nesta situação desde 27
de Novembro de 1953.
As~pirante a oficial m~li.cia.no de artilharia,
do grupo
independente de artilharia de costa, João Guilherme
Barbedo 'Marques, nos termos da última parte do
artigo ,3. do Decreto-Lei n.? 28 404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz de todo
o serviço pela junta hospitalar de inspecção do Hospital Militar Principal,
devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Dezembro de 1953.
0

(Allotlldll~ pelo 'I'rlbunal

d~ OOUtll8 ~m 26 de Dezembro

de 19(3).

Quadro da arma de artilharia

Tenente-coronel de artilharia, da direcção da arma, onde
continua colocado, Acácio Vidigal das Neves e Oastro, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria, preenchendo vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas ell1.31 de Dezembro de 1958. Não
são devidos

emolumentos,

nos termos do Decreto

n.· 22257).

Capitão de artilharia, adido, José ,Maria Soares da Costa
Alvares, que, por ter sido exonerado das funções de
professor adjunto da 12.&cadeira da Escola do Exército 'por portaria de 6 de Novembro de 1953, regressou a este Ministério na mesma data, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
Quadro do serviço de administração

militar

Tenente médico adido, António Oampos Felino de Almeida, que, por ter deixado de prestar serviço no
Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, se apre'sentou em 11 de Dezembro de 1953, desde quando
deve ser consideradc nesta situação, para preenchimento de vaga 110 quadro.
Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

Tenente elo quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Joaquim Ferreira de Oliveira Ooelho, que, por
ter .iIeixado ele'prestar serviço na 'província de Angola,
onde se encontrtwa em comissão militar, regressou
em 14 de Novembro de 1953, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Coutas em 30 de Dozembro de 1953. Não
são devidos emolumeu 108, nOS termos do Decreto n. o 22 207).
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Reserva

Brigadeiro
de engenharia,
inspector elo serviço automóvel do Exército,
Arménio
Leal Gonçalves;
capitão,
ela companhia
de adidos do Governo Militar de Lisboa/ Gerardo ~Iarque'8 da Cunha e tenente, da 3." Repartição
da 1." Direcção-G oral deste Ministério,
Eduardo
.~fartinho
Cardoso,
ambos do quadro
dos
serviços auxiliarei'! do Exército,
o primeiro
nos termos da alínea e) e os restantes
nos da alínea a) do
artigo 12.0 do Decreto-Lei
n.? 36304, alterado pelo
Decreto-Lei n. o 38 9] 6, de 18 de Setem oro de 1952,
devendo ser considerados
nesta situação
desde, respectivamente,
27, 21 e 11 de N ovem hro de 1933.
Coronéis: de infantaria,
adjunto do Instituto de Altos EHtudos Militares,
cargo de que fica exonerado por esta
portaria, -Iosé António Guerreiro Rebeca J'únior e, de
artilharia,
director ela Fábrica Nocional de Munições
de Armas Ligeiras,
António daCosta
Mulheiro,
ambos adidos, situação em que deixam Ide ser «onsidcrudos por motivo da sua passagem à reserva nos termos
da a líuea o) do artigo ]'2.0 do Decreto-Lei
11.0 36 304.
alterado pelo Decreto-Lei n. o 38 916, de 18 de ISetembro de 1953.
(Visadns polo Trthuual do Contas om 31 do Dozomhro do 1953. Nno
.. lo dnvldos omnlumontos.
nas termos do Deerot~ n.· 222M).

Supranumerário

'I'enente-coronel
de artilharia,
do rrgim ento de artilhnria untinérea
fixa, -Iosé Frederieo
(ln Silveira )[,,chado, nos termos <la segunda parto do artico »8."
do J)l'('l'(;>tó-Lpi 11.0 :!8 401, substit u ído pelo' DN:l'ptO-Lei 11.0 12 G9Z, de 20 de Fevereiro dr 1943, I' ao
abrigo <la Portaria
n." 10 G20. de 11 dp, 1)1<1r('0 dp

1944, devendo
a data

ser considom (lo nestu

da presente

situução

dps(1e

portaria.

(Vlsndn polo Tribunal do Coutns om 30 do 1)".oml>ro da 19,.1. ,'110
aão dovldos emolumeuto s, D08 \orlllOI do Decreto n,. 22 251).

Por portaria de 22 de Dezembro de 1953:
Reserva

Capitão do quadro dOR serviços auxiliares
do Rxército,
do regimento
de artilharia ligeira n.? ~, Gil Rodrigues

2." Série
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Freire, nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do'
Decreto-Lei n.? 3ô 304, alterado pelo Decreto-Lei
n. o 38 91(), de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação
desde 9 de Dezembro
.de 1933. (Visada peto Tribunal de Contas om S de Dezembro de 1953. Nlto
são dovidos

emolumentos,

nos termos

do Decreto

n.· 22257).

Por portarias de 26 de Dezembro de 1953:
Quadro da arma de infantaria

iI[ajor de infantaria, supranumerúrio, José Rodrizues Pimenta, que, por ter deixado de prestar ser~iço no
comando militar de Cabo Verde, rogressou em 16 de
Novem bro de 1953, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no
quadro.
Quadro da arma de engenharia

'I'onente-coronol do engenharia, supranumerário, do regimento de engenharia n." 2, onde continua colocado,
Manuel Quirino Pacheco de Sousa, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Quadro do serviço de administração militar

Tenente do serviço de administração militar, adido, Orlando Portugal Guerreiro, que. por ter deixado de
prestar serviço na província de Timor, onde se encontrava em comissão militar, regressou om 12 de Dezembro de 1m3, para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação .desde a data
do seu regresso.
(Visadas pelo Tribunal
do ContR8 em 31 de Dezembro do 1953. Nno
são devidos omolumontos, nos tormos do Decreto n.o 22257).

Reserva

Major médico, d~ Hospital Militar Principal, José Nevill
de Ascensão Pinto da Cunha Saavedra, nos termos da
alínea a) do artigo 1:.?o do Decreto-Lei n." :>6304,
alterado polo Decreto-Lei n." 38916, de 18 de Setem111"0 de HlW, devendo ser con~idcrado nesta situação
desde 10 de Dezembro de 1953.
(\'i nela pelo Trlhunal
de ('antas em 80 de Dezombro de 1953. NDo
810 dovidos emolumento,
DOS termos
do Decroto n.· 22 257).
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Por portaria de 29 de Dezembro de 1963:
Reserva

Coronel de infantaria, comandante do regimento de infantaria n.? 14, Norberto Albano Múrias, nos termos
da primeira parte da alínea c) do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952,
devendo ser considerado nesta situação desde 26 de
Dezembro de 1953.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Dezembro d. 1953. Não
silo de'·idos emotumeusoa, nos termos do Decreto n.· 22 251),

IV -

, I

Ministério

PROMOÇOES

do Exército -I. a Direcção-Geral

_ 2.

a

RepartiçAo

P01' portarias de 1 de Novembro de 1953:
Regimento de infantaria

n. o 10

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Santiago J ervis Ponce, Luís
Adelino de Freitas Damas Moreira, Fernando Augusto Simões Alberto, Licínio Almeida Gomes Nogueira, Rui Marcos Lima <losSantos Soares da Silva,
Carlos Joaquim de Pinto Grijó, Mário Marques de
Sousa Trepa, José Eugénio Caldeira Dias Miranda,
José Agostinho Seguro Pereira, José Martins Ferreira, Vítor Dinis Clemente, Nuno Barros Fernandes
de Carvalho C' Reis, José Maria Rodrigues Pnula, Yrddomar José Solene Sásagun, Eurico António Fernandes
da Costa Pina, Manuel J!'el'r<,ira Carvalho de Azevedo, Aníbal Leite ele J'eeus, Valdemar de Castro
Brandão, José Augusto 'Taveira Pimentel, IIenl'iq:ue
Manuel Moutinho Serra Coelho, Carlos Dias InáCIO,
Luís Ii'ilipe Vuladus Preto Martins, João Dinis do
Bspírito Santo Mendes de Vasconcelos, Curlo» Alberto
do Mendonça Mota, Miguel Maria de Guimarães
P.estana da Silva, César Augusto Pavar s de AlmeIda

2." Série
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Coelho, .Á.bel Filipe Barreto
de Lnra, Arlindo
Moreira Rodrigues
de Resende, Alberto Martins Santos,
Alípio Jaime Alves Machado Gonçalves, Manuel Monteiro de Carvalho, António da Silva, Júlio de Freitas
Híbeiro, António Alberto
Claro, Alberto Jorge Zagalo Fernandes
~farrazes, Silvino Nunes Duarte Belo,
Raul de Almeida
Capela, João António de Oliveira
Pires, Albino Pedrosa Campos, Fernando
Carneiro de
Vasconcelos Ferreira
da Silva, Alfredo da Silva Gomes, António Maria Godinho Tavares, Manuel elo Rosário Santana Curado, Alherto António :Ferreira, J oaquim José de Assunção 'Machado Brandão,
António
Emílio de Abreu Dantas,
Guilherme
Libânio Pires,
António Maria Goulão de Avelar, FemHndo Ferreira
Pereira, Artur Manuel c1o~Santos Salg-twiro, Aurélio
Rodrigues
Lousada,
Edmundo
dos Santos Freitas,
Jorge da Rocha Cabral,
Arnaldo
António
Parada
Leitão Fontes, João Martins Goi)]('s Pcquito, João
Reinaldo Ferreira
Amador, )4'ernando ~UnE'8 Duarte,
Antônio Lusi Chavos Retortn,
Artur AllH'rto César
Gonçnlvos Cod iua, António :\fnrin ele Matos, Carlos
Suceua Mcdrouho de Brito, .loão Mário Dias, Joaquim
Patrício
Magro Horta Correin , Joaquim José Morgn(linho, Henrique
António
Marques
Figueiroa,
Ma11uE'lBaptista
Hlanro, Adérito Aníbal Barreira, Fernando David Nogueira Arant es, Bartolomeu
elos Santos, Mnnucl de Oliveira,
Eduardo
J Mio de Azevedo
Oliveira, João Carlos Peixoto de Sousa, Augusto Pires Bs'treln, José PNlrO de Sucena , Vítor Manuel
Fernandes
Briuches, Joaquim "Moreira de Sousa Prazeres e Abílio Augusto Pari a.
Regimento de infantaria

n. o 12

Alferes miliciano~ de infantaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos
ele infantaria
Luís Alberto de Vnsconcelos
Gói~ Fernnlldes
Figueira,
António Jorge Viana Rodrigues,
Carlos ~rnnuel
de Lucena
e T...PUle Corte
Re-~l Mário Aloísio Rocha da Silva, José de Sequeira
,
(' .
'olaço Fpl'nalHlp:>, rosé Dia~ da Costa, RaulJ~lllhorme Leal Loureiro Pipa, Fernando
Sphastião Dins
David ele Carvnlho,
.\1-t1l1' .fosP Madurcirn
de Andrude, A n t6n i()Ferrei ta ele- Oam pos, }'ra.ll(·is('o Manuel Lima das ~eYPs,' JosP Santana'David
PauJino,
Joaquim
José ,da 00 ta e Castro, Fel'llando de Jesus
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Nunes, J'osé Vítor de Oliveira Loureiro, João Manuel
Abreu Barreto, António Francisco Lopes da Silva,
Amândio Anes de Azevedo, Joaquim Moura Esteves,
Alexandre José Ribeirinho, Guilherme Augusto Alves Bmmoo xie Santa Rita, João Gonçalves Pinto,
António Duarte de Almeida Franoo, Manuel Fernandes, João Pedro Gomes Lopes da Cunha, João
Henriques de A1me~da, Fernando Peixinho Pires Fernandes, Rogério Francisco Ribeiro de Oliveira, Jorge
Manuel Moreira Santos, Francisco Rodrigues Taveira Pinto, Francisco António Pereira dos Santos,
João António Teixeira de Caevalho, ÂrtUT dos- Samtos Vicente, Alcides Gomes Lavinas, Arnaldo Marques da Silva, Júlio Martins de Assunção, José Sequeira Simões, António Rocha de Carvalho, José
Eduardo Melo Gouveia, Francisco José Martins Mendes Furtado, António Marina Gonçalves Coelho, Ramiro de Oliveira Dias, .Amtónio Carlos Pedroso }fuchacho, Manuel Francisco dt' Freitas e Costa, Rui
Vasco Jrúlio Pereira da Silva Baptieta, Fornando Rodrigues Lopes, Custódio lJUÍs Carvalheira Neves, :Manuel DUTRO,Albino Alves da Silva, Joaquim Estêvão
da Silva Pires Branquinho, -Iosé Pereira Soares da
Silva, .r oão Pedro 'Correia N C'Vt'rS,
,T osé Vieira de BarTOS, Antonio
Carlos Rodrigues do Aro aral, Diamantino Dias de Brito Pereira, Joaquim Aniceto Coelho
Pereira, Mnmuel -Iülio Sampaio IMalhriros Cabral,
João Ernesrto ele Sousa Coutinho Empis, :mlvio MngDR
Ribeiro Pereira, J osé de Paula Gomes de Pina Tormenta, ImÍ:S Lopes Pereiea, José Pedro dos Santos,
Jorge Manuel de Matos e Silva Fernandes, António
Alves Fontes Pereira do Melo ISaavedra, José Ramos
da Fonseca, Adelino Ferreira da Silva. .João Manuel
J.'Iartins da. Fonseca Viegas" Luís Gasparr da Silva,
Carlos Pais de Moura, Armando ,serrão Pereira Sam'Paio, Arntónio Orlando Rodrigues 'I'ralhão, .Ionquim
Vítor Hugo Cortês dflRNeves, Luís .Tosé ~feJl(leR TC'ixeira da FQns€'r.a, N€'lRün Rodrigues lMadHI,do, Fernando Mar,al Correia da ~i]Ya, Fernando AUg'llRto
IJDIPNide Oliveira, António Rimõ€'Rde OliveiTn ltlarEns, Eclunl'f10 G€'rtru(1('f! (la OOllrpi('ão, .Tu,;tino ~Inria 100('lho (1C'Castro Am flgo, Fl'fllH'isro Tmício Rpls,
José ReLnaJr10 RarreiTo S€'rra, ErneRto IJopes Agostinho Dias, Fernan,do da SilV'a Cardo R{) c El'JlC'.~tode
Sousa FerreiTa da EDlcarnação.
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n. o 14

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria António Amaral do Coito,
António Carlos dos Santos Laranjeira, Horácio Ferreira Cardoso, José Arménio Sequeira Pereira, Domingos Diegas Requeijo, Mário Correia, Adelino de
Almeida Dias, João Augusto de Almeida, Jorge
Manuel Natividade Jacob, António ,Marques de Matos, Francisco Figueiredo Ventura Nunes da Silva,
Oelestino da Trindade Soares, Arnaldo de J esus
Rodrigues Sendas, J ORéManuel da Silva Figueiras,
Alcino Alves da Costa Pina, José Fernando Ferreira
1Inrtins, José Lopes de Almeida, João da Silva Simões, Vítor Manuel Lopes de Sá Pereira, Manuel
Gonçalves
Baptista Ant"\lnes, ,Manuel da Conceição
~Iarques, António Joaquim Nogueira Barroso, Amipl io Loysik Cardoso R...'1111paio,
Fernando Cupertino
Lamela e Silva, Fernando Avelal' Ferreira,
Celso
Pinto ele Almeida, João Rodrigues Nunes de Matos,
Orlando Rodrigues Macedo Costa, Miguel Tomás
Gomes, João da Silva 1Iendes, Vasco Graciano Garcês Palha Clímaco Pinto, Fernando
Gonçalves de
Almeida, Rui FIgueiredo Jorge Branco, Carlos Joaquim de Lemos Elias, Custõdio Gonçalves Fraga,
lrundino dos Santos Laranjeira,
Zeferino Teixeira
Paulo, Augusto Cândido Gomes de Melo, João de
Andrade Bidarra da Fonseca, Sérgio Lecercle Sirvoicar, 1Ianuel Abel de Carvalho Amaral, Joaquim
da Fonseca Luís, Manuel Augusto Ferreira, Jeremias
do Carmo Silva Toscanó, Fernando Fernandes Gcncalves, Antônio Gerardo Agarês .Monteiro, .T airne
Clemente Alves de Amorim, Manuel de Lima Cordeiro Vida, Nuno do Carmo de São Paio de Sousa
e Alvim, Joaquim Fernando Fonseca, .José Dias
Pires Branco, Francisco J'osé Correia Tavares, António Rui Blnnc de Sousa, Vítor Carlos Viana Valente, ,T osé Manuel Roque Gameiro Leitão de Barros,
Mãrio da Silva Robalo, Luís Pereira Taquelim da
Cruz, Manuel Maria -Iosé Gomes Palma da Silva
Bruschy, Gil Veloso de Mng'alhães Barbosa, João
AlbprtoMarquC's
LopPR, Vasco Correia Lopes de
Araújo e Silva, }fnuuel Emílio Benjamim Gouveia
Hornet, .Iosé Pn is Martin: dr Sá .. António Augusto
Martins César Machado, Antônio Simão Alves, José
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da Costa Pires, Fernando Vitorino Domingues de'
QU,eirós, António Salgado Zenha Leite, Afonso José
de Albuquerque de Campos Ferreira, J oséManuel
Eleutério Albino, António Ferreira Lopes Gordo,
Adérito Teixeira Queirós, Emídio César Coelho RamosAraújo,
Hermínio Menaia Gabriel, João Alves
Rodrigues, Joaquim Mota Alves de Matos, João José
Vaz Afonso de Carvalho, Manuel Macedo Varela,
Oto José Capeta Stichaner, José Agostinho e Armando de Magalhães.
Batalhão

independente

de infantaria

n. o 17

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
mil icanos de infantaria António da Fonseca Carvão,
Jorge Manuel Sieuve de Meneses Bettencourt Tavares da Silva e Fernando Manuel Brasil Tristão da
Cunha.
Batalhão independente

de infantaria

n.O 18

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Octávio Oardoso Gomes Filipe, Pedro José Pereira, Roberto José Botelho Teixeira, Ernesto Cabral de Rego Cordeiro, Décio
Carreiro Machado, Fernando
Moniz Silva, Fernando de Freitas Varela, Carlos Luís Mota de Sousa
e Fernando Aires de Medeiros Sousa.
Batalhão independente

de infantaria

n. o 19

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria
Rui de Lima da Câmara
Gonçalves, J oel Félix Vieira Latino e Manuel de
Freitas.
(Vlsada pólo Trillunal de Coutas em 16 de Dozombro de 1953. São
davldos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 251).

Regimento de artilharia

ligeira

n. o I

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia IVerner Rohwedder, António Francisco Morgadinho, Domingos João de Sá,
Joaquim Mig-uel Pastor Canelas, José Samuel Pereira. Lúpi, 'Manuel Samina Virl igal Rodrigues, António llenriguc das Neves e f-iih'a, Fausto Simões
Negrão, José César Restolho Mateus, José Manuel
Carvalho Pinheiro, Alexandre Figueiredo Pimentel
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Archer,
Joaquim
Vasconcelos Sampaio, Klfredo
Brandão de Oampos Matos e Francisco José Ramos
da Silva Vieira.
Regimento de artilharia

ligeira n.~ 2

Alferes milicianos-de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia José Gomes N óvoa Caeiro,
Manuel Rodrigues Lopes, Jorge Filipe Garcês de
Atouguia, Rui Garcia Reis, António Aires Soares,
José de Almeida Sampaio, António Lopes Rodrigues, Manuel Esteve~ Perdigoto, Fernando Garizo
da Costa Marques Pereira, Humberto Manuel Maia
Guerreiro, Ivo Leopoldo Guerra Campos de Araújo,
António José Perdigão Costa, Ilídio Barata Gouveia
Gomes, Álvaro de Matos Gomes, Álvaro Santana
Melo e Castro, António Guedes de Brito Magro, José
Fernando da Graça e Oruz, Mári~ Vítor Eusébio de
Fig-ooiredo, José Manuel Soto Maior Leite Negrão,
José Manuel Valagão da Luz Clara, Luís Maria Bastos Braamcamp de :Mancelos, .T osé Maria Tavares .AIves Martins, António Freire de Matos Pacheco, Vasco
Manuel de Macedo Dinis, António Oarneiro Capela
e Silva, Manuel Eduardo Gomes Pinto, Eduardo
Costa Lopes Gaio, Amândio dos Santos Gomes Gautier, Fernando Octávio Oarrilho, Vítor de Sousa Eusébio, Francisco Ernesto de Oliveira Martins e Manuel José Baptista Vieira de Melo.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 3

Alferes milicianos de artilharia, os uspirantes a oficial
milicianos ele artilharia José Guerra Balseiro li'rflgata, João Carlos Miranda Ventura das Neves Barata, Manuel Ferreir-a da Costa Cerveira, Ângelo
Manuel da Costu Olarinlia, José Henriques G011çalves Cardoso, Ernesto Eduardo de Sousa Luz, J'osé
António Nunes Guedes de Andrade, António Albino
de Santa Rita Almeida Pinto, José Pintão Quina,
J orze
Ferrão Cardoso e Alfredo do Sameiro Ribeiro
n
da Rocha.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 4

Alferes milicianos de arfil haria, os aspirantes a oficial I
mi licianos de m-tilhnria ~fanuel Direito Oustódio de
Morais, Manuel Rodrigues Baleiras, Vítor Manuel
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Duarte Jordão, Henrique' Carlos Henriques, Afonso
José Carmona Teixeira e José Luís Chaves Correia,
Regimento de artilharia

ligeira n.· 5

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia
Luís Amorim da Cunha,
António Alberto da Silva Bastos e Carlos Machado
de Beires.
Regimento de artilharia

n.· 6

4lferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia
Emídio Gomes da Silva,
Leonel Fastágio da Cruz Soares e J osé Antunes
Branco.
Regimento de artilharia

pesada n. o I

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia, Luis Silveira Whytton da
Terra, António Augusto Macedo, Júlio Manuel Lopes
Rodrigues, João Carlos Santos Faria, Joaquim Manuel Pousão Ferreira, Adelino António do N aseimento Ruivo, Pedro José Pereira da Cunha Cardoso
Peres, Rui José Neves Dias, Pedro Augusto Pereira
Palha Vanzeller Botelho Neves, Francisco João de
Faria Fernandes, João José Constantino, João Vicente
de Saldanha Oliveira e Sousa, Eduardo Manuel Azevedo dos Santos, António Augusto Afonso dos Santos
Vaz da Silva, João Maria Neves Belo, Gonçalo Dinis
Pinheiro de Melo, Manuel Lança e Silva, Mário da
Silva l~ocha Prista, Alfredo Martins Gomes Pequito,
Artur de Almeida Teixeira, .J osé Augusto Félix Mendes, José Maria Gomes de Oliveira Simões, Alexandre
Simão '1'oscano, José Pedro Freire Cabral Metelo de
]'ezas Vital, Manuel Guilherme Lane de Almeida
Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves, Pedro Expedito Coimbra Ferreira Neto, Alberto Leonardo Dias
e José Manuel Vieira da Cruz Mora.
Regimento de artilharia
m ilicianos de artilharia,

pesada n.· 2

os nspimutes a ofieial
milicianos ,de artilha.ria .A ntón io Salgueiro ~Il'i nscl
Neves Ferreira, Heliodoro da Silva Hellte, .TOHé Manuel Baltasar de Sousa Santos, Maci,el Américo Alves
Correia Pinto, Antônio :Miguel UUHÜ111heil'u Garcia,
Vasco Rodrigo Pereira Alexandrino Lobo Soares, Má-

Alferes
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rio 'I'eixeira de Sousa Soares, António Pires de Morais Soares, Pedro Arnaldo de Almeida Queirós Mesquita, Pedro Manuel de Oliveira Ribeiro de Mesquita,
Fernando Luís Vanzeller, José Frutuoso da Rocha
Lopes ltorll'iguetl, Alípio do Eirado e Silva Einieterra
.José Joaquim Cumucho Campelo de Sousa, Antóni~
.Ioaquim da Silva Amado Leite de Custrc, Vasco Pais
da Costa Oliveira, .lOvaro Monteiro da Silva, Ilídio
Henrique Correia de Sousa, Laurentino dos Santos
i-lousa, Manuel Alberto da Veig'a Ribeiro e Francisco
João Barbosa Ferreira.
Regimento de artilharia

pesada n. o 3 -

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia J'oaquim José Monteiro Grilo
Ferras,
Aniónio .Iosé ele Castro Tomé, José Coelho
~eara, Carlos Alberto de ~Iatos Lameiro, Fernando
Feteira Hiheirete, Fumando dos -Santos Lopes Valente, Aristides José Sarmento de Vasconcelos Matos
Pais de Faria, Augusto Fitz Alen Quintela, António
Maurício Pinto da Costa, Lnácio Ilídio da Silva Estrela, Alcino Marques Puolieco, Joaquim da Costa
Uibeiro Leiria, José do Nascimento Gomes, Fernando
Barros ela Costa, Filipe Augusto Ferreira Mesquita,
Manuel Pedro Alves, Carlos ela Silva Maldonado,
:Manuel Bronze Júnior, Lu.is Ferreira da C~sta, Alfredo 31anuel de ~Iagalhães Barros e Castro, Joaquim
Couto dos Reis, Francisco 1fagro dos Reis, António
1'ito Guerreiro Martins Figueira, Luís Manuel Leite
de Barroso, João Carlos das Torres Antunes Barradas
e Nuno de Almeida Costa.
Regimento de artilharia

antiaérea

fixa

/

Alfl~res milicianos de urí.ilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Nuno Morales de 10s Rios
Ile Custro, .J uâo dos Sautos (Joll,ulves, ,J <lime ,T orge
Ribeiro Caseiro, Cm-los Alberto Lloyd Braga, José
-:'f uno :Uariz Costa Vieira da Fonseca, Fernando Pinto
Ile Castro Alves, Manuel Leitão Gouçalves Bordado,
Orlando ]~Pl'TlaI'(li!lo.T ácome da Costu,J osé Dias Alves
Correia, A ntóuio .l osé Lopes .A ruiijo, Eurico Pinto
Garizo, .Ios ~ .Tol'g'p Ferreira Amarnl,
Rui Ús('n~ de
Freitus HUl'ho:;a, .João Hiheiro de CanuUIO, Jucinto
.\.Ug'lIstO dos ~lúrtil'e:j Falcão, Mário )Iadeira Branco
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Vale de Almeida, Nuno Franco de Oliveira Falcão,
Aníbal Fernando Barros da Fonseca, Miguel José
Coelho Centeno Fragoso, João Pedro Cabral Caldeira,
Mário Duarte Barreiros, Eurico Manuel das Neves
Henriques, João Francisco Ribeiro Correia, José Luís
Basílio Martin da Fonseca, Bernardino Pombo de
Almeida Ferro, Artur Marques da Costa, Ricardo
Augusto Carrasco Mendes Furtado, José Luís Esteves
Águas, Luís Filipe Nunes Godinho, José Gonçalves
Dias Galante, Fernando Henrique Marques Videira,
Carlos Alberto de Paiva Nobre Guedes da Silva, Paulo
Aquino Dias de Lemos, António Jorge da Silva Brás
Frade, Jorge Eduardo 'I'avares Rodrigues, João Manuel Belo Rodeia, Augusto Pereira Gomes Rocha
Soares, Fernando Salgueiro Paula Pereira Ramos,
Domingos Antunes Santos Silva, Humberto da Silva
Ornelas, Henrique Manuel da Luz Rocha, Emílio
Alcino Morgado Pires, Guilherme Soares Pereira de
Miranda, António Vítor Amaral Costa da Ressurreição, Luís Herculano Brito de Carvalho, Fernando Manuel Ferreira Borges Mouzinho, José Antunes da
Silva, J osé Joaquim Rio Vieira, .T oão Manuel Moreira Telo Pacheco, Nuno Teixeira de Barbosa Mendonça PLinto ,e S. Miguel, Carlos Nunes Duarte Prudente, Florindo de .Jesus Martins, J osé Júlio de
Alm ertla Patrício, Alfredo N oales Rodrigues, António
Honorato Lavrador da Silva, José Manuel da Costa
Morgado, Antero Joaquim Tavares de Ol iveira, João
Abel Carneiro de Moura Abrantes Manta, José Ruela
de Almeida e Silva, Gonçalo Augusto Davim Barbosa.
Lyster Franco, António Manuel Romão Rotinas Ferreira Penteado, Jorge Sequeira de Carvalho Severino
Silva, Luís Arnaldo Oardoso Pedreira de Castro e
Almeida Norton de Matos, José Justino de Jesus Morais" N'uno de Santa :Maria Lobo Vaz Pato, Mário
Pato e SilyD., Jorge Manuel Mota Pereira Mora,
Adriano Simões 'I'iago, António Miguel Ramos Lopes
da Silva, Manuel Couvreur de Oliveira, José Jacinto
Pinto Moniz, João J osé Rodrigues Tomé, Antón in
Lourenço Alves, Manuel Bento Fialho, Fernando de
Brito Vespasiauo, Gabriel ALexandre do (Jliveira e
Silva Ramos, Mariuo Fernando Peralta da Silva Antunes Martins, Leov.igildo de Oliveira Jorge Carabel
Perlico, Rui Mnnuel }loreirn Pereira de Melo l' .J osé
Pereira Barbosa Lencastre,
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Grupo de artilharia contra aeronaves n. o I

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Alfredo António de Mas-alhães de Noronha Oliveira e Andrade, J osé Man~el
de Oampos Amaral Mântua, Manuel Marcos Oordeiro,
Michel Joseph da Costa Situas, António Francisco de
Mira Mendes Vaz da Silva, José Alberto de Macedo
Pinto, José Ferreira Meireles, Fernando Freire Oabral Metelo Fezas Vital, Oarlos Alberto Gomes
Franco, Manuel Rodrigues Gonçalves Viana, Guilherme Guerreiro Nuno Duarte Silva, João Carlos
Ataíde e Arriaga de Tavares da Ounha Oabral, António Emílio de Abreu Ribeiro, José António Guedes
de Sousa Arantes Pedroso, João Pires Represas da
Mata, João Manuel Cabral Vargas, Vasco António
Cardoso da Silva Brilhante Pessoa, António Albano
Oid de Carvalho Leitão, -Iosé Maria de Sá Caetano,
Vasco Esmeraldo de Freitas .Ca·rneiro da Câmara
Pestana, Pedro José Maria de Avilês Correia da Silva
ISampaio, José Manuel Reis da Costa e Artur Gabriel
Rumina Preto da Cunha Lamas.
Grupo de artilharia contra aeronaves n. o 2

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Oarlos Alberto Lima Alves,
Luís Filipe Pereira Gomes Tomás, João José Arruda
Bicudo, António Pereira Clérigo, Manuel Fernandes
Laranjeira,
João Manuel Esteves Pereira, António
Vieira Ferreira da Bernarda, Luís Pessoa Costa, Ivo
dos Santos Lemos, Luís Gabriel da Fonseca Cavaleiro,
Francisco Ribeiro Suspiro, Vicente da Costa Borges
Terenas, Jo é dos Santos Beja, Manuel Lourenço Balsinha, J 0[0 António da Oonceição Henriques, Henrique Edua::do da Silva Ahrens Novais, João .Manue~
da Silva FIalho, Curlos Manuel Alves Garcia, Jose
Manuel Fialho Bertão, Jaime da Silva Ferreira,
Octávio Rabaçal Martins e Américo Alves Bernardino.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 3

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
miliciano
de artilharia Joaquim Eduardo iMendes
Rodrioues
Ântónio Augusto Ribeiro Pereira de
Carvalho, 'Alberto Vicente Pereira Camarinha Vi-
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cente, Manuel Beira Peres Ricon, Francisco José
Torres Fontes de Sousa Campos, Henrique J osé Ferreira Fernandes de Barros, Celestino da Cruz Picanço, Pedro Lsidoro de Sousa Marques, José da
Silva .Monteiro, Vítor Carlos de Magalhães do Rego
Bayam, Manuel Pessoa Ferreira Bicho, Joaquim
Francisco Almeida Vaz Pinto, José Cirilo Machado,
,Sérgio Santos de Almeida Vide, Alberto Machado,
Jorge de Almeida Pinto, Tito Lívio de Carvalho
Vieira da Fonseca, José Ferreira Mendes, João dos
Santos Raposo, Carlos Alberto dos Santos Costa,
Flávio Selores Azevedo, António José Ribeiro Carneiro, Eduardo Ribeiro Freire, Francisco Domingos
Sena da Silva, Jorge Alberto Carvalho dos Santos
Silva, Vítor Lapa Rodrigues, António Cardoso Paisana, António Pedro de Carvalho Daun e Lorena
Santos, Luis Honzaga de Sousa 'Correia, Alberto
Serafim Garcia de Castilho, Alberto Serrão Mendes,
Bernardino Coelho Pereira Marques, Emídio César
Queirós Lopes, Joaquim José Canelas Pais, António
,de Campos Vieira de Magalhães, José Rodrigues
Letria dos Santos, José Maia da Costa e Augusto
do Nascimento Gonçalves.
Regimento de artilharia de costa

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Nuno Kruss Abecassis, Oscar
Ladeira Baptista, Vítor Hugo Brochado de Miranda,
Manuel .J oaquim das Torres Antunes Barradas, António Patrício Henriques da ISilva, João César Ferreira Lapas de Gusmão, Jorge Ferreira Trindade,
Eduardo Baptista Regato, Mário de Azambuja Martins de Sousa .Moreno, Armando José Velho da Costa
de Abreu Rocha, Renato Gerardo Vendrell, de Barros Henriques e José Lourenço Rita Lagarto.
Grupo independente de artilharia da costa

Alferes milicíanos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Luís Pereira da Silva, João
Guilherme Barbedo Marques, (Eduardo Barreiros Nogueira, Fernando Brás Pessoa Barreiros Cardoso,
Carlos de Miranda Pato e João de Sande Sncadurc
Bote Corte Real.
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de guarnição

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Mário dos Santos La Cerda
Gomes e Manuel Jacinto Simões de Medeiros.
Bateria independente de defesa de costa n.o I

Alfres miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia Miguel José Figueiredo Afonso.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Dezembro !le 1953. São
devIdo. emolumentoa, nos lermos do Decrelo n •• 22'257) .

• Regimento de artilharia

antiaérea fixa

Alf.eres miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia José Granés Vilhena.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Dezombro de 1953. Silo
devidos emolumontos, nos termo. do Decreto n.o 22257) •

Grupo de artilharia

.

contra aeronaves n. o I

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia Francisco Miguel de Ataide de Tavares da Cunha Cabral.
Bateria independente antiaérea da Madeira

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia JOSÓ Augusto Monteiro Marques da Silva e Francisco José da Silva Matos.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 23 de Dezembro de 1953. São
devidos emolumentos,
nos termos do Docreto n.o 22251).

Regimento de lanceiros n.O I

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria Ciríaco José Mendonça Cunha,
Alfredo Augusto Passos de Sousa de Morais Sarmento
Campilho, António Maria dos Anjos Galego, Francisco
Emílio do Morais algueiro, José António dos Santos,
José Ferreira Seita Machado-e Vítor Ilaettích Correia
de Freitas de Almeida Garrett.
(Visada polo Tribunal do Contas em 23 do Dezombro do 1953. sno
devidos emolumontos,
nos lermos do Decreto n.o 22 257).

Regimento de lanceiros n. o 2

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria João de Castro Mendes,
Afonso .To é Leite de ampaio Soares, José Manuel
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Carapeto Patrocínio, José Travaços Valdês Sarmento
de Vasconcelos, João de Deus Domingues V arregoso,
José Manuel Pacheco de Miranda César dos Santos,
António Fernandes
Cota, Luís !Miguel da Silva
Ataíde, José Henrique Léria Fernandes e Gonçalo
Pedro Colares Pereira Iglesias de Oliveira.
n. 3
Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria Gil de Asurara Sampaio ele
Lemos, João de Carvalho Azevedo e Silva, Henrique
Manuel Mora, Constantino da Encarnação Jorge,
Joaquim Vasco .Alves de Lima Vilarinho, Rui Nunes
Marques, António Tito Santos Vasconcelos Nogueira,
.Augusto Torres Mendes, Emílio António Leonardo
Martins da Fonseca, José Justiniano
da Câmara
Lomelino, Francisco de Novais da Cunha e Brito
Soto Maior de Ataíde, Horácio Clara Lopes Gomes
e Pedro Miguel Mariz Costa Vieira da Fonseca.
Regimento de cavalaria

Regimento de cavalaria

O

n.O 4

.Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria José Carlos Bizarro Mercier
Marques, Armando José Reis Quintas, IManuel de
Freitas Eufrásio, Emílio Manuel Costa Palhoto Videira Camacho, António de Morais Sarmento dos
Santos Lucas e Costa Brotas, José IManuel Pinto de
Sousa e Castro Pereira Gomes, José Pedro Oliveira
de Vasconcelos, António Lopes Vieira, Amílcar da
Silva Fernandes, Manuel Alberto Porto de Abreu,
IMário Godinho Martins, Manuel Felino de Almeida
da Silva, ,J 0[0 António da Silva Rente, .Augusto
Gomes, António .Augusto Cravo, Mário Ramos Ribeiro de Almeida e José Teodoro de Almeida Ga.meiro.
Regimento de cavalaria n. o 5

A.lferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria Eurico Diogo Carlos Veloso
ele Araujo Cabral, Fernando ela Silva J ervis Ponce,
Adriano Luís de Almeida Pinto, Guilherme Filipe
de .Meneses Fontes, IManuel Henriques da Silva
J únior, António Luís Leite de Sampaio
nnres,
Sebastião Ferreira Mendes, Francisco Luís de Sequeira Leal Sampaio da Nóvoa, Armando Henrique
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Setas Ferreira ,Martins, António de Oarvalho, Luís
Dantas de Sousa Soares, António de Almeida Metelo
Seixas e António de Oarvalho Gonçalves Varão Romão.
Regimento de cavalaria n.· 7

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria José Manuel Santo .Águia
de Pina, .Álvaro de Almeida Lima e 00 ta, António
Augusto Ounha Machado Teixeira Pinto José Fernando Pinto Lampreia, Joaquim Máxim; Novais de
Calça e Pina, Sebastião Maria de Almeida Santos
de Castelo Branco, Álvaro Cortes de Morais, Rui
de Carvalho Ravasco Bossa e Joaquim AuO'usto
Vieira Vilela.
e
Regimento de engenharia n.· I

Arferes milicianos de engenhae-ia, .os aspirantes a oficial miliciano de engenharia J 000 Joaquim Fragoso,
Mário José da '00 ta Gomes Páscoa, Rui Albwto Fernand
Martins, João António Delgado Muralha,
Eduardo de Albuque-rque do Patrocínio 'Martins, Rodrigo Maria Bivar, Edmundo Emanuel de Sousa Baptista, Fennaudo Lopes Carvalheiro, Manuel Guilherme
Pinto Oanedo Soares Ribeiro, João Carlos de Freitas
Branco Pais, Celestino Freitas Esteves Correia, Fernando Joaquim Parro Nogueira, António de Abreu
Lima Abranches Pinto, José de Oljveira Tavares Alves Monteiro e AuguJsio Manuel do 000 Simões.
Regimento de engenharia n.· 2

Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos de engenharia António Monteiro Resende , Amtónio Maria de Oliveira Pinheiro
. Tones,
.
AI·ide
da Silva Santos, Manuel Mana Peixoto
Duarte João Arnaldo :Man.o Calheiros Cruz, J orge
Leiria Gomes Fruncisco Crispiniano Vieira Ferreira
,de Lemos :Úanuel ~fachado E pregueira, Alberto
Henrique 'Oampilho Gome" Albino Eurico Pinto da
Silva Luciano atnrino Tuvares, Artur de Oastro Oarvalho' eve Elãvio de lousa Silva e Sá, Jo é Augu to Mal'ti~lS Montês, António Franci sco Cordeiro
1,op<,,,,Luís ,)Iuuuel da C:,sta Ferreira, J osé Norber~o
Cutela das ~ e\"88, António ~ U!l Fernandes e Ânionio Mateus Vence lau.
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Batalhão de telegraflstas
I

Alferes rnilicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos de engenharia José Augusto do N as-cimento, José Manuel Bettencourt da Câmara, E['nesto Maria Salvado, Carlos Manuel Oliveira David
Pinho, Luís Carlos Marta ,dle Sequeira, Carlos Alberto Mamso de Azevedo, Luís :Manuel Francisco Oalheiros da Costa Braga, Luís Manuel Soares ~a~hado
e Luís [Maria dos Samtos Vicente.
•
Grupo de companhias de trem auto

Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial milicianos de engenharia Manuel de Araújo Massaroco, José Mamuel Barata Baqueiro, Aníbal Tasso
de Figueiredo de Faro Viana, António João Coimbra
da Ounha Ferreira, Luís Frederico de Campos Andrade Oom, Jorge Simões :M:oreira Guerra e José
Carlos de Melo Vdeira.
1.0 grupo de companhias de saúde

Alferes miliciano médico, o aspirante a oficial miliciano
médico António Augusto Correia de Lima.
2. o grupo de companhias de saúde

A1feres milicianos médicos, os aspirantes a oficial milicianos médicos J oaquim de Almeida Mota e LEmídio
Godinho Moreira.
I. o grupo de companhias de subsistências

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
os aspirantes 'a oficial milicianos do mesmo serviço
Manuel José 'Constantino de Góis, Dúlio Reis Ferreira da Silva, Guilherme de Freitas Moreira, Dario
Marques Pinto Moreira, António Augusto da Silva
Pinho, Álvaro José de Sousa, José Caiado da Silva
Robalo, Manuel Augusto Teixeira dos Santos, Antõnio GaIvão de Melo, Manuel Nuno Fernando Gomes,
Álvaro da Cruz Dias, Francisco Gouveia Idos Santos,
António Alv,es Martfns, Carlos Maria ,de Barros e Sá
David Cálder, Fernando de Jesus, Bártolo José Y'artins, José Manuel Teixeira Gomes Pearce de Azeve,do,
Augusto de Araújo Vital, Eurico Valério Perry da
Câmara Guedes ,de Figueiredo Cruz, António Ribeiro
Pedroso de Lima, Carlos Ide Oliveira 'I'abosa Dias e
José António Robertes de Araújo Pereira.
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2." grupo de companhias de subsistências

Alfoeresmilicianos do serviço de administração militar,
os aspirantes a oficial milicianos do mesmo serviço
Nuno Manuel Cordeiro Mont€iro, Samuel Levy, André do Nascimento Rafael Correia, José Carlos Eiras
Antunes, Luís Alberto de Boaventura QuaT,esma
Jorge, Artur Luís da Vinha Novais, Vasco Ferreira
Oésar das Neves, Augusto José Ferreira Murteira,
Jorge de Matos Alves, José Garcia Simões Travaços,
Diogo Manuel, Erancieco José 'I'aibuer de Morais
Santos Barrosa, Norberto da Cunha Junqueira Fernandes Félix Pilar, António da ÜTUZ Rodrigues, Manuel José 'I'rindade Loureiro, António Manuel Rodrigues Celeste, António José Nunes Loureiro Borges,
Leonel Leitão Correia Barreira, Rui Vasco da Silveira Preto Correia, José Furtado Quintela Saldanha, António Augusto Brás Brandão, Pierre Ivens
Ma,rc Léon, Eduardo Baltasar do Couto Bastos de
Bivar Moreira de Brito Velho da Costa, Manuel Jorge
Roquette Ricciardi e Marcelino Borges de Macedo.
Ministério do Exército - I.' Direcção-Geral-

2.' Repartição

Alferes milicianos do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, os aspirantes a oficial milicianos do quadro
dos mesmos serviços António Lopes Monteiro, Luís
Faria Pimentel Lopes de Melo, João Augusto de Sá
Teixeira da Paixão Moreira, Augusto Rios de Oliveira, Carlos Alberto de Carvalho da Ponte ,e Sousa
oeManuel António Tareco.
Ministério do Exército - I.' Direcção-Geral-

3.' Repartição

Alferes milicianos do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, os aspirante a oficial milicianos do quadro
dos mesmos erviços Carlos Alberto Viegas de Carvalho e António José Parreira Gama.
Ministério da Exército - 3.' Direcção-Geral-

1.' Repartição

Alfere,s milicianos do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, os a pirantes a oficiallll~licianos do quadro
dos me mos serviços Ivo de Almeida Roq.ue Cabral,
Ne tor Afonso Pereira Júnior, Luís Frederico Manuel
Freire Cabral do Amaral Fezas Vital e João Antero
Dias Machado.
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I.' região militar - Quartel-general

AHm-es miliciano do quadro dos eervíços auxiliares do
Exército, o aspirante a oficial miliciano do quadro
dos mesmos serviços Firmino doa Inocentes Miranda.
2.' região militar - Quartel-general

Alferes milicianos do quadro dos serviços auxiliares J{)
Exército, os aspirantes a oficial milicianos do quadro
dos mesmos serviços Eãtimo Preitas Correia Góis e
-Ioâo Ramos de Carvalho,
\
Comando militar da Madeira

Alfere's m iliciano do quadro dos eerviços auxiliares do
Exército, {) aspirante '(1 oficial miliciano do quadro
dos mesmos serviços António Manuel Rebelo Pereira
Rodrigues Quintal.
Batalhão de caçadores n. o 4

Alferes miliciano do quadro dos serviços auxi liares do
Exército, o aspirante 'a oficial miliciano do quadro
dos mesmos serviços José- Manuel Montes Marcelo.
Escola Prática de Cavalaria

Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, o aspirante a oficial miliciano do quadro
dos mesmos serviços José Henrique Pereira dos Santos.
Distrito de recrutamento e mobilização n. o 5

Alferes miliciano do quadro dos ,serviç~sauxilia'l'es do
Exército, o aspirante a oficial miliciano do qu-adro
dos mesmos serviços Augusto Mendes 'de Oliveira Estudante.
n. 8
Alferes miliciano do quadro dos serviços uuxiliures do
Exército, o aspirante a oficial mil iciano do quadro
dos mesmos serviços Albino Pedrosa Viana.
Distrito de recrutamento e mobilização

O

Distrito de recrutamento e mobilização n. o 13

Alferes miliciano do quadro dos eerviços auxi liares do
Exército, oaApirante a oficial miliciano do quadro
dos mesmos serviços João Fontes.
(VIsadas polo Tr-rhun a.l do Contas em 16 do Dozombro do 1963.8&0
dovldos omotumentos,
1I0S le1'11I0S do Decroto
n.o 22261).
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n.O I

Alfer~s milicianos ~e infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria em disponibilidade, Rui Rodrigues Basto da F~nseca e
Olinto Ferreira dos Santos.
Regimento de infantaria

n. o 6

Alfer~s milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
uspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Joaquim Alberto Bastos Martins e Carlos Paulo Viegas de Abreu Proença.
Regimento de infantaria

n.· 7

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Manolo Gonzalez Potier e Joaquim Pedro de Santa Marta Granger.
Regimento de infantaria

n,O 10

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, António Marques de Matos.
Regimento de infantaria

n. o 12

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em dispo;nibilidade, Agostinho Gonçalves Oavaleiro de Ferreira,
Batalhão de caçadores n. o 3

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, José Ernesto Marques Frade de Sousa.
Batalhão de caçadores n. o 5

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Rui João António Ferreira de Barros
Parente e J oão de Vasconcelos Ruas Monteiro Leite.
Batalhão de caçadores n.o 8

Alferes Jl) iliciano de infantaria, em diRponibilidade, o
aspirant a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, Luís de Paiva 'I'ei eira Botelho.
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n.O 3

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria,
em disponibilidade, José António do Carmo Mendes.
Batalhão de caçadores n.O I (Angola)

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Jorge Monteiro, António José W 01fango e Henrique Carlos Rola da Si.lva, todos do
comando militar de Angola.
Batalhão de caçadores n.O 2 (Angola)

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Carlos Eduardo Afonso de Azevedo e
Jorge Manuel de Mesquita J!"'igueiredo, ambos do
comando militar de Angola.
.

Batalhão de caçadores n.O 3 (Angola)

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Domingos Alberto de Lima e Lemos e
Fernando Alberto Simões Pereira da Costa, ambos
do comando militar de Angola.
I." companhia de depósito e recrutamento (Moçambique)

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, António Alves Reis, Virgílio Augusto
Abalada, Fernando Manuel da Silva Calçada Bastos,
Alfredo José Correia J!"'idalgo, Joaquim Fernando de
Sousa Fontes, Mãrio Guerra Pinto da Costa, Manuel de S. José Pessoa de Amorim Fernandes Dias,
Orlando de Barros Sousa Cristina, Fernando Manuel
do Rego Rodrigues e Israel António Alves Cordeiro.
Regimento de artilharia

ligeira n.O I

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade,
Manuel Gonçalves, Manuel Caetano
Xavier Rodrigues, Álvaro José Borges Antae Botelho
Pimentel Sarmento e Alcino Meirim Ferreira da Conceição,
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ligeira n. o 5

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Fernando de Oliveira e Joaquim Maria
Braga da Cruz.
Regimento de artilharia

n. o 6

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em ,disponibilidade, Jaime Martinho Ferreira Meireles e
António Jorge da Fonseca Alcobia.
Regimento de artilharia

pesada n. o I

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, Hugo Rui Melo Bastos de Campos.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. 2
O

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de artilharia," em disponibilidade, Jorge Gens de Azevedo Neto.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O 3

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Tomás Rebelo do Espírito Santo e António Tiago de Castro.
Bateria independente de defesa de costa n. o I

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, Ramiro Gaspar de Lima.
Regimento de cavalaria n.O 3

A.lferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilidade, Júlio Cristóvão Mealha e José Luís Pais
Cortês.
Regimento de cavalaria n.O 4

A.lferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o
a pirante a oficial miliciano de cavalaria, em disponibilidade, Nuno de Sousa Cambeses.
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n.O I

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade,
o aspirante a oficial miliciano de engenharia, em disponibilidade, José Joaquim Toscano Júnior.
1.° grupo de companhias de saúde

Alferes milicianos médicos, em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos médioos, em disponibilidade, Vasco José Barata de Vitória Godinho de
Faria Riobom, José Pedro Jorge Ohaves Vieira da
Fonseca, António José de Meneses Pinheiro de Almeida, António Francisco Santos Escoval Lopes,
António Leite de Sousa de Noronha, Fernando Manuel da Oruz Rodrigues, Edgard Joaquim Pires Valadas, Aníbal, José da Silva e Oosta, António Lopes
Teixeira, Luís Augusto Osório Leite de Noronha,
Vasco João Pessoa de Araújo, Oarlos Augusto Lima
das Neves, Jorge Eduardo] erreira Girão, José Nobre Guerreiro de Góis, João Maria Carvalho Pereira,
Fernando Eduardo Nobre da Veiga Montês, António
Abecassis de Vargas dos Santos Pessegueiro, José
Manuel Fagulha de Sousa, António Ismael Pratas
Ferreira, Orlando da Silva 'I'rabulo, Manuel Kruss
Abecassis, Mário Dimas Alves de Oliveira, Luís Bernardo Oamacho Rodrigues Marques Pinto, Joaquim
Cândido Mendes de Almeida e Augusto José Ferreira
de Almeida.
2. ° grupo de companhias de saúde

Alferes milicianos médicos, em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos médicos, em disponibilidade, António José Chorão de Aguiar, José Fernando
de Barros Castro Correia, Fernando Alves Pereira,
António Vasco Beltrão Poiares Baptista, Teófilo Júlio
Montenegro Pizarro de Ornel as Felgueiras Bernardes, António Oarvalho de Almeida Coimbra, Pornpeu Nabais Barreiro Moreno, Carlos Eduardo de Carvalho Erse Tenreiro, Renato Pereira Fortes, Manuel
Vicente Cunha Jóia, Ricardino Artur de Vasconcelos Baptista, José Carlos de Oliveira Ferreira ~atos, Manuel Desport Marques, Fernando de OliV~lra
Faria Fernandes de Freitas, Porfírio Luís MesquIta,
J{)SÓBorges González, William IIenry Clode, Orlando Guedes Costa, Albino Fidalgo de Matos,
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Amâncio Cardoso de Carvalho, Fernando Augusto
de Pratt Cayatte, Aníbal Franco Gedeão, António
João de Almeida Cerveira Seabra, Rui José Fernandes da Triudade e Osvaldo Granado Madeira.
Alferes milicianos farmacêuticos, em disponibilidade
os aspirantes a oficial mili"cianos farmacêuticos em
disponibilidade,
Fernando José Antunes Sa;aiva
Monteiro e José Luís do Carmo Costa.
I.o grupo de companhias de subsistências

Alferes milicianos do serviço de administração militar, em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos do mesmo serviço, em disponibilidade
José
Zacarias Almeida Sampaio Costa e N ora, B~lchior
Honorato de Gouveia e José Martins da Fonte.
2.0 grupo de companhias de subslstênclas

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano
do mesmo serviço, em disponibilidade, Mário Pedro
Simonete.
Secção de depósito do pessoal do serviço veterinário

militar

Alferes milicianos veterinários, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos veterinários, em disponibilidade, Arquimínio José Fialho, Manuel Prazeres Durão, Joaquim José de Paiva Rosado, Manuel Paulo Marques, Fernando Guilherme Prior Ferraz, José Jerónimo Amaral Mendes e Marcos. José
Carreto Charrua.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em r; do Dezembro de 1953. São
nos termos do Decreto n.o 22 2b7).

Batalhão de metralhadoras

n.o I

Alf,eres milician<l de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, Eduardo das N eves Laroher Castela.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.o I

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em ~isponihilidade, Pedro António Roma Machado Paiva
Rapose e Joaquim José de Almeida.
(Visadas peJo Tribunal de Conlas em 23 do Dezombro de 1953. SAo
devIdo. omolumentos, no. rermos do Doereto o.· 2~ 257).
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Por portaria de 13 de Novembro de 1953:
Ministério do Exército - I.' Direcção·Geral-

2.' Repartição

Tenente-coronel, o major de infantaria Francisco
Ferreira de Carvalho.

Lima

(Visada pelo Tribunal de Contas em 15 <).0 Dezembro de 1953. São
devidos emolumentos,
nos tormos do Decreto n.? 22 257).

Por portarias de 20 de Novembro de 1953:
Quadro da arma de infantaria

Major, o capitão de infantaria, do batalhão
res n. o 3, Jorge Marçal Cameira.

de caçado-

(Visada pelo Tribunal de Coutas om 5 de Dezombro de 1953. São
devido. emolumentos,
nos termos do Decreto o.· 22 257).

Regimento de artilharia

pesada n.O 3

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços José Octávio
do Carmo Gonçalves Costa.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Dezembro de 1958. São
devidos emolumentos,
nos termos do Decroto n.o 22 257).

Por portarias de 27 de Novembro de 1953:
Regimento de artilharia

pesada n.O I

Major, o cap itãc de artilharia, elo regimento de artilharia ligeira n." 3, Diilio Norberto Frunr:o Simas.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 9 do Dezembro de 1953. São
devidos emolumontos,
nos termos do Docroto n.~ 22 267).

Escola Prática de Engenharia

Capitão veterinário,
deiro Pereira.

o tenente

veterinário

Carlos Cor-

Regimento de engenharia n. o 2

Capitão do quadro (los
o tenente do quadro
serviço no Minisiério
cal, Manuel Antônio

aerviçoa auxiliares
dos mcamos

do Ex~reit(},
adido, C:Jll
na Guarda FIS-

sel'ViçOR,

das Einançns,
Correia Zilhão.
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Militar

do quadro elos serviços auxiliares do Exército
o. tenente do quadro elos mesmos serviços João Au~
gllstO de Lima.

Capitão

(Vlsada pelo Tribunal de Contas em 5 de Dezembro de 1953. S1\o
devidos emolumentos,
n08 termos do Decreto n.· 22257).

Direcção do Serviço de Administração

Militar

Ooronel do serviço ele administração militar, o tenente-coronel do mesmo serviço, comandante da Escola
Prática de Administração Militar, Manuel de Sousa
Rosal Júnior.
Quadro do serviço de administração

militar

Tenente-coronel do serviço de administração militar, o
major do mesmo serviço, adido, professor adjunto da
Escola elo Exército, cargo ele que :tl.ca exonerado por
esta portaria, Serafim Jacinto dos Santos.
Adidos

Tenente-coronel do serviço ele administração
militar, o
major do mesmo serviço, adido, em serviço na pro, víncia de Macau, J ORéDomingos Lampreia.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em ~ de Dezembro de 1953. São
nos termos do Decreto n.? 22257).

Por portarias de 1 de Dezembro
Escola Prática

de 1953:

de Infantaria

Tenentes, os alferes de infantaria António Manuel da
Graca Pinheiro Rodricues Inácio de Paiva e Fer"
o
.
nando Xavier Vidigal da CORta Cascais.
Regimento de infantaria

Tenente, o alferes
IJ\lIartins.

n.' 7

de infantaria

Amílcar

Regimento de infantaria

1'ellente, o alferes de infantaria

Alexandre

n.' 8

Francisco

José Soares

Ogando.
Regimento de infantaria

l'Emente, o alferes de infantaria
sada.

n.· 14
J.

uno Alexandre

Lou-
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n.· 16

António

Namorado

Batalhão ile caçadores n.O 7

Tenente, o alferes
Velho.

de infantaria

José da Anunciação

Destacamento do Forte do Alto do Duque

Tenente, o alferes doeinfantaria Oarlos Alberto Rocha
Gomes. (Visadas pelo Tribunal de Contas em 22 de Dezembro de 1953. São
devidos

emolumentos,

nos termos do Decreto

n.· 22 257).

Adidos

Tenente, o alferes de infantaria,
adido, em serviço na
província de Cabo Verde, Carlos Manuel de Melo
.silva Flor Brás dos Santos.
Tenentes, os alferes de infantaria,
adidos, em serviço
na província de Angola, Manuel Ferreira Guedes e
Eduardo Padrão Soares.
Tenentes, os alferes ele infantaria,
adidos, em serviço
na província de Moçambique,
rancisco da Silva
Pires e Gustavo Henriques Rebelo de Sousa.
Tenentes, os alferes de infantaria,
adido, em serviço
no Estado da !ndia, Fernando Artur de Oliveira
Baptiata da .silva, José Henriques Neves, Rui Fernando Apolónio Reis, Jorge Manuel de Meneses
Rosa e Humberto Alfredo do Amaral Sampaio.
Tenentes, os alferes de infantaria,
adidos, em serviço
na província de !Macau, Virgílio António Alves Guimarães e Júlio !Eugénio Augusto Viegas de Almeida
Pires.
.
'l'enentes, os alferes de infantaria,
adidos, em serviço
na província de Timor, Hélder José François Sarmento, Oarlos Alberto Vahnon Mourão da Oosta
Oampoa, Renato Gil Botelho de Miranda e Miguel
.Ã.ngelo Melo Ooelho de Moura.
j

(Visada pelo Tribunal do Contas em 29 do Dezombro do 1903. Silo
devidos emolumentos, D08 tormos do Decreto n.· 22 257).

Escola Prática de Artilharia

'I'ênente, o alferes de arfilhari a José Fernando
Pereira do Na cimento.

Graça
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Regimento de artilharia ligeira n.· I

Tenente, o alferes
Cunha Ventura.

de artilharia

Hernâni

Manuel

da

Regimentode artilharia ligeira n.· 3

Tenente, o alferes de artilhar~a
Ferreira da Silva.

José Maria Canelas

Regimento de artilharia ligeira n. o 4

Tenente, o alferes de artilharia
e Castro.

Gilberto Manuel Santos

Grupo de artilharia contra aeronaves n.· I

Tenente, o alferes de artilharia
Machado.

António José de Melo

Grupo de artilharia contra aeronaves n.· 2

Tenentes, o alferes de artilharia
Rogério Fernando
ISe~rueira 'I'aborda e Silva e João Joaquim de Oliveira.
Grupo de artilharia de guarnição

Tenente, o altere
de Oliveira.

de artilharia

João Luís Pimentel

Bateria independente de defesa de costa n.· I

Tenente,
des.

o alferes de artilharia

Luís Teixeira Fernan-

Escola Militar de Electromecânica

Tenente, o alfer
lousa Freire.

de artilharia

Francisco

J o é de

Regimentode artilharia antiaérea fixa

Tenente, supranumerário,
o alferes de artilharia, supra numerário, António Luís Alves Dias Ferreira da
'ilva.
(Visadas polo Trlbuoal de Contas om 22 de Dezembro de 1953. Silo
devidos

emolumontos,

nos termos do Decreto

o,· 22 251).

Adidos

Tenentl.', O alferes dE' artilharia, adido, em erviço
Estado da Indía, .1osé Bernardo Baptista Lopes.

DO
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Tenente, o alferes de artilharia,
adido, em serviço' na
Iprovíncia de Angola, Germano Pontes de Sousa.
lVisadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 2~ de Dezembro de 1~M. São
nos termos do Decreto n.o 22267).

Escola Prática de Cavalaria

'I'enentes, os alferes de cavalaria Arnaldo Eduardo do
Souto Pires e Fernando Jorge Barbosa dos Santos
Leite.
Regimento de cavalaria

n.O 7

Tenente, o alferes de cavalaria Mário da Cunha Seixas.
Regimento de cavalaria

Tenente, o alferes de cavalaria
tins dos Santos.

n.O 8

Francisco

Regimento de infantaria

Manuel Mar-

n.O 10

Tenente do serviço de administração militar, o alferes
do mesmo serviço J ülio Simões de Sousa da Silva.
Regimento de cavalaria n.O 3

Tenente do serviço de administração militar, o alferes
do mesmo serviço António dos Santos Lajes Martins.
Escola Prática do Serviço de Administração

Militar

'I'enente do serviço de administração militar, o alferes
do mesmo serviço Américo José Correia dos Santos
Barata.
(Visadas pelo Tribunal
devidos omolumentos,

do Contas em 22 <lo D zembro de 1968. S!!.o
nos termos do Decreto n.o 22 267).

Adidos

Tenente do serviço de administração militar, o alferes
do mesmo serviço, adido, em serviço no Estado da India, Arnaldo Afonso de Almeida Antunes.
Tenente do serviço de administração militar, o alferes
do mesmo erviço, adido, em serviço na província de
Moçambique, Nuno Hélder Louro Coelho.
'I'onente do serviço de administração militar, o alferes
do mesmo serviço, adido, cm serviço no 'ub e,cretariado de R belo da Aeronáutica,
Mário da Silva
Salsa.
(Vlsndas polo Tribunal
devldoa emolumontol,

do Conl&S em 31 de Dazombro de 1963. Silo
nOI termoe do Decreto
22 267).

0.°
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Regimento de infantaria n.· 2

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria João Emílio Baptista Rosa.
Batalhão independente de infantaria n.· 17

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Félton da Rosa Pimental.
Batalhão de caçadores n.· 8

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Jo. é Gonçalves Narciso.
Batalhão de metralhadoras n.· I

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Manuel António Afonsa Correia 'Monteiro.
Centro de mobilização de infantaria n.· I

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Armando Chaves Ferreira.
Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de
artilharia Edmundo António dos Santos Ferreira.
Regimento de artilharia ligeira n.· 4

Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de
artilharia José Bernardino da Silva.
Regimento de artilharia pesada n.· 2

Tenente milicianos de artilharia, os alferes milicianos
de artilharia Gaspar ·1fanue-lLope Pinheiro e António avier Borge de Azeyedo.
Regimento de artilharia pesada n.· 3

Tenentes milicianos de artilharia, os alferes milicianos
de artilharia Onrlo Ferreira antiago e Jo é Manuel
Borge .
Grupo de artilharia contra aeronaves n.· I

Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de
artilharia Alvaro Valadas Petersen.
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contra aeronaves n. o 2

Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de
antilharia Mário da Silrva Pimenta.
Bateria independente de defesa de costa n. o 3

Tenente mi liciano de artilharia, o alferes miliciano
artilharia
Duarte Nuno Ooelho Lemos.

de

Regimento de cavalaria. n. o 4

Tenente miliciano de eavalurja., o alferes miliciano
cavalaria António Ferreira Quintas.

de

Regimento de cavalaria n. 7
O

'I'enente miliciano de cavalaria, o alferes miliciano
cavalaria A,delino Manuel Martins Contreiras.

de

Regimento de engenharia n. 2
O

'I'enentesmilicianos de ,engenharia, os alferes milicianos
de engenharia Jo é Carlos Baeta Ferreira de Queirós
Mesquita, José Coutinho de Vasconcelos e Fernando
do Lago Arrais Torres Magalhães.
Grupo de companhias de trem auto

'I'enente miliciano de engenharia, o alferes miliciano de
engemharia Manuel Afonso Lopes.
2.0 grupo de companhias de saúde

. 'I'enente miliciano médico, o alferes miliciano
Henrique Martins.

médico

I.o grupo de companhias de subsistências

Tenentes milicianos do erviço de administração militar,
'os alferes mil iciunos do mesmo serviço JoaquÍln
Eduardo Corregedor 'I'eixeira e José ÂJntónio Amaral
Fernandes.
2.0 grupo de companhias de subsistências

Tentô'ntes mrilicianos do serviço de admi uistrnção milItar,
os alferes do mesmo serviço Alfredo dos Heis Varandas, JOHé Oroft de Moura, FruuelH('o Maria Gueeles Teixeira de AguiJul', António Mauu ,1 ele Pina
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Mascarenhas, António Moro-ado Pires, Manuel Fer.nando Figueiredo de Carvalho, Arnaldo Fernando
Rodrigues dos Anjos, Artur Pires Marques Maia,
José Aires Garcia Alyarez e António Alves Vieira .

•

(Visadas pelo Tribunal
de Contas em 23 de Dezombro de 1953.
Silo devidos emolumentos,
n08 termos do Decreto n.? 22 257).

Adidos

Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos
de infantaria, adidos, em serviço na provincia de Macau, Manuel Inácio Botelho de Melo, Agostinho Alvos
Fardilha, Rogério Jorge Castelo, André Garcia da
Silva e Artur José de Cisneiros Ferreira Monteiro.
Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de
artilharia, adido, em serviço na provincia de Macau,
António Alexandre Agrela Gonçalves.
Tenente miliciano de cavalaria,
alferes miliciano de
cavalaria, adido, em serviço na província de Macau,
Rui Ferreira.

°

(Visadas pelo Tribunal
devldos emolumentos,

de Contas em 81 de Dezembro de 1958. Slo
n08 lermo i do Decreto n.o 22 257).

Regimento de infantaria n. o I

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade, Luís Filipe Lopes Baptista Martins, António
Lopes Parada, Francisco Ferreira Dinis, Américo
Cé ar Teixeira de Santa Cruz e Pedro Nunes Calínas Correia.
Regimento de infantaria

n. o 2

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade, António da ruz Rosa Baptista e Carlos Bento
Correia.
Regimento de Infantaria

n. o 4

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade, José Paulo Correia, João dos Santos Cruz e
António José Gonçalves Jünior.
Regimento de infantaria n." 5
'I'encntes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade , Fernando Oarvalho de Vasconcelos, João Gual-
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Manuel Franco

n. o 6

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, Rui José Alvares de Almeida Martins, Eduardo
da Rocha Matos, Armando Júlio Ribeiro Rodrigues,
Henrique de Araújo Jorge, Domingos António Pires
Franco, Fernando José Reino e Anastácio do Amaral
Campos Aguiar Sarmento.
Regimellto de infantaria

n. o 7

Tenente miliciano de infantaria, em dieponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Justino Pereira.
Regimento de infantaria

n. o 8

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, José Maria de Castro Salazar, Alberto Nogueira de Araújo, Joaquim Guilherme da Oosta Rebelo da Ounha Reis, Francisco Alves de Oliveira e
Joaquim Coelho Santos.
Regimento de infantaria

n. o 9

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, Manuel Joaquim Alves Correia de Sá, Alvaro
Emílio de Oliveira, José António Maria dos Santos,
Luís Manuel Figueira de Araújo Rego, Amílcar
Alves Ferreira da Natividade Saraiva, Adriano Fidalgo Martins e José da Costa Garcês Pavão.,
Regimento de infantaria

n. o 10

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, Ivon Luís Martins Brandão, Diamantino Real,
Alberto Mamede da Üruz e Apolinário Dias Claro.
Regimento de infantaria

n. o II

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibili-
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dade, José Domingos Pinto Ribeiro, Vítor Fernando
Sequeira Cabeçadas, Maurice Francis Nunes, Mário
Augusto Fernandes Reis, Jean Marie Filiol de Raimond, Domingos Luís da Costa Ribeiro, Noel da
Silva Pinto e J oaquim Leandro Figueira Dias.
Regimento de infantaria

n.O 13

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, Luís Guilherme da Rocha Mota e José Fernandes.
Regimento de infantaria

n. o 14

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, António Jorge de Azevedo Girão, José Lopes
da Costa, Bernardo de Lacerda Oabral de v' asconcelos Doutel Figueiredo Sarmento, Leonel Augusto
de Almeida Abrantes, João Luís Pereira da Veiga,
Mário de Almeida Ferreira, João Lopes da Oruz,
Francisco Monteiro Valente e João Alexandre Cardoso Duarte Serejo.
Regimento de infantaria

n. o 16

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade,
o alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Teodoro Joaquim Pereira.
Batalhão de caçadores n. o 2

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, Guilherme Raposo de Moura, Hernâni Ferreira de Seabra Ooelho e Ribau, Armando de Almeida Camelino e Sousa e José Pedro Guedes Machado Nápoles do Vadre Santa Marta.
Batalhão de caçadores n.O3

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, António Manuel Reto, Armando Eduardo Carvalho Sepúlveda, Humberto Fernandes do~ Santos!
Abílio José Vnlverde
Carlos Luís !forell'a, Levi
Eduardo do Amaral Lito, António Manuel Veiga
Mene c. Oordeiro c Abel Moutinho Teixeira.
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Batalhão de caçadores n.O 4

Tenente miliciano de infantaria,
em disponibilidade,
o alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Jaime Gomes Coelho Piccíochi.
Batalhão de caçadores n.O 6

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade, Manuel Dionísio, António Malcata Julião e
Manuel Geraldes Nunes.
Batalhão de caçadores n.O 7

Tenentes milicianos de infantaria, em
os alferes milicianos de infantaria,
dade, -Antõnio Domingos de Sousa e
nio Martins Neves e José Gonçalves

disponibilidade,
em disponibiliAndrade, AntóAmbrósio.

, Batalhão de caçadores n. o 9

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade, Adélio Oliveira Campos, Alexandre Herculano
Martins Costa e António Alves Moreira Barbosa.
Batalhão de caçadores n.O 10

Tenentes milicianos de'infantaria,
em disponibilidade,
.
os alferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade, Alfredo Luís de Carvalho, João Baptista de
Sousa Meneses Falcão, Álvaro da Silva Freitas Palmeira e Álvaro Manuel Pina de Morais Queirós.
Batalhão de metralhadoras

n.o I

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade, Joaquim João Delgado Batalha e Cláudio João
Felgueiras da Silva Coelho da Rocha.
Batalhão de metralhadoras

n.O 2

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infanial'ia, em disponibi lidade, Joaquim Bento das N evos, José Fernando de
Oliveira Amaral e José Joaquim Ribeiro da Fonseca.
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n.· 3

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibili- '
d~de, Amadeu Moreira de Lemos, Joaquim José
Pinto .Abrunhosa de Morais Vaz, :Manuel do Nascimento Machado, .Abílio Herculano Araújo T~mé Ramalho, José Mário Fernandez Ferreira e .António
Aguiar dos Santos.
Centro de mobilização de infantaria

n." 16

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes
miliciano de infantaria,
licenciado, Silvano dos
Santos Marques.
Batalhão de caçadores n.· 2 (Angola)

Tenente miliciano de infantazia, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Jorge .Augusto Ferreira Neto.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· I

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
os alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, José Teixeira da Silva, Rui Vilares Cordeiro,
José Francisco Caldeira Castel-Branco Cordovil, J acinto Manuel Pardal, José Jacinto Sales Madeira e
José Teixeira Farias.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 2

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
os alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, Casimiro Rodrigues e Alberto Pinto Valejo.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O

3

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
os alfere milicianos de artilharia, em disponibilidade, .Augusto Carlos de Morais J ales, Pedro Paulo
Ribeiro da Silva Delgado, José da Silva Barreiros,
Luciano Quinta Fernandes, José Francisco dos
Santos Dinis, Rogério .Augusto Viana Pereira, ~osé
Jerónimo Morte, Evaristo José dos Santos Caseiro,
~ranuel Rodrigues Ferreira Jacob, Carlos .Afonso
Ferrão de .Albuquerque Paixão, António Bernardo
da Cruz Horta, Jo é de Oliyeira Claro, João Manuel
~faO'alhães Rodrigues Pereira, Duarte Nunes da
Ga;;_a e .Ale .andre Manuel .Arnaut de Mendonça.
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ligeira n." 4

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade,
o alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade,
António Sales Machado.
Regimento de artilharia

n. o 6

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade,
o alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade,
João Vaz Brites Moita.
Regimento de artilharia

pesada n.O I

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
os alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, Augusto Tomás Afonso de Barros Santos, Manuel Teixeira Mendes, Luís José Monteiro Soares de
Albergaria Dinis, Vítor Manuel Nunes Barroso,
Jorge Elmano Carvalho Tavares Ramos, Jorge Rocha Monteiro Limão e Telmo Augusto Pereira Alves.
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Tenentes milicianos de artilharia, em
os alferes milicianos de artilharia,
dade, Joaquim da Cunha Lobo, Rui
valho, António Tavares de Almeida
de Barros Botelho Coelho Mourão.
Regimento de artilharia

disponibilidade,
em disponibiliGuedes de Care José Medeiros

pesada n.O 3

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
os alferes milicianos de artilharia, .em disponibilidade) Mário de Moura Alves, Fausto Gonçalves Pureza e Manuel Vitorino Pinho Neves.
Regimento de artilharia, antiaérea flxa

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
os alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, Manuel Rodrigues Neto, Sidónio Martins
Geada, Adriano de Morais Monteiro, Manuel de
Oliveira Matos Sequeira, Américo Vieira Galamba,
Domingos Nazaré Pinheiro, Virgílio Águas de Lima
Guerreiro Calado, :Francisco Duarte, Vítor Roberto
Mendes Pinto, João Ondas de Oliveira Fernandes,
Francisco Augusto da Fonseca Dias, José Manuel
Nogueira Caldeira Castel Branco Cary, Manuel Joaquim da Costa Oliveira, Maurício Vieira de Brito,
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da Silva, Gonçalo Pe-

reira Ribeiro Teles, António Luís de Seabra Palmei-

r~m, Manuel ~ntónio Pereira Ryder da Costa, Zósim o .J oão ~Imenta de Castro do Rego, Mário
Darwin Macias Nunes, Luís Alfredo Branco Ferreira, Joaquim de Aguiar Pereira Cabral, Alberto
Jorge Ribeiro Aldirn, Manuel Maced'o Franco, Carlos
Manuel Iglésias Ferreira, Abel Marques Ribeiro
Francisco António Godinho, Manuel Sampaio Ama~
ral, António Correia de Sampaio Castelo Branco, Rui
Azevedo Vaz, Armando Antunes de Almeida, Manuel
Mendes da Cunha Marques Saraiva, Carlos José Teodoro Baeta Camacho e João Martins de Azevedo e
Silva.
Tenente miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o
\lferes miliciano de cavalas-ia, em disponibilidade,
João Carneiro Pinheiro.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o I

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
os alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, Artur José Estanislau Jardim Soares de Gouveia e José Filipe Lopes do Rosário Nunes.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 3

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
os alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, J oão Matos do Nascimento, Eduardo J-osé de
Lacerda Pereira Machado e António Duarte Vaz Mjlheiro.
Bateria independente de defesa de costa n.O I

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade,
o alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, Manuel Machado Bettencourt da Rosa.
Comando militar de Moçambique

Tenente miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade,
Rui Manuel Vilar Saraiva Valente Perfeito.
Regimento de lanceiros n. o 2

Tenente miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o
alfere miliciano ele cavalaria, em disponibilidade,
Bernardo Barbosa Guimarães.
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Regimento de cavalaria n.O 6

Tenentes milicianos de cavalaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, Ernesto Augusto da Rocha, Joaquim Laborinho Belo Marques da Silveira, António Capelo da
Silva Romão de Figueiredo e José Ramos dos Santos.
Regimento de engenharia n.O2

Tenentes milicianos de engenharia, em disponibilidade, os alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade, António Luís de Castro Lencastre e António Cardoso Simões.
Batalhão de telegraflstas

•

Tenentes milicianos de engenharia, em disponihilidade; os alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade, João Miguel Pereira de Freitas, João
Augusto de Figueiredo Silva Martins, Manuel Teles
Velês Caroço Hernandez Pedroso e Carlos Alberto
Felizardo Brasão.
Comando militar de Angola

Tenente miliciano médico, o alferes miliciano médico,
e~ disponibilidade, António Maria de Castro Ferrena.
I. o grupo de companhias de saúde

Tenentes milicianos médicos, em disponibilidade, os
alferes milicianos médicos, em disponibilidade, Felisberto Matos Fernandes Coito, José Macedo de
Borja Araújo, Manuel dos Santos Cruz, Vítor Hueo
Traveira Franco, J oaquirn José da Costa e Simas J~nior, Horácio da Silva Louro, Augusto da Silva Correia, Luís Carneiro Lopes AIpoim, Telmo Vieira Ramos Henriques, Artur Manuel Lino Ferreira, Manuel
Joaquim Lopes Ferreira, João Francisco Romão
Chedas Fernandes, José Caria Mendes, José Moreira
dos Santos Rebordão , António da Silva Oliveira,
Amílcar Simões de Sá, Manuel Alves do Vale Lima,
Arménio Dias de Carvalho, Jorge Pinto da Silva,
Joaquim Bernardino Mata Artur, Júlio Nunes Coelho, Manuel Gomes de Carvalho Luís Manuel de
Freitas Teixeira Dinis, Álvaro :Mateus Ferreira de
Matos, Fernando Gabriel Pinto Coelho Afonso, Luís
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Emanue~ Rebelo da Silva do Amaral, Mário Duarte
de Almeida Carvalho e Fernando das Neves Almeida.
Tenentes milic~a!l~s farmacêuticos, em disponibilidade,
os alferes milicianos farmacêuticos, em disponibilidade, João Ventura Duarte e José Vicente, Matos
Mourão.
2.° grupo de companhias de saúde

Tenentes milicianos médicos, em disponibilidade,
os
alferes milicianos mé.dicos, em disponibilidade, Armando Augusto de MIranda Oarvalho, Artur Manuel
Giesteira de .Almeida, Francisco .Alves Oorreia , Oarlos Barão Pereira, Camilo Raposo do Amaral, J oaquim da Costa Monteiro, António J osé Melich Oerveira, Afonso Briosa e Gala, Joaquim Angelo do
Oarmo Trindade, Eurico Nuno .Alegria Ferreira da
Silva, J osé Lopes Oavalheiro, Joaquim Afonso Pimenta Simões, Joaquim Pinto Moreira da Costa, Joaquim Luís do Espírito Santo Mendes de Vasconcelos, Antero Augusto Dinis Rodrigues de Oarvalho,
Vitorino Pacheco de Medeiros, Luís Augusto Mena
de Matos, Francisco Flondório Baptista Oorreia e
Gumercindo de Oliveira Oorreia.
1.0 grupo de companhias de subsistências

'l'enentes milicianos do serviço de 'administração militar, em disponibilidade,
os alferes milicianos do
mesmo serviço, em disponibilidade, Alberto Virgílio
Fortuna, J osé Maria Garcia Ramos, Adelino Artur
Manuel Duarte Beiça, António José Teixeira Pais,
Alvaro Nunes Duarte, Hui Manuel Fortes Monteiro
e Fernando Cardoso.
2.0 grupo de companhias de subsistências

Tenentes milicianos do serviço de administração militar, em disponibilidade,
os alferes milicianos do
mesmo servi~'o, em disponibilidade, João Carlos Gomes Pereira da Paz, Bráulio Avelino de Morais e
Macedo Alves Barbo a, Angelo Vidal de .Almeida
Ribeiro Francis o Xavier Bento da Silva Santos,
Roo'éri~ de Melo Pires, Gilberto Oarvalheda de Brito,
Ga~tão Sérgio Santos Ferreira, Ilídio Pinto da Silva,
Artur ]'ernandeR, Lázaro Costa Correia, Joaquim
Pissarra, Rui da 00 ta e Silva de Oarvalho, . Afonso
José de Miranda Santos TIowell, .Acácio Pereira Gon-
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çalves Manso, Rafael Duarte Lobo, José Manuel de
Sousa Pereira, Ernesto Júlio da Cunha e Sá de Carvalho Vasconcelos e Adelino Pedro Ramos Natário.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 30 de Dezembro de 1953. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 257).

Por portaria de 4 de Dezembro de 1953:
Batalhão de caçadores n.· 6

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços António
Curto.
(Visada pelo Tribunal de Contas om 19 de Dezombro de 1953. S!\o
devidos emolumentos,
DOS termos do Decreto
n.o 222(7).

Por portaria de 7 de Dezembro de 1953:
Regimento de artilharia

ligeira n.O 3

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços José Borrego Ramos Reis.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Dezembro de 1958. S!\o
dovldos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22257).

P01'

portarias de 11 (Lv Dezembro de 1953:

Nula e de nenhum efeilto Q portaeic de '23 de Outubro
de 1953, publicada na Ordem do Exército n.? 13,
2.a série, visado. 'pelo T['ibunal de Contas 'em 4 de N 0vembro do .referido ano, la qual promova a alif,eres
miliciano, ~ara o r,egi:nent~ .d.e artilharia
pesada
n." 3, o aspirante a oficial mlllClo.no do mesmo reeimente Manuel António Pereira Gomes dOIS Santos~
(Anotada

pelo Tribunal

de Contns em 19 do Dozombro

de 1953).

Direcção da Arma de Infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, com o curso
do estado-maior, Francisco Holbeche Fino.
Tenente-coronel, o major de infantaria, 2.° comandante
do batalhão de metralhadoras n.? 1, António Rodrigues de Moura.
(Vlsnda pelo Tribunnl de Contns em 50 do D,ezombro de 1953. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decroto n.o 22 267).

2." Série
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Ca.piltães do serviço de administraçâo militar, os tenentes do mesmo serviço Rogério das N eves Ciprieno te
José Rodrigues Lopes.
Ministério do Exército - Repartição de Fiscalização

Capitão do serviço de administraçâo militar o tenente
do mesmo serviço José Maria Teixeire..
'
Quadro do serviço de administração militar

Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço, adido, adjunto, das Oficinas Gerais
de Fardamento, cargo de que fica exonerado por esta
portaria, António Custódio Alves dos Santos.
1.0 grupo de companhias "de subsistências

Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço Âugusto Fernandes do Carmo.
Escola Militar de Equitação

O!llpitão do>serviço de administração mil itar, o tenente
do mesmo serviço José Mota da Silva Gaspar.
Escola Central de Sargentos

Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço Augusto Soares Pinheiro. Este
oficial era e continuo. a ser professor 'evem.tual da referida Escola.
Quadro do serviço veterinário militar

Ooronel veterinário, o tenente-coronel vteterinrurio, inspector do serviço V"eterinário milita'l', da direcção do
mesmo serviço, J o'é Pedro :Mnrlins Barata.
'
TteIltente-coox>ntelrvetel'linário, o major Vleterinário, director do Depósito Geral de Material Veterinário,
Vital de Lemos Bettencourt.
Major veterinário, o capitão veterinário, adido, em ser, viço no Ministéri? do I;tt~rior, n;a Guarda Nacional
Republicano., J ose 'I'eotónio PerelTa Prestes da Fonseca.
(VI.adas polo Tribunal
de Coutas 010 22 do Dozembro de 1953. Slo
lIevldos

emolumontos,

nos tormos do Decreto

n.? 22 257).

Comando militar de Angola

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, ~~ ~isponibilidade, os soldados cadetes, em dispombllIdade,
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Júlio Barbosa Ferreira; João Domingues Fernandes
David, António dos Santos Espinha, Carlos Jorge
Dias Morgado, Rui Simões Pereira Bastos, Fernando
Nelson de Almeida, Herlandet Luis Correia Samblano, Alexandre Eduardo de Melo e Santos, Telmo
Martins Mendonça, José Luís Andrade Teixeira da
Costa, Sebastião Mendes GaIvão, Luís Gonzaga Eiras
de Azevedo, Alvaro Augusto Marques do Couto Teixeira, Alvaro da Silva, Aristides Augusto Loureiro,
Sebastião Pereira da Silva de Sotto Mayor, Angelo
da Cunha Magalhães, Tiago Estrela, João António
da Costa Crespo Ferreira Cerveira do Amaral, Alberto Esteves Geraldes Freire e António Eduardo Domingos Martins da Silva, contando a antiguidade
deste posto desde 10 de Junho de 1953.
(Não carece de visto ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Por portaria de 15 de Dezembro de 1953:
Adidos

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço na provincia de Angola, Raul Pinto de Almerda. (Visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958. Silo
devidos

emolumentos,

nos termos do Decreto

n.? 22 207).

Por portaria de 18 de Dezembro de 1953:
Escola Prãtica de Engenharia

Capitão, O tenente de engenharia, adido, em serviço no
Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, Octávio
Mendes da Silva,
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Dezembro de 1963. Silo
devido. emolumentos, DOS termos do Decreto n.· 2l1257).

Por portarias de 22 de Dezembro de 1953:
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Capitão,
Braga.

O

tenente de infantaria Jorge da Costa Salazar

2.· Série
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Capitão, o tenente de infantaria Artur Manuel Soares
Coelho.
Capitão, o tenente de infantaria António Gomes Baptista
Ferro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezombro de 1953. São
devidos emolumentos,

nos termos do Decreto

0.

0

22 257).

Capitão, o tenente de infantaria Joaquim Moreira Rebelo.
Escola Prática

de Infantaria

Capitães, os tenentes de infantaria António Cândido
Barbosa de Ducena Lopes Gaia e Vitorino de Azevedo
Coutinho.
Regimento de infantaria

n.· 2

Capitão, o tenente de infantaria, do batalhão de metralhadoras n." 1, Carlos Alcobia de Sousa Cirne .

.

Regimento de infantaria

Capitão, o tenente de infantaria
Mendonça Cisnoiros de Faria.
Regimento de infantaria

Capitão ,

O

n.· 5

António Alemão de
n.· 6

tenente de infantaria Castro Ambrósio.
Regimento de infantarIa

n.· 7

Capitão, o tenente de infantaria, do batalhão de metralhadoras n." 2, Aníbal José Mendes Ginja Brandão
dos Santos Viegas.
Regimento de infantaria

n.· 8

Capitão, o tenente de infantaria, do regimento de infantaria n.? 4, José Maria Adriano das Neves.
Regimento de infantaria

n. o 10

Capitães, os tenentes de infantaria Carlos Augusto Coutinho de Almeida Cordeiro e, do batalhão de metralhadoras n." 3, Alfredo Maria Lopes de Mesquita
Guimarães.
Regimento de infantaria

n.O "

'apitão, O tenente de infantaria, do regimento de infantaria n." 1, J osé Gualberto do Nascimento Matias.
Regimento de infantaria

n.O 12

Capitães, os tenentes de infantaria, da mesma unidad?,
Rui do )lendonr;a
algado LaIDClras, da Escola Pratica de Infantaria, Ilonirío Vieira Ribeiro e, do regimento de infantaria·n.o G, Joaquim Vieira Cardoso.
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n.O 14

Capitães, os tenentes de infantaria José Gonçalves
Matos Duque e José Lopes de Figueiredo.
Regimento de infantaria

de

n. o 15

Capitães, os tenentes de infantaria, do regimento de infantaria n." 1, Alberto Alves Pinto Baptista e, do regimento de infantaria n.? 5, Mário Vasco de Oliveira.
Batalhão de caçadores n.O 2

Capitão, e tenente de infantaria, do batalhão de engenhos, António da Graça Bordadágua.
Batalhão de caçadores n. ° 3

Capitão, o tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 10, Carlos Alberto da Silva Ferreira Júnior.
Batalhão de caçadores n. ° 6

Capitão, o tenente
rinha.

de infantaria

António Ribeiro Fa-

Batalhão de metralhadoras

n.O 2

Capitão, o tenente de infantaria Fernando Alves Aldeia.
(Visada pelo Tribunal
devldos_emolnmentos,

de Contai em 31 de Dezembro de 1953. Silo
nos termos do Decreto n.· 22 2(7).

Escola Prática de Infantaria

Capitão, o tenente de infantaria Américo Correia.
Regimento de Infantaria

n.O 9

Capitão, o tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n." 10, Abeilar Borges Teixeira Martins.
Regimento de infantaria

Capitão,
Duarte.

O

tenente de infantaria
Regimento de infantaria

n.O 10

Avelino Tavares

Vaz

n. o 14

Capitão, o tenente de infantaria Fernando
nuel Fortes dos Santos Ferreira.

Negidio Ma-

Batalhão de caçadores n. o 7

Capitão, o tenente de infantaria Mário de Aguiar Gonçalves Dente.

2." Série
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Batalhão de caçadores n.O 8

Capitão, o tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n. o 8, António Coelho da Silva.
Batalhão independente de infantaria

n.· 17

Capitães, os tenentes de infantaria, do regimento de infantaria n. o 7, Jorge Afonso Cardoso, do regimento
de infantaria n." 8, Manuel Eduardo de Azevedo Simões e, do batalhão de caçadores n. o 6. Tomás Augusto
Monteiro.
Batalhão de metralhadoras

Capitão, o tenente de infantaria
de Oliveira Leite.

n.· 2

Luis Alberto Monteiro

Batalhão de engenhos

Capitão, o tenente de infantaria Nivio José Ramos Herdade.
(VIsadas pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1953. sno
devidos emolumentos,

nos termos do Decreto

Regimento de Infantaria

n.· 22 251).1

n.· 7

°

Capitão,
tenente de infantaria, adido, em serviço na
Escola do Exército, Manuel da Cunha Sardinha.
Batalhão de caçadores n.· 2

Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, António Emílio Teles Gonçalves de Carvalho.
Direcção da Arma de Engenharia

Brigadeiro de engenharia, inspector das tropas de sapadores, o coronel de engenharia, tirocinado, inspector
interino das tropas de sapadores, António Nunes
Freire. (Visadas pelo Tribunal de ContAs em 31 de Dezombro de 1953. Slo
devldol

emolumentos,

nos termol

do Decreto

n.· 22 267).

Por portarias de 26 de Dezembro de 1953 :
Quadro da arma de engenharia

Coronel o tenente-coronel de engenharia, da inspecção
das tropas de sapadores, Caetano Maria da Cunha
Reis
(Vindas
pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezombro de 1963. Slo
•

devidos emolumentos,

nOI lenuOI do Decrete

D.·II' 1161).

914
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Quadro do serviço de saúde militar

Major médico, o capitão médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde, Francisco Cabral Sacadura.
Hospital Militar Principal

Capitão médico, o tenente médico António Salvador Alves Ferrão.
Adido.

Major médico, o capitão médico, adido, em serviço no
Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, Francisco
Manuel de Seixas Serra.
(Visada pojo Tribunal de Contas em 30 de Dezembro do 1953. São
devidos omolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Por portarias de 28 de Dezembro de 1953:
3." Região militar - Quartel·general

Capitão, o tenente de artilharia Fernando de Melo Vieira
Ponces de Carvalho.
Escola Prática de Artilharia

Capitão, o tenente -de artilharia
Rebelo.
Regimento de artilharia

Capitão, o tenente
da Costa.

de artilharia

Regimento de artilharia

João Luis de Almeida
ligeira

Matias Fiúza Álvares
ligeira n.O 2

Capitães, os tenentes de artilharia
Gil e Júlio Veiga Simão.
Regimento de artilharia

Capitão, o tenente de artilharia
Costa.
Regimento de artilharia

Capitão, I o tenente do artilharia
reira de Bacelar Ferreira.

n.· I

António de Campos

ligeira n.O 3

Adolfo Jorge Vilares da
ligeira n.O 5

Francisco

Silvério Pe-

2.&Série
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n.O 6

Silvio Aires Martinho
pesada n.· 2

Capitães, os tenentes de artilharia António Tiago Martins e Américo Trindade.
Regimento de artilharia

pesada n.· 3

Capitão, o tenente de artilharia, do destacamento misto
do Forte de Almada, Fide~no Duarte Fogaça.
Regimento de artilharia

de costa

Capitão, o teneute de artilharia, da bateria antiaérea
independente, Domingos de Magalhães Filipe.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. ° I

Capitão, o tenente de artilharia Joaquim Saldanha Hernandez Palhoto.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O 3

Capitão, o tenente de artilharia, do grupo de artilharia
contra aeronaves n." 1, Armando Rodrigues Figueira.
Capitão, o tenente de artilharia, adido, instrutor de táctica de artilharia da Escola do Exército, cargo de que
fica exonerado por esta portaria, Manuel António Lopes.
Grupo Independente de artilharia

de costa

Capitão, o tenente de artilharia Ernesto Carrilho do Rosário.
Grupo de artilharia

de guarnição

Capitão, o tenente de artilharia, do regimento de artilharia pesada n. o 2, António da Silva Pereira.
Escola Militar de Electromecânica

Capitão, o tenente de artilharia João Inácio Pereira Júnior.
Escola Central de Sargentos

Capitão,
mos.

O

tenente do artilharia Armando de Sousa Go(Vlladas polo Tribunal do Contai em Si de Dezembro de 1953. Silo
devidos emolumentos, nOI termo. do Deereto n.' 22 267).
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de 29 de Dezembro de 1953:
Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, 2.0 comandante
do regimento de infantaria n.? 16, Carlos Manuel Teixeira Malheiro.
Tenente-coronel,
o major de infantaria, da direcção da
arma, António Clemente de Sousa Gomes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 80 de Dezembro de 1958. S!l.o
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n, 22 267).

°

V-COLOCAÇOES,
Ministério

EXONERAÇOES

E TRANSFERÉNCIAS

do Exército -I.a Direcção-Geral-

2. a Repartiç30

Por portaria de 6 de Novembro de 1953:
N omeado professor efectivo do curso de altos comandos,
nos termos do artigo 7. do Decreto-Lei n." 30264,
alterado pelo Decreto-Lei n." 36238, de 21 de Abril
de 1947, o brigadeiro de artilharia, comandante da
defesa marítima de Lisboa, Luis Gonzaga Bressane
Lei te Perry de Sousa Gomes, na vaga do general
Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz, que, por esta
portaria, fica exonerado daquelas funções, acumulando com o serviço que desempenha na referida defesa marítima de Lisboa.
0

(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Dozembro de 1908. Nilo
são devidos emolumontos, nOI termos do Decreto n.o 22 267).

Por portarias de 13 de Novembro de 1953:
Nomeado por um ano lectivo, a partir de 1 de Outubro
de 1953, professor int~rino do 1.0 grupo de matérias
do curso do estado-mm?r, em substituição do major
do mesmo corpo J oaquim da Luz Cunha, que se encon~ra frequ.entando o curso superior de guerra em
Paris, o capitão do corpo do estado- maior da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Francisco 1faria Rocba
Simões, nos termos do artigo n.e do
ecreto-Lei
n.? 39053, de 2G de Dezembro de 1952.
(Visada palo l'r1bunal do Conta. em O do Dozombro d. 1968. Silo
devido. emolumentos,
noa termol do Docreto n.o 22 267).

2.' Série
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Confirmada a nomeação de professor efectivo do 1.0 grupo
de. matérias do curso do estado-maior, por espaço de
SeIS anos, ao. tenente-coronel do corpo do estado-maior
Arnaldo Schulz, nos termos do artigo 8. o do Decreto-Lei n. o 39 053, de 26 de Dezembro de 1952.
Reconduzidos por mais um ano, como professores interinos
do curso do estado-maior, o primeiro, do 2.0 grupo de
matérias e, os restantes, do 1.0 grupo, os majores
João Tiroa, João de Oliveira Marques e João Paiva
de Faria Leite Brandão e capitão António Alberto de
Carvalho Rosado, todos do corpo do estado-maior ao
abrigo do artigo 9.0 do Decreto-Lei n. o 39 053, d~ 26
de Dezembro de 1952.
•
(Visada pelo Tribunal de Contas em 9 de Dezembro de 1953. Nilo
são devidos emolumentos, nos termos do Docreto n.? 22 257).

Instituto de Altos Estudos Militares

Professor efectivo dos cursos para a promoção a oficial
superior, o tenente-coronel de infantaria, da direcção
da arma, António Vitorino França Borges, nos termos
dos artigos 15.0 e 16.0 do Decreto n.? 37139, de 5
de Novembro de 1948.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 15 de Dezembro de 1953. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 2(7).

Professor eventual dos cursos para a promoção a oficial
superior, o major de infantaria, chefe do centro de
mobilização de infantaria n.? 3, Edmundo da Luz
Cunha, nos termos I do artigo 17.0 do Decreto-Lei
n.? 37139, de 5 de Novembro de 1948.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 2~ de Novembro de 1953. São
devidos emolumentos,
n08 termos do Decreto n.· 22 257).

Comando militar de Angola

Tenentes: de infantaria) em disponibilidade, do batalhão de caçadores n." 6, Júlio Mendes Gameiro; de
artilharia, licenciado, do comando militar de Moçambique, Vi~iato Faria da. F0D:sec~ e. em d!sponi~iIidade, do reglmento de artilharia Iigeíra n. 5, Joao
Eduardo Pinto Gonçalves Correia e, do grupo de artilharia contra aeronaves n. o 1, Jorge Augusto Tranco o Vaz e médico, licenciado, do centro de mobilização do se~'viço de saúde n." 1, João Baptista Coelho,
iodos milicianos.
Alfer s milicianotl: de artilharia, em disponibilidade,
do regiro nto de artilharia antiaérea fixa, Hél~~r
José Lain e Silva e, licenciado, do centro de mobili-
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de artilharia n. ° l1, Octávio de Almeida Moreira; de cavalaria, em disponibilidade, do regimento
de cavalaria n. ° ~ Sebastião' José Correia de ~á e, do
regimento de cavalaria n." 7, Alberto Nuno Carlos
Rita Folque Mendonça Rolim Moura Barreto; de engenharia, em disponibilidade, do regimento de engenharia n." 1, Mário Augusto de Paiva Neto e, do batalhão de caminhos de ferro, Luís Manuel Pessanha
Pereira da Fonseca; médico, em disponibilidade, do
1. ° grupo de companhias de saúde, António da Silva
Oliveira e, do serviço de administração militar, em
disponibilidade,
do 1.0 grupo de companhias de
saúde, António da Silva Oliveira e, do serviço de
administração
militar,
em disponibilidade,
do
1.0 grupo de companhias de subsistências,
Ernesto
Jorge da Conceição Ferreira.
Aspirante a oficial miliciano médico, em disponibilidade, do 2.° grupo de companhias de saúde, Osvaldo
Granado Madeira.
zação

Comando militar de Moçambique

, Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
do regimento de artilharia ligeira n.? 4, Artur Ribeiro Lopes e Samuel de Jesus Ferreira de Carvalho.
Alferes milicianos: de infantaria,
em disponibilidade,
do regimento de infantaria n." 2, Manuel Saraiva
Barreto; de artilharia, em disponibilidade,
do regimento de artilharia ligeira u 4, Augusto de Carvalho Martins e, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1, Mário de Jesus Ramalho e, de cavalaria,
em disponibilidade, do regimento de cavalaria n." 5,
Higino do Vale Carvalheira.
,?

Comando militar da Madeira

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do centro de mobilização de infantaria n." 3 Francisco Ezequiel de Jesus Pereira, licenciados do centro
de mobiliza\'fio de in funtaria 11. ° 5, Oscar Ribeiro Filipe, do centro de mobilização de infantaria n." 12,
Eustáquio Gualborto Gomes e Adriano Acácio de
AI~eid: Silvano, ~o centro. de mobilização de infuntaria n. 14, António J oaquim Cortês Lima e do centro de mobilização do infantaria n." 15 ândido Pina
Lea_l Tavares; de. urtilharin, em disp~nibiliJado,
do
regimento
de urtil huriu n." G, Fernuudo (h, Oliveira
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Tavares da Silva e Manuel Cândido Sirgado Maia
do grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 2, Renat~
António Correia de Gouveia, do grupo de artilharia
c?ntra aeronaves n." 3, Wilban da Conceição e, licenciado, do .centro de mobilização de artilharia n.? 3,
João Inacio de Sousa; de cavalaria, em disponibilidade, do regimento de lanceiros n.? 1, Vasco Troni e,
licenciado, ~o centro de mobilização de cavalaria
n." ~, Antõnio Cardeal Nunes, e, de engenharia, licenciados, do centro de mobilização de encenharia
n. ° 1, José Adolfo Pinto Eliseu e. do centro de mobiIização de engenharia n." Q, José de Sena Lino.
Alferes milicianos de infantaríu, Iicenoiados, do centro
de mohiliaação de infantaria n." 2, Clementino Moniz
de Sou a, do centro de mobilização de infantaria n, ° 5,
IMamuel Reinaldo de Figueiredo Alves Vieira, do
centro de mobilização de infantaria n. ° 12, Gabriel
Ladislau Pestana Ferreira e, do centro de mobilização
de infantaria n." 14, José Figueri.ra de Araújo e Joaquim Rodrigues Lufinha ; de artilharia, em disponibilidade, do regimento de artilharia ligeira n. ° 2,
J oão José Monsanto Fonseca, do regimento de arti-·
lharia ligeira n." 41 Luís António Gomes Ribeiro, do
reeimento de artilharia n." 6, José Sandoval Melosa
M~lim, do regimento de artilharia pesada n. ° 2, Hui
Manuel Ileodato Fernandes Góis Ferreira, do regimento de artilharia pesada n." 3, Manuel Felício
Duarte, do regimento de artilharia antiaérea fixa,
Manuel Rodrigues Braga e Carlos José Teodoro Baeta
Camacho do r zimento de artilharia l,jgeira n. ° 1,
Analide
ilv~ Guerreiro, do grUJpo de artilharia
.contra aeronaves n. ° 3 Alberto David Soares Goncalves dos Reis e, licen~iado, do
de mobilização
de artilharia n." 2, Sérgio ValentIm. Camacho e, de
cnvnlnriu, em di sponihil'idade, do regl~ento de c~v~laria 1),° 5, João Gome de Abreu Lima e .Acrtõnío
Pena Monteiro e, do regimento de oavalaría n. ° 8,
Manuel Romão Boavida.
.,
.'
Aspirante a oficial miliciano de nrtilharia, em dlspon.Ihilidade, do regimento de artilha.ria n." 6, Emídio
ame da ilva.

da

=r=

Comando militar dos Açores

'I'eucní ,~ milicianos: crn disponibiJida~e, do regimento
de infnnu ria n." 4, Domingos," avier Leonardo, do
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,regimento de infantaria n." 9, Aires Manuel Am.tónio
Borges, do regimento de infantaria n, ° 11, Fernando
Medeiros Ramos, Vítor Hayes Velho de Melo Cabral
e Angelo Leal da Cosia, do regimento de infantaria
n.? 14, José de Sá Monteiro Frias e, do batalhão de
'caçadores n." 2, Vitorino Maria de Pinho Oanelhas,
Iicenciados, do centro de mobilização de infantaria
n." 4, Manuel Cordeiro de Mendonça Ereitas, do centro de illoihiEzação de infaertaria n." 6, Horácio 'I'aveira Malheiro, do centro de mobilização de infantaria n." 8, Francisco Américo Valdês Tomás dos Santos e Pedro Pinheiro Gonçalves, do centro de mobilização de i'lllfantaTia n." 11, Orlando Vasconcelos Azevedo, do centro de mobilização de infantaria n.? 12,
Joaquim Forte de Sampaio Rodrigues e Manuel Luís
de Medeiros e Câmara, do centro de mobilização de
infantaria n.? 13, M'aIllJuelAlves Passos Coelho, do
centro de mobilização de infantaria n. ° 14, Aires da
Costa Loureiro, J oão Bonifácio de Andrade e Rui
Machado de Alsneida Couto, do centro de mobilização
de infantaria n." lt6, Dédalo de Sousa Leitão e Oscar
Lis Baptista Ribeiro de Oliveira e, do centro de mobilização de infantaria n." 20, Vinício de Brito Faro e
Albuquerque, Fernando da Costa Campos e Oliveira
e Aníbal Coelho de Simas; de artilharia,
em disponibilidade, do regimento de artilharia ligeira n." 2,
Mário Vasconcelos Trepa e António Caevalho Roque,
Vaz, do regimento de artilharia pesada n.? 1, Hermano de Oliveira Cabral, do regianen.to de a:ntilharia
antiaérea fixa, Manuel Coimbra, do grupo de artilharia contra aeronaves m. ° 1, Guilherme José Oaetano,
do grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 2 Fernando Cordeniz Fagundes e, licenciado
do ~entro
de mobilização de artilharia m.? 10, José Frederico
Álvaro de Sousa Brito, e, de cavalaria, em disponibilidade, Armando Raposo Álvares Pereira
licenciados
do centro de mobilização de oavalaria n.'o 3 Am.tOO:ti~
José Gonçalves de Sá Nogueira, Tude Albe:rto Pereira Monteiro e Carlos J asá Vasconcelos Boraes.
Alferes ~nilicianos:. de inft~ntaria, em di ponibilid~de,
do regimento de infantaria n." 3, Luís Filipe de Lima
Araújo de Figueiredo da Cunha de 1[<>10 Abr u do
regimento de infantaria n.v 5, Manuel Luí d Ázvedo e Eduardo Tomé de Andrade do r cim nto d
infantaria n.? 7, Francisco de Lim; Bot lho e ~ran-
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cisco Rodrigues Pardal, do regimento de infantaria
n. o 15, Manuel José da Costa, do rezimento de infantaria n." 16, José de Brun da SilvaI:>Júnior, do batalhão de caçadores n.? 3, Eduardo Manuel Tavares de
Melo, do bat~lhão. de caçadores n. o 4, J os~ .Marques
Leonardo e, Iicenciados, do centro de mobilisação de
infantaria
n. o .~, António. Rodrigues Pinelo e, do
centro de mobilizaçâo de infantaria n.? 14, Agostin~? Marques dos. Santos; de a~tilharia, em disponíhilidade, do regimento de arti.lharia ligeira n.? 5,
Auretónio Campos do Vale e Joaquim Vicente de
Matos, do regimento de artilharia pesada n. o 1, João
Luís Machado Toste, do regimento de artilharia pesada n. o 2, Marcelo Simas 'I'omás Bettencourt
do
'regimento de artilharia n. o 6, Raul Mendes Fer~andes, do regimento de artilharia de costa, José Faustino Gomes Pepe, do grupo de artilharia contra aeronaves n. o 2, Fernando Carvalho Barreira e, licenciados
do centro de mobilização de artilharia n.? 2, Au~usto
da Cunha Guedes Carvalhal, do centro de mohilização de artilharia n." 11, Manuel Alexandre Madruga
e, em disponibilidade, do grupo de artilharia contra
aeronaves n. o 2, Hernâni José Abrantes dos Santos;
de engenharia, em disponibilidade,
do batalhão de
caminhos de ferro, José Luís Abecassis, do batalhão
de telegranstas, Herculano Pereira de Medeiros Barbosa e J orf!e Forjas Tavares Carreira e, licenciados,
do centro de mobilização de trem n.? 1, Manuel Sárrea Tavares Mascarenhas Gaivão e, do centro de mobilização de engenharia n.? 2, Ricardo Vaz Pacheco
de Castro, e de cavalaria, em disponibilidade, do regimento de cavalaria n.? 3, José Henrique da Costa
Ferreira
do reO'imento de cavalaria n. o 4, António
,I:>
.
d
.
t d
Albuquerque J ácome Correia e, o reglmen o e cavalaria n." 5, António Rodrigues Lufinha.
Regimento de Infantaria

Ten nte miliciano de infantaria,
Antõnio Pinto Gamboa.
Regimento de infantaria

n. o

4

em disponibilidade,
n. o 5

•

Alfer
miliciano de infantaria. em, d~spon.ibi~idade,
Vítor Tomé. imões Oarn Iro e AntOnIO Ribeiro dos
autos.
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n.O 10

Tenente miliciano de infantaria,
em disponibilidade,
da 2." companhia disciplinar de Cabo Verde, José
Augusto Lis do Amaral.
Regimento de infantaria

n.O 12

Aspirante a oficial miliciano de infantaria,
do regimento de infantaria n.? 14, Carlos Alberto Rijo Sales
Lougares, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria

n.· 14

Tenente miliciano de infantaria,
em disponibilidade,
Luís Diogo de Almeida Campos.
I

Centro de mobilização de infantaria

Tenente miliciano de infantaria,
gusto Pereira da Silva Reis.
Regimento de artilharia

n.· 13

licenciado,

Júlio Au-

ligeira n. o 3

Tenente miliciano de artilharia,
em disponibilidade,
Gustavo de Silva Anjos Ferreira.
Centro de mobilização de artilharia

n. o 3

Tencnte miliciano de artilharia, licenciado, do centro
de mobilização de artilharia n.? 1, João Fernandes
Delgado.
Regimento de lanceiros n.O I

'I'enente miliciano de cavalaria,
Francisco Caetano Ferreira.

cm disponibilidade,

Escola Prática de Engenharia

Tenente miliciano de engenharia,
João António Seia Ramos.

em disponibilidade,

Por portarias de 20 de N ovembro de 1953:
Nomeado professor intorino do 1.0 grupo de matérias
dos cursos do estado-maior, durante o ano lectivo de
1953-1954, o capitão do corpo do estado-maior Artur
Henrique Nunes da ilva, nos termos do artigo 9.°
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do Decreto-Lei n.? 39053, de 26 de Dezembro de
1952, na vaga deixada pelo coronel José António da
Rocha Beleza Ferraz, professor Afectivo, nomeado
para a frequência do curso de altos comandos.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Dezembro de rsss, Silo
devidos emotumemos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Nomeado professor eventual do curso de promoção a
oficial superior o capitão médico, do 2.0 grupo de
companhias de saúde, João de Penha Coutinho, nos
termos do artigo 17.0 do Decreto n. o 37 139, de 5 de
N ovembrq de 1948, devendo ser considerado nesta
situação desde 14 do corrente mês e ano.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1953. Slio
dovldos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

3." região militar - Quartel-general

Capitão do 'corpo do estado-maior, da 3.&Direcção-GeTal desde Mini tério, Américo Agostinho iMem,doça
Frazão.
I I
I
Regimento de infantaria n.· 12

Oapitâo de infantaria, III.O quadro da arma, 'Carlos Faustino da ilva Duarte.
Regimento de infantaria

n.· 14

2.0 comandante

interino, o major de ,infantaria
Graciano de J esu Gomes Almendra.
Regimento de infantaria

João

n.· 15

Major de infantaria,
no quadro da arma, Frederico
Manuel Ferreira Braga Paixão.
apitão de infantaria,
no qua,dro d~ arma, Octávio
II uzo de Almeida e Va cancelos PImental.
I:>

Batalhão independente de infantaria n.· 18

Capitão de infantaria, ajudante de campo do g~)'v:ernador, do comando militar dos Açores, AntonlO do
unto IIomelll de
oronha.
J.

Batalhão de metralhadoras n.· I

C:rpitao do quadro dos serviços au: i~i'~re,_dO ~xéroito,
rio (li trito de recrutamento c mobilisaçüo n. 3, Antônio Manuel Martins.
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, Regimento de lanceiros n.O I

Comandante, o coronel de cavalaria, comandante do
regimento de cavalaria n.? 3, Mário Vitorino Mendes,
por pedir.
Grupo de companhias de trem auto

Capitão do extinto quadro auxi'liar de engenharia, no
mesmo extinto quadro, Vitorino Leopoldino do Carmo
Moreira.
5.· inspecção do serviço de saúde militar

Inspector, o coronel médico, no quadro do mesmo ser ..
viço, Francisco Bicudo de Medeiros.
Distrito de recrutamento

e mobilização n. ° 14

Subchefe, o tenente-coronel
miliciano de infantaria
do extinto quadro especial, 2.° comandante Ido r,egim?D-to de infantaria m.? 14, Leonel Reli Lobão Eerreira,
Instituto de Altos Estudos Militares

Professor do curso do estado-maior, o coronel do co:npo
do estado-maior, no quadro do coTtpo do mesmo estado-maior, Carlos 'Miguel Lopes da Silva Freire.
Colégio Militar

Professores provisórios, os capitães de infantaTÍa, da
direcção da arma, (Mário Ida Ounha Torres Gomes e,
do batalhão de engenhos, A!I'tur João Cabral Carmona, ,por terem sido nomeados para o supracitado
cargo rpor portarius de 25 de Setembro de 1963 e 16
de Outubro do mesmo ano, respectivamente.
Governo Militar

de Lisboa- Casa de Reclusão

Comandamte, o maj ar de infantaria,
do r~imento
infantaria n." l 6, Orlando Luís de Oliveira.

de

r

Por portarias de 27 de Novembro de 1953:
Nomeado instrutor de 'equitação do curso do estado-maior, nos terrmos do § único do rart~go 8.° do De~eto n." 39~,
de 26 de. Dezembro de 1952, o' carpi/f;ãJo de cavalaria, ido ~egJ.all'ento de Ianceiros n ," 2,
Augusto Eduardo de OliV1eiro Ferraz de Noronha e
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~eneses Fre~re de Andrade, na vaga do major FranCISCOAntõnio de Araújo de Azevedo Pimenta da
Gam:, que, por esta porta.ria, fica exone~ado daquelas
funçoes, devendo ser considerado nesta situação desde
16 de Novembro de 1953.
(VIsada pelo Tribunal de Contas em 9 de Dezembro de 1953. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Exonerado de professor efectivo dos cursos para a promoção a oficial superior, no Instituto de Altos [Estudos ,Militares, para que havia sido nomeado por
portaria de 17 de Dezembro de 1948, o coronel do
corpo do estado-maior António Augusto de Valadares
Tavares.
Deixa de desempenhar as funções de professor adjunto
interino da 6.& cadeira (Táctica de Infantaria)
da
Escola do Exército, por ter sido nomeado comandante da 1.& companhia do corpo de alunos da referida Escola, mas pertencendo à Direcção da Arma
de Infantaria,
o capitão de infantaria Duarte de
Azevedo Pinto Coelho.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 8 de Dezembro de 1958).

Conselho fiscal dos estabelecimentos fabris

VoO'al, o coronel do serviço de administração militar,
(la Direcção do Serviço de Administração Militar,
André Pelicano Fernandes, nos termos da base x da
Lei n." 2020, de 19 de IMarço de'1947, e n." 1.0 da
Portaria n," 13 631, de 8 de Agosto de 1951, na vaga
do coronel Vitorino Alves Gomes, que, por portaria
desta data, transita 'para a situação de reserva .e fica
e onerado daquelas funções.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 9 de Dezembro de 1953. São
devido. emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 257).

Quadro da arma de infantaria

Coronel de infantaria, director da carreira
E pinho, Manuel Abrunhosa de IMatos.

de tiro de

Regimento de infantaria n.· 9

Iajor de infantaria,
Cameira.

no quadro da arma, Jorge ,Marçal

Regimento de artilharia

ligeira n. o 4

Comandante, o coronel :de artilharia,
no ,q~3Jdro da
arma, .To. é Augu. to VIeira da Fonseca !un;or, para
os efeito do artigo 87. do Decreto-Lei n. 36304,
de 24 de Maio de 1947.
0
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antiaérea fixa

Major de artilharia, do regimento de artilharia
.sada n." 1, ,João José Domingues.

pe-

Bateria independente de defesa de costa n.o I

Alferes, do regimento de artilharia de costa, Luís Filipe de Albuquerque Campos Ferreira.
Direcção da Arma de Cavalaria

Tenente, do regimento de cavalaria n.? 4, Rui ,Manuel
de Brito Limpo Serra.
Campo de instrução militar

de Santa, Margarida

Capitão, do regimento de cavalaria
reira da 18ilva.

n.? 8, António Pe-

Comando militar de Angola

Alferes milicianos: .de infantaria, em disponibilidade,
Jorge Augusto Ferreira Neto e, de artilharia, licenciado, do comando militar de Moçambique, Fernando Augusto Soares Seixas,
Regimento de infantaria

n.O I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, da L'" companhia de depósito e recrutamento de Moçambique, José Manuel Pereira da
Silva.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 4

Alteres miliciano de artilharia,
em disponibilidade,
José Clemente de Oliveira Baptista.
Regimento de engenharia n.O I

Alferes miliciano de engenharia, em disponihilidade,
do comando militar de Moçambique,
Luís Filipe
Pinto Eliseu.
Depósito de recrutamento

e mobilização n.O I da província de Angola

Alferes mil iciano m-édico, em dispon ihilidade, do comando militar da Guiné, Peruando Moura Pires.
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Por portarias de 4 de Dezembro de 1953:
Ministério do Exército - Repartiçilo de Fiscalizaçilo

Tenente do serviç.o de administração militar, no quadro
do mesmo serVIço, José Roberto da Silva.
Batalhão de metralhadoras n.· 3

Capitão de infantaria,
sardo Neves.

no quadro da arma, Álvaro Li-

Regimento de casalarla n.' 3

Comandante interino, o tenente-coronel de cavalaria
2. o comandante, Francisco António de Araújo d~
Asevedo Pimenta da Gama.
Regimento de cavalaria n.O 6

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, Francisco
José Martins Ferreira.
Escola Prática de Engenharia

Tenente de engenharia, no quadro da arma, Jorge Teixeira Pimentel.
Grupo de companhias de trem auto

2. o comandante, o tenente-coronel de engenharia, da inspecção das tropas de transmissões, Floriano Bernardo
das Neves.
Hospital militar regional n. o 4

Director, o tenente-coronel médico, no quadro do serviço de saúde militar, Carlos Pereira da Silva Costa.
Depósito Geral de Material Sanitário

Director, o major médico, do hospital militar regional
n." 4, José Alfredo Nobre Cartaxo.
Distrito de recrutamento e mobilização n.O 6

Chefe interino, o tenente-coronel de infantaria Manuel
Mariano Hibeiro Júnior.
Comando militar de Angola

'I'enente miliciano de infantaria, em disponibil~dade,
do recim nto de infantaria n. o 4, Manuel Jose Sancho Nobre, e, do batalhão de caçadores n.? 7, Gus-
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tavo Adolfo Correia Rebolho, e, de artilharia,
em
disponibilidade,
do regimento de artilharia ligeira
n." 3, Fernando dos Santos Cordeiro Subtil, e, do
regimento de artilharia n." 6, João de Sousa Mota.
Al['el"!l8milicianos, de inf.antaria, 'em disponibilídede,
do regimento de infantaria n. ° 4, Antero Fa-ancisco
de Bales Pedroso de Seabra oe, do batalhão de eaçadores n. ° 2, João Pombo Lopes e, de cavalaria, em
disponib'ilidade, do regimento de eavalama m." 8, Jeróndmo da Silva Rolo.
'Comando militar

de Moçambique

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade,
do
regimento de lanceiros n. ° 1, João Matias Fernandes Dantas.
Batalhão de caçadores n.O 8

Tenente miliciano de infantaria,
em disponibilidade,
Fernando Manuel Ferreira de Brito.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 3

Aspirante a oficial miliciano de artilharia,
em disponibilidade, José Ricardo de Jesus Correia.
Regimento de cavalaria

n.· 7

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, em disponibilidade, Jorge Augusto do Amaral Coelho.

Por portarias de 11 de Dezembro de 1953:
Nomeado professor catedrático da 3.&cadeira da Escola
, do Exército o major ele engenharia, professor adjunto
da mesma Escola, Mário Pereira de Azevedo Batalha,
nos termos dos 'artigos 18.0, 19.°,20 .. e 2l.° do Decreto-Lei n." 30 874, alterado pelo Decreto-Lei n." 36237,
de 21 de Abril de 1947, na vaga deixada pelo tenente-coronel Manuel Quirino Pacheco de Sousa, exonerado
das referidas funções por portaria de 29 de Maio de
1953.
(Visada pelo Trlbuoal de Contas om 22 do Dezombro do 1958. Slio
devidos

emolumentos,

nos termos do Decreto

n.· 22 2~7).

Oflcinas Gerais de Fardamento

Verificador da secção técnica, o capitão do serviço de
administração militar, no 'quadro do mesmo serviço,
António Custódio .Alves dos Santos, n08 termos do

2.· Série
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artigo 27.° do Decret-o n." II 605, de 23 de Abril de
1926, e base rrrda Lei n." 2 020, de 19 de Março de
1947, na v.aga do capitão ,Carlos Pessoa Fraikin, que,
por portaria de 20 de Junho de 1953, foi promovido a
major e exonerudo do referido cargo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Dozembro de 1953. SAo
devidos omolumentos, DO. termos do Decreto n.o 22 251).

2.° Tribunal Militar Territorial

de Lisboa

Coronel de infantaria, da dir cção da arma, Maximíno
de Abranches Mendes de Sena N eves, nos termos do
artigo 292.° do Decreto n. ° 11 292 (Código de Justiça
.Mílitar ), de 26 de N ovembro de 1925, e Decreto-Lei n.? 24460, de 5 de Junho de 1935, na vaga do
coronel Emídio José Cruj eira de Carvalho, que, pela
presente portaria, fica exonerado daquelas funções.
(Visada peJo Tribunal de Contas em 22 de Dezembro de 1953. Não
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.o 22257).

Comando militar do Estado da índia

Alferes de infantaria, da escola prática da arma, António Manuel da Graça Pinheiro Rodrigues Inácio de
Paiva. I.' região militar - Quartel.general

Adjunto do comando, o brigadeiro, no quadro do corpo
de oficiais generais, Carlos Alberto Barcelos do Nascimento e Silva.
Quadro da arma de infantaria

Coronel, comandante do regimento de infantaria
Armando Amaro de Freitas,
Regimento de infantaria

0al)itilo , ao regimento de. infantaria
quim Correia, por pedir.

n.? 13,

n. o 4

n." 3, António Joa-

Regimento de infantaria n. o 12

'I'enente, dn hatalhão
Vieira dos Saldos.

de <:a<:adort\sn. c 2, Rui Artur

DIrecção da Arma de Artilharia
'111'
Slll)runumerário,
T enentc-corour 1 ('1 ar t 1 arin ,

Vidisul

das Neves e Ca-stro.

Acácio

)
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Comando militar de Angola

Tenentes milicianos: de infantaria, licenciado, do centro de mobilização de infantaria n." 4, .&ntónio Mendonça Lopes e, médico, licenciado, do comando militar de Moçambique, Acácio Alberto Teixeira Coelho.
Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
do regimento de engenharia .n." 1, Jorge Cândido de
Sena e Carlos Augusto Alves Pereira.
Comando militar de Moçambique

'I'enente miliciano de infantaria, licenciado, do centro
de mobilização de infantaria n.? 4, Armando Jacques
Favre Castel-Branoo.
Alferes miliciano veterinário, licenciado, da secção de
depósito do serviço veterinário militar, Augusto Barreiros Cota.
Regimento de cavalaria

n.· 4

Alferes miliciano, do regimento de cavalaria n." 3, Emílio António Leonardo Martin da Fonseca, por motivo disciplinar.
I.· grupo de companhias de subsistências

Alferes miliciano, do serviço de administração
em disponíbi lidade, Fernando Cardoso.

militar,

2. o grupo de companhias de subsistências

Alferes miliciano, do serviço de administração
em disponibilidade,
J'lÍlio Pedro Cabrita.

P01'

militar,

portarias de 18 de Dezembro de j{)53:

Nomeado professor catedrático, interino da ~.a cadeira
da Escola do Bxél'eito o e::lpitllo do corpo do estudo-maior António Manuel de Fnria Monteiro Carneiro
Pacheco, nos termos do artigo 22.° do Decreto-Lei
11.° 30874,
de ]3 do N'Üvelllhro eh> 1!)40 na varra do
tenente-coronel Alfredo Amélio l)erl'jr~ da ('~l1('oiç[1o, enquanto IS ,ncollil'ar no desempenho das fuuções de Deputado da Nação.
(VIRoda pelo 'I'ríhnnnt do Contns cm 31 de Dezorubro do 1953.
duvldca emoruuiontos,
nOI termol
do l)OC1'OtO ll •• 22 267).

'lio
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Nula ,e de nenhum efeito a parte da portar-ia de 29 de
Maio de 1953, inserta na Ordem do Exército n." 7
2.8 série, do mesmo ano, 'a qual coloca no comand~
militar de Angola os alferes milicianos de infantaria
do centro de mobilização
de infantaria
n." 14 Norberto da Silva Pinto e José Aurrusto de MaO'~Ihães
Soeiro ,
I:>
I:>
Escola do Exercito
Professor
a sistente da cadeira de Matemáticas
Gerais
do r-urso geral preparntório
o major do corpo do estado-maior, da 3.8 Direcção-Geral
deste :Mini,stério,
Frederico
Alcide de Oliveira, nos termos do § 2.0 do
artigo 2.0 do Decreto-Lei
n." 37 137, alterado, pelo
Decreto-Lei
n." 37 642,de
10 de Dezembro de 1949,
na vaga deixada
pelo capitão Manuel Pereira
dos
Santos, que, por portaria de 6 de Novembro de 1953,
foi exonerado daquelas funções.
(VIsada pelo Trlbunal de Contas em 31 de Dezembro de 1953. São
devIdos emolumentos, DOS termos do Deoreto n. 022257).

Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral
Coronel do corpo do estado-maior,
comandante
mento de Innceíros n.? 1, João José Xavier
Ministério do Exército - Repartição

do regiBanazol.

Geral

Alferes doquaclro
dos serviços .a,:xi~i~l'es do Exército,
da 3.a Direcção-Geral
deste ~fmlsteno,
Raul dos Santos , J' oão Rodrisues
Guinote e José Lúcio da Silva
~
Romão.
Comando militar de Moçambique

.

'I'enente rlo quadro dos erviços auxiliar~s do Exército,
do batnlhão de caç'adores n." 5, Marcelino Duarte.
Comando militar da Guiné

Capitão, do reg-imento
mar

Dia

de nrtilhnria

pesada

n." 3, Alde-

da. Costa.
Batalhão de caçadores

n. o 5

Tí'llenlr- elo qundrü dos serviços nuxilinr~s do Ex~rcito,
1I<l quadro
dos mesmos. erviços, ,TüaqUlm FerreIra
de

() Iivo ira CM Iho.
Batalhão de metralhadoras
2." comnntlantr.

nrrnu

António

o major

n.O I

de infantaria,

Pedro de Mira.

da direcção

da

932

ORDEM DO EXERCITO

N.o 14

2." Série

Direcção da Arma de Artilharia

'I'enente-coronel de artilharia, 2.° comandante do regimenta de artilharia n.? 6, Mário Augusto da Assunção
Marques.
Capitães de artilharia, no quadro da arma, José Maria
Soares da .costa Álvares e, da Escola do Exército,
Manuel Pereira dos Santos.
Regimento de artilharia

antiaêrea fixa

'I'enente-coroncl de artilharia, no quadro da arma, José
Frederico da Silveira Machado.
Regimento de cavalaria n.O 7

Tenente, do regimento
Fonseca Dores.

ele cavalaria

n." 3, Gabriel

da

Hospital militar regional n.O I

Tenente médico, no quadro do serviço de saúde militar,
António Campos Felino de Almeida.
Direcção do Serviço Veterinário

Militar

Director, o coronel veterinário, no quadro do mesmo serviço, José Pedro Martins Barata.
Inspector, o tenente-coronel
veterinário,
director do
Hospital :Militar V eterinário, David Borges.
Hospital Militar

Veterinário

Director, o tenente-coronel veterinário, DO quadro
mesmo serviço, Vital de Lemos Bettencourt.

do

Depósito,Geral de Material Veterinário

Director, o major veterinário, no quadro do mesmo serviço, José Teotónio Pereira l)rostes da Fon eca ,
Comando militar de Moçambique

rre-uentes.milicianos:. de illfa.ulario., em dispouibilidadc,
do regllllento do iufnntaria n." 1], Aurélio Ferr ira
e, .dl\ artilharia,
do l'egilllrnto dr f,rtilhal'ia P" ada
]},O 1, ,Tosé Augusto
David Cruz Porr ira l' ]feres milicianos de infantaria,
em disponibilidade
do roeimanto de infantaria
n ," 3, Antóllio C:1l'vaIllO Hnl'~n-

2.' Série
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das Bico, do. regimento de infantaria n.O 16, José
Fernando Leite da Costa ,e, do regimento de infantaria n." 9, Vicente Lo:ff.
Comando militar de Angola

AlfeI'~s miliciano de inf,~nta'l1ia, em díeponibiiidade, do
regl'lnento de infantaria n." 4, Vítor Manuel Pereira
de Castro.
Comando militar dos Açores

Alfer~s miliciano d~ artph~;ia.' em disponibilidade, do
reglJnento de artilharia Iigeira n.? 1, Octávio Soares
de Albergaria Miranda da Silva Lemos.
Por portarias de 31 de Dezembro de 1953:
Continuam a fazer parte do Conselho Superior do
Exército durante o ano de 1954, nos termos da alínea c)
do artigo 2.0 do Decreto-Lei n. o 38 165, de 8 de Fevereiro de 1951, os seguintes oficiais generais:
João da Encarnação Maçãs Fernandes.
Frederico da Costa Lopes da Silva.
Leonel Neto Lima Vieira.
Ministério do Exército - 2.' Direcção-Geral-

3.' Repartição

Tenente do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, Orlando Portugal Guerreiro.
Ministério do Exército - 3.· Direcção-Geral

Coronel do corpo do estado-maior, comandante do regimento de artilharia de costa, Manuel Lopes Pires.
Comando militar dos Açores

Alferes do serviço de administração militar, do Depósito.
Geral de Fardamento e Calçado, Rui Carlos de AIjneida e Sousa.
Comando militar de Moçambique

'I'enento de cavalaria, da escola prática da arma, António
Octávio Dias:Machado.
Comando militar de Timor

Comandante militar, o major de jnf~n~aria? da Direcç~o
do
erviços do Ultramar deste Ministério, José Mana
de Azevedo GaIvão de Melo.
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Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização n." 11, António da Encarnação Santos
Vieira.
Tenente-coronel de infantaria, no quadro da arma, António Clemente de Sousa Gomes.
Escola Prãtica de Infantaria
(Secção de educação

Alferes, do regimento
los Dias Antunes.

üstca)

de cavalaria n." 4, António Car-

Regimento de infantaria n. o I

Capitão, do batalhão de caçadores n.? 2, Columbano
Ferreira Líbano Monteiro, por pedir.
Regimento de infantaria n.· 9

Capitão, do batalhão independente
José Bernardo Zeferino.

de infantaria n. ° 17,

Regimento de infantaria n. 10
O

Capitães, do regimento de infantaria n. ° 6, José Cândido
Neves dos Santos e Cassiano Diego da Silva.
Alferes, do regimento de infantaria n. ° 3, Mário das
Dores Bento, do regimento de infantaria n. ° 5, Lourenço Calisto Aires e, do regimento de infantaria n.? 11,
Simão Antunes Malcata e Arnaldo Manuel de Medeiros Ferreira.
Regimento de infantaria n. o II

Comandante, o coronel de infantaria, com o curso geral
do estado-maior, da Direcção da Arma de Infantaria,
Francisco Holbeche Fino.
Regimentode infantaria n.O 12

Capitães, do regimento de infantaria n.? 9, Luis Filipe
de Meneses Falcão, do regimento de infantaria n. ° 13,
Manuel Ferreira Nobre Silva e, do batalhão de metralhadoras n." 2, José Eugénio Borges.
Alferes, do regimento de infantaria n.? 2, Artur Fernandes Baptista e José Augusto Lobo Brandão Soares
Leal, do regimento de infantaria n.? 5, Carlos Ilon-
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ríque .Duarte de Lace.r~a e José Ed~ardo de Araújo
Ferreira Mendes Sentieíro e, do regimento de infantaria n." 8, Francisco José Soares Ogando.
Regimento de infantaria

n. o 14

Comandante, o coronel de infantaria director da carreira de tiro de Espinho, Alfredo Abeilar Vieira.
Capitães, do regimento de infantaria n, o 8 Armando
Ernesto Malheiro Veloso, do regimento d~ infantaria
n.? 13, Rodrigo Silva Antunes da Costa, do batalhão
de caçadores n." 9, Carlos Caetano Guerreiro Alves
Viana e, do batalhão de metralhadoras n. o 3, Armando
da Cunha Tavares.
Tenente, do regimento de infantaria n. o 6, Domingos
Gaspar Moniz Coelho Fernandes de Almeida.
Regimento de infantaria n. o 16

Major de infantaria, no quadro da arma, José Rodrigues
Pimenta.
Tenente veterinário, do regimento de cavalaria n. o 5,
Manuel de Jesus Ventura Nunes.
Batalhão independente de infantaria

n.· 17

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do distrito de recrutamento e mobilização n." 17, José
do Couto Vaz.
Batalhão de caçadores n.O 5

Capitães, do regimento de infantaria n." 11, José Bastos
Pinto e, do batalhão de caçadores n." 1, João Soares
de Moura, ambos por pedir.
Batalhão de caçadores n. o 9

Capitão, do batalhão indepen~ente d~ inf~ntaria n,o 17,
Aldorindo Alexis Filinto Ilídio Ferreira Pinto da Cunha.
Batalhão de metralhadoras n.· I

. f tarí
o h M
el João
Capitães, do regimento de in an .aTIa n .. 0, oanu
,~
Fajardo e, do regimento de lllfantana n. 16, ~uho
'reófilo de Assunção Vila Verde, ambos por pedir.
Batalhão de metralhadoras n. o 3

Alferes, do regime~to de infan~aria~n.o 13, João António
Gonçalves SerôdIO, por pedrr.
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Direcção da Arma de Artilharia

Coronel, comandante do regimento de artilharia pesada
n.? 3, Fausto Henriques Correia.
Regimento de artilharia ligeira n. o I

2. ° comandante, interino, o maj 01' de artilharia, da 1.a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, Carlos Kol de Alvarenga.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 3

Capitão, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3,
Hermínio Duarte Ferreira, por pedir.
Regimento de artilharia

n.

O

6

2. ° comandante, interino, o major de artilharia, do regimento de artilharia n.? 6, Carlos Augusto Nunes.
Regimento de artilharia

pesada n. o I

Capitão, do regimento de artilharia ligeira n.? 2, Carlos
Alberto Pereira Barbosa, por pedir.
n. 3
.Oomandante, o coronel de artilharia, da direcção
arma, Francisco da Rocha Ferreira Júnior.
Regimento de artilharia

pesada

Regimento de artilharia

Capitão, do grupo de artilharia
Belo de Carvalho.

O

da

de costa

de guarnição,

Mário

Regimento de artilharia antiaérea fixa

2.° comandante, o tenente-coronel
cisco Peixoto Chedas.

de artilharia

Fran-

Regimento de cavalaria n.· 4

Alferes, do regimento de cavalaria n.? 3, José Cândido
de Bonnefon Paula Santos.
Regimento de cavalaria

n.· 5

Capitão, do regimento de cavalaria
berto da Costa Botelho.

n.? 7, Carlos Al-

::l.a
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n.O I

no quadro da arma João José
'

Direcção do Serviço Veterinário Militar

Capitão veterinário, do regimento
J asá Maria de Almeida Graça.

de infantaria n. o 16,

Escola Prática de Administração

Militar

Comandante, o tenente-coronel do serviço de adminis11
tração militar, da 1. a Repartição da 2. Direcção-Geral deste Ministério, José Biscaia Rabaça.
Distrito de recrutamento

e mobilização n. o 2

Chefe, o coronel de infantaria, no quadro da arma,
Carlos Manuel Teixeira Malheíro.
Distrito de recrutamento

e mobilização n. o II

Chefe, o coronel de infantaria, comandante do regimento do infantaria n." 11, Augusto de Carvalho.
Depósito Geral de Material de Guerra

Ma] 01' de infantaria,
Santos Gomes.

da direcção da arma, Joaquim dos
\

1.0 Tribunal Militar Territorial

de Lisboa

Presidente, o coronel de infantaria, tirocinado,
recção da arma, lIeitor dos Santos Patrício.

da di-

Escola do Exército

Instrutor interino de táctica de artilharia, o alferes de
artilharia, do grupo de artilharia de guarnição, GonçalQ Álvares Guedes Vaz.
'

Ministério

do Exército - Repartição

Geral

Por j)ol'tal'z'a de 16 de Olltub1'O de 1953:
Maria da Conc:,ei('ão Raquel de. Melo, profe.ssora efectiva do 3." grupO do ensino [iceal e subdIrectora do
Instituto
de Odivelas - nomeada professora. efectiva do 2.0 grupO de disciplinas do mesmo InstItuto,
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nos termos do artigo 25.0 do Decreto n." 32 615, de
31 de Dezembro de 1942, e artigo 10.0 do Decreto-Lei n." a6613, de 24 de Novembro
de 1947.
(Visada poJo Tribunal do Contas om 11 do Novombro do 1n53. t\lio
são davídos nmutumeutos,
nos termos do Decreto n.? 22 257).

Por portaria de 23 de Outubro de 1953:
Nomeado profeasor efecí ivo elo 1.0 grupo de disciplinas
do Instituto
Profissional elos Pupilos do Exército,
nos termos
dos artigos
8." e 9." do Decreto-Lei
n." 37 ]!W, de 5 de Novembro de ln48, o capitão d
cavalaria
Luis Ceaariny
Calafate,
na vaga deixada
pelo tenente-coronel
de infantaria
Acácio Borges da
Silva, que fica exonerado do referido cargo.
(Visada polo Tribunal do Contas om 20 do Novembro do 1953. Silo
devido» omoJumontos, nos tormos do Docroto n.? 22 257).

Por portaria
João

de 20 de Novembro de 1953:

Manuel

do Abreu Faria,
professor
efectivo
do
de disciplinas do Colégio Militar - cone dída a La diutumidudo
O O direito ao rosp
ctivo abono,
desde 23 de Outubro de Hr>3, nos t rmos do artigo 19.0
do Deer to n.? 3409:3, de 8 de [ove mhro d 1944,
e artigo 167.0 do Decreto n. o 36 508, d 17 d
'
tembro de 1947.

8.0 grupo

I

(Visada polo 'l'rlbunal
do Ccntus em 18 de llozombro de ln5S.
Silo devidos emctumentos,
nos tormos do Decreto n.? 22257).

/

VI- MELHORIAS
Ministério
Concedido

DE PENSAo
2.a Repartição

do Exército _I.IL Direcção-Geralo abono

de melhoria

d

pensão

que lh

foi atribuída, nOH termos do § :3.0 do artigo 6.° 00 D cr to-Lei 0.° :!8404,
de :31 do Dezembro d 19;~7, aOH
oficiai na situação do reserva em seguida rm ucionados,
por terem completado
o númoro de anos do serviço quo
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lhes vai indicado, ao abrigo do artigo 8. do Decreto-Lei
n. 0:3 402, da data acima referida:

Por portaria de 13 de Novembro de 1953:
Capitão de artilharia
Alberto
Frederico
de Carvalho
Lima, 21.600il, desde 27 de Outubro de 1953 - 3G
anos de serviço.
CapitrLO do quadro auxiliar do serviço de saúde Mário
de Jesus Azevedo, 20.40015, desde 16 de Outubro de
1953 - :36 anos de serviço:

Por portaria de 27 de Xovembro de 1953:
Major de infantaria
Ismael Joaquim
pinola, 27.000"
desde 3 de NO\-elllbro de 1953 - 36 anos de serviço.
(Visadas polo Tribunal de Conta. em 11 de Dezembro de 1953, Silo
devIdo. emolwnonto., 008 termos do Decroto n,' 22257).

Por portaria de 11 de Dezembro de 1953:
Tenente

de infantaria

Manuel

Fernalides
Pelicano,
de 1953 - 36 anos

14.GG"F9G, desde 14 de Novembro
de serYÍçO.'

(VIsada polo Tribunal de Contas om 22 de Dezembro de 1953, Silo
devidos emolumonlo., no. termo. do Deeroto n.o U 257).

P01'

portaria de 22 de Dezembro de 1953:

Capitão de artilharia N uno Álvares Guedes Vaz, 21.Goo;$,
de do 4 de Dezembro de 1953 - 36 anos de serviço.
apitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Deltim das Neve, 20.400:, desde 24 de Junho
de H)j:~- 36 anos de erviço.
apitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
Francico
José COUI'ela', 20.400tS, desde 23 de Novombro de 1\:);)3 - 30 anos de serviço.
(Vi.ada polo Tribunal do C6ntaS em 31 de Dozombro de 1953. SAo
devido. omolumenlo" no. lermo. do Decrelo n.' 22257).

I

VII-

CONDECORAÇOES

E LOUVORES

Ministério do Exército -I. a Direcção-Geral-I.
por portaria

de :2 de i\'ol'cmbro

a

Repartição

de 195.1:

Louvado o corOlll'l médico, lia bituar;ão de l'('~erva, Mário .\.llH'rto pl'Ir:\llo Perei r;~ ~n~·hado, pelo~ relev~nteryiço~
pr' tudo ao B 'l'l'CltO lia' muitas e mi-

!l40
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portantes comissões desempenhadas durante a sua
brilhante carreira militar, merecendo em todas referências especiais dos seus superiores, devido às suas
notáveis qualidades morreis, de trabalho e de inteligência, ahiadas a uma excepcional dedicação pelo
serviço, espírito criterioso e orientador, ültinnamente
comprovadas no desempenhc do cargo de director do
Hospital Mil itar Principal e na Inspecção do Serviço
Ide Saníde do Governo IMlilitar de Lisboa, onde se evidenciou em notáveis conferências e lições sobre a
organisação fi funcionamento do serviço de saúde militar americano em caanpanha. Devem esses serviço
ao Exército ser considerados distintos e extraordinários.
Condecorado com a medalha de prata ,de serviços distintos, por te! sido considerado ao abrigo da alínea a) do
artigo 17.°, com referência ao § 2.° do artigoO 51.°,
do Regulamento da IMedalha Militar, Ide 28 de Maio
de 1946, 00 coronel médico, na situação de reserva,
'Mál'i{) Alberto Pegado Pereira IMachad{).
Por portaria de 10 de Novembro de 1953:
Louvado o capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, na situação de reserva, Aanéric{)
Pires Loureiro, ip<lr, no dia 4 Ide Outubro findo, ter
salvo uma mulher que, ,próximo da !povoação de Beirolas, caiu ao rio Tejo, a qual teria certamente
sucumbido sem fi. sua resolução imediata, corajosa
e altmísta, tanto mais de enaltecer porquanto, pela
sua idade e Ipor nâo sab r nadar, pôs em sério risco
a sua própria vida. Praticou, assim, uma acção digna
de registo e munto honrosa para si e !para o Exército,
a que pertence.
Por portarias de 2 de Dezembro de 1953:
Louvado o brigadeiro de engenharia Arménio Leal Gonçalves, pela inexcedível lealdade e invulgar competência demonstradas no desempenho das funções de
inspector do serviço automóvel do Exército, onde
resolveu com sensato acerto os complexos problemas
originados pela crescente motorização
do Exército e
organizou, com notável inteligôncia e bom definida
orientação, todos os serviços da inspecção, nomeada-

<l.-
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Ill:ente os respeitantes ao~ registos e classificação de
vIa~uras tanto do Exército como civis mobilizáveis
aceitando sempre, com a maior dedicação o trabalho'
.
"
por vezes exceSSIVO,Imposto
pelas circunstâncias.
Por
tudo devem ser os seus serviços considerados como
distintos e muito importantes.
C0T?-decorado com. a meda~ha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.°, com referência ao § 2.0 do artigo 51.°,
do Regulamento da Medallra Militar, de 28 de Maio de
1946, o brigadeiro de engenharia Arménio Leal Gonçalves.

.

Por portarias de 14 de Dezembro de 1953:
Louvado o general João da Encarnação Maçãs Fernandes, pela forma inteligente, criteriosa, proficiente e
extraordinàriamente dedicada como desempenhou todos
os serviços de natureza pedagógica de que foi encarregado no Instituto de Altos Estudos Militares, nomeadamente nas funções de professor efectivo do
curso de altos comandos para. coronéis do Exército,
que exerceu com esforç-o e entusiasmo 'notáveis durante cinco anos, e do curso da aeronáutica, de que
foi o iniciador, sendo sempre a sua autorizada acção
por todos acatada por forma a poder ser considerado
o condutor de muitos dos trabalhos executados. Estes
serviços devem ser classificados de distintos, pois
marcam uma fase notável no funcionamento daqueles
cursos, que lhe ficam devendo o relevo e a elevação
que os categorizou.
Louvado o general João Alegria dos Santos Calado,
porque, durante cinco anos que exerceu as funções
de professor efectivo do curso de altos comandos,
desempenhou por forma inteligente, criteriosa, proficiente e dedicada todos os serviços de que foi encarrezado no Instituto de Altos Estudos Militares, nom:adamente como professor do curso de altos .comandos tendo contribuído com os seus conhecImentos
ger~lÍ
especiais da arma de origem pa:a va~ori~ar
o ensino do rei' rido curso, nao se eXlmmdo as díficuldade e maiores trabalhos que resultaram da acumulação com outros serviços, sendo a su~ colaboração
estimada o útil em tormos de tais serviços serem de
M

considerar

ilistintos.
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Louvado o coronel do C/OI1pO
do estado-nnaior José António da Rocha Beleza Ferraz pela maneira proficiente <como desempenhou durante quinze anos as
funções de professor e cumulativamente
durante três
anos as de director interino do curso do ~stado-maior,
com comprovada dedicação, extremo bom senso e inteligente critério, contribuindo para que o ensino no
curso e a harmonia do respectivo conselho de instrução tenham mantido um grau de elevação que
justifica serem os seus serviços classificados de distintos.
Louvado o coronel de artilharia
João Carlos Guedes
de Portugal da Silveira, porque, durante seis anos
corno professor eventual e depois durante quatro
anos como professor efectivo dos cursos de promoção
a oficial superior no Enstituto de Altos Estudos Militares, manifestou muita dedicação pelo serviço,
proficiência, ponderada acção pedagógica, alto espírito de camaradagem sempre manifestados, de maneira a ter sido sempre estimada e útil a sua colaboração.
Condecorado com a medalha de prata Ide serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.°, com referência ao § 2.° do nrí igo 51.",
do Regulamento da Medalha ,:Militar, de 28 de Maio
de 1946, o general João da íEncarnaçâo ,Maçãs Fernandes.
Condecorado com a medalha do praia de serviços distintos, 'por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.°, 'com referência ao § 2.° do artigo 51.",
do Regulamento du Medalha Militar, <le 28 de Maio
de 1946, o general João Alegrin dos antas Calado
Condecorado com a medalha de prata deeerviçoe distintos,. por ter sido cOl1si,d,era.uoao abrigo da alínea á)
do artIgo 17.°, com referência ao . 2.° do artigo 51.°,
do Regulamento da ,Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, o coronel do corpo do eatadn-maior J'o é
António da Rocha Beleza Ferraz.

Por portarias de 19 de Dezembro de 1958:
Louva~o'. o tenente-coronel
elo corpo elo e tado-maior
AntonlO Augusto dos Santos, porque, no desempenho
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das funções de chefe da Repartição
do Gabinete
do
Ministro
do Exército,
nas quais se manteve mais de
dois anos, e nas de professor do curso do estado-maior
com as quais acumulou,
demonstrou mais uma vez as
suas qualidades
de professor muito distinto,
afiei al
muito competente,
desembaraçado
e de inexcedível
boa vontade, confirmando
assim ser um colaborador
leal ,e sensato, s~m'P,re correcto e aten~ioso pa1'~ todos,
,contmuando
a Jushfircar o alto conceito e estima cm
que é tido, devendo por tudo tais serviços ser considerados relevantes
e distintos,
Condecorado
com a medalha de rprata de serviços distintos, por ter sido ,considerado ao abrigo da alínea a)
do artico 17,°, com referência ao § 2,° do artigo 51.°'
do ReO'~damento da Medalha Militar,
de 28 de Mai~
de 1946, o tenente-lcoronel
do corpo do estado-maior
António Augusto dos Santos,

, Condecorados
com a medalha
militar
de ouro da
classe de comportamento
exemplar,
em conformidade
Com as disposições do regulamento
aprovado pelo Decreto n." 35667, de 28 de Maio de 1946, e ,Portaria
11.0 12731, de -1 de Feyereiro
de 1949, os segmntes oficiais:
Coronel de infantaria
Avelino Barbieri de Figueiredo Baptista
Oardo~o,
,
, ,
'I'enente -coronéis de infantaria Antomo ~Iatoso
Pereira e Manuel Vilhena de Melo Sampaio e de
artilharia
Jo é Hebelo Cordeiro e Eduardo Augusto Dias de Ca t~o Perel~a,
't,ele infanta na
na situação
de reserv a,
C apl a S
•
,
ilhari
ituacã
lfanuel
de al'Yalho, de arti aria, n,a ,SI uaçao
.1
,
"'1 }I'lUuel
:àIarecos Duarte J'únior e, do
u8JCSer,.,
<,
'1'
dE'
it
'U'-_
os sen'v"OS auxi lares
o xerci o, .l.Ua
quac 11'0',d
)
<.
nuel ela Slh'a,
,''1'
d
Tenentes,
elo quadro <10 ,sernçoOs au,x1 layres °1
,'t
f' auuel
~foUlnnho
orrela,'
anue
,'_'
,E X€I'Cl O,.L" Silva PITeR
e na sltuaçao de reserva,
A uzus t o (1a i:I
Do~ingos
António Uestre,
T

V<

.,

•

lalha militar
de ouro da
Condecorados
com a t mec: plar
•
em con f orml id a d e
C I asse de comportulllen
o xem
,
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com as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto n." 35667, de 28 de Maio de 1946, os seguintes
sargentos:
Primeiro-sargento,
do quadro de amanuenses do
Exército, Armando António Fernandes.
Segundos-sargentos, serralheiro, Serafim dos Santos Soeiro Saial e, ferrador, José da Graça.

Condecorados com a medalha militar de ouro da.
classe de comportamento exemplar, em conformidade
com as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto n." 35667, de 28 de Maio de 1946, e Portaria
n: 0.12731, de 4 de Fevereiro de 1949, os seguintes ofiCIaIS:

Majores, de artilharia, na situação de reserva, António Maria Martins Engrácia e, do serviço de
administração militar, Joaquim Cabral Cavaleiro.
Capitão, do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, Manuel Coelho Fortes do Vale.
Tenente, do quadro dos serviços au ciliares do FJXército, na situação de reserva, Celestino Rodrigues
da Costa.
Condecorados com a medalha militar de ouro da
classe de comportamento exemplar, em conformidade
com as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto n. o 35 667, ele 28 de Maio de 1946, os seguintes
sarg ntos:
Primeiros-sargento , do serviço de administração
militar, João Vítor Ferreira. e, do quadro de
amanuenses elo Exército, José Rodrigues dos
Santos.

Charna-: António Dias da Costa JJ113., o não António
Dias, o então prim iro-cabo ajudante de m ânico o] ctricista, que foi louvado por portaria do 20 de Fcv reiro de 1948, publicado na Ordem do Eaéroito n." 1,
2.&s ~rio, d 6 de Março do mesmo ano.
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VIII- DEClARAÇOES

Ministério do Exército-I.a

Direcção-Geral-I.a

Repartição

1) Tendo sido agraciado pelo Governo da República
Francesa com a comenda da Ordem da Estrela Necra
(I coronel de cavalaria,
na situação de reserva, D. Domingo Ant?nio de Sousa 'Çoutinho, é-lhe permitido,
em conforraidade com as di posições do Rezulamento
das Orden Portuguesa,
aceitar aquela me~cê e usar
as re pectivas insígnia .
2) Tendo sido agraciado pela Santa Sé com a comenda da Ordem Equestre de S. Silvestre o coronel
de cavalaria, na situação de reserva, Mário Rafael da
Cunha, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do Regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
3) Tendo sido agraciado pela Santa Sé com a comenda da Ordem Equestre de S. Gregório Magno o
coronel de engenharia, na situação de reserva, Augusto
de Az vedo e Lemo E meraldo de Carvalhais, é-lhe
perm.itido, em conformidade com as disposições do Reo'ulamento da Ordens • Portuguesas,
aceitar aquela
b
.,'
mercê e usar as respectiva III 19mas.
4) Por decretos de 1 de Setembro de 1953, publicado no Diário do Goremo n." 265, 2.a série, de 12 de
Novembro de 1953, foram agraciado com os graus da
relem Militar d ..his que lhe' vão indicados os seo'uint e oficiais:
Grã-cruz

G neml Dominzo

Jo é Santos de Lemos.
Grande-oflclal

BriO';uleiro de infantaria Luís Gonzaga da Silva
n
.
Dommgues...
.
oronéis: de infnntarin,
Leonel Alelma da Costa
Lopes e Pedro .1 oaquim d~
unh~ M:_neses
Pinto ranloso
. de caYal?r~a, na ituação ~e
resr na, D. Domingo António de lousa Coutinho.
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5) Por decretos de 5 de Setembro de 1953, publicados no Diário do Governo n." 265, 2.a série, de 12 de
Novembro de 1953, foram agraciados com o grau de
comendador da Ordem Militar de Avis os seguintes
oficiais:
Tenentes-coronéis: de infantaria, Arnaldo Alfredo
Fontes, Alfredo Augusto Soares Ribeiro e Rodolfo Martins Viana e, miliciano do extinto
quadro especial, Luis Borges Júnior.
Majores: do corpo do estado-maior, António da
Cruz Gromicho Boavida, José Nogueira Valente
Pires e Mãrio Marques de Andrade; de infantaria, Manuel Albuquerque Gonçalves de Aguiar
e, na situação de reserva, Viriato Monteiro da
Silva; de artilharia,
Mariano da Cunha Sanches Ferreira, Carlos Vidal de Campos 4.ndrada
e, na situaçâo de reserva, Amadeu Gama Abreu
Imaginário;
de cavalaria,
Amadeu de Santo
André Pereira e, na situação de reserva, Décio
Tito da Silveira Freitas, 'e, veterinário, Arménio de Matos Pestana GouUTo.
6) Por decretos de 1 de Setembro de 1953, publicados no Diário do Governo n." 269, 2.a série, do 17 de
Novembro de 1953, foram agraciados com o grau de
grande-oOficial da Ordem Militar de Avis os eguintes
oficiais:
Coronéis: de infantaria, Gervásio Martins Oampos
de Carvalho ; de artilharia, Francisco José H nriques Cortês; de cavalnria,
Henrique
Dias
Costu, e, do serviço de administração
militar,
João Coelho Lopes.
7) Por decretos de 5 de • etcmbro ele ]953, publicados no Diário do Governo n.? 269, 2.a séri , de 17 de
Novembro de 1953, foram agraciados com o grau de
comendador da Ordem Militar d Avis os seguinte
oficiais:
'I'enentes-coronéis:
d infantaria,
João Barrosa;
de artilharia,
Iunuel de Almeida de .\yila, e,
do serviço d administração militar, Fernando
António Gom s <.' Henrique Lorena Ermida.
Majore : de infantaria,
José Rodrigu s Pimenta;
d artilharia,
Mário da
OlH' ição
Alm ida '
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Augusto do Carmo Machado; de cavalaria Antóni? Joaquim Rodrigues
Queirós, Ar~ando
MárlO Gonçalves Canelhas e Carlos Alberto de
Serpa Soares; de engenharia, Virgílio Serafim
Cardoso Pereira; médico, Adalberto de Sousa
Dias; do extinto quadro auxiliar de artilharia
José Domingo Rodrigues Candeias, e, na situação de reserva, Eduardo Pereira Coutinho e
Francisco António de Sousa Freire.
8) Por decreto de 3 de Outubro de 1953, publicado
no Diário do Governo n." 273, 2.a série, de 21 de Novembro de 1953, foi agraciado com o grau de grande-oficial da Ordem Militar de Avis o coronel de cavalaria, na situação de reserva, Mário Rafael da Cunha.
9) Por decretos de 5 de Setembro de 1953, publicados no Diário do GOl'el'no n.? 273, 2.& série, de 21 de
Novembro de 1953, foram agraciados com o grau de
comendador da Ordem Militar de Avis os seguintes
'()ficiais:
Coronel do serviço de administração militar SebaRtÍão Martins Peres Gomes.
Tellentes-cOrOlJéis: d infantaria,
Joaquim Alves
da Silva; médico, José Maria Fernandes Lopes,
e do erviço de administraçâo
militar, na situaçITO de reserva, Alfredo César de Brito.
Major de artilharia José Eduardo Reverendo da
Conceição.
10) Por decreto de 8 de Setembro de 1953, publicados 110 Diário elo Governo n." 251, 2.&. érie, de 27 de
utubro de 1953, foram agraciauo c?m .os graus da
rdem :llilitar de Avi que lhes vão indicados os sezuiutes oficiai :
.
Oflclal

Capitã : de engenharia,. João de. ~atos da Sil;a
P, elo quad~o do.
er~Iç?S auxiliares do Exercito, Joaqullll Dias RIb no.
Cavaleiro

Tenentes: de E'ngenharia, Camilo Francisco de
Barro. "obrinho
,do quadro dos serviços .auxi liu re do Exército, Fe.rnan.do .Alvaro da SIlva
fartin' e Aniólllo MarIa DIaS dos Santos.
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11) Por decretos de 1 de Setembro de 1953, publicados no Diário do Governo n." 257, 2." série, de 3 de
Setembro de 1953, foram agraciados com o grau de
grande-oficial da Ordem Militar de Avis os coronéis:
de artilharia, Aníbal Frederico da Silveira Machado;
de engenharia, Manuel Augusto Gomes, e, do serviço
de administração
mil'itar, Manuel Rodrigues Aguin-'
cha.
12) Por decretos de 5 de Setembro de 1953, publicados no Diário do Governo n." 257, 2." série, de 3 de
Setembro de 1953, foram agraciados com o grau de
comendador da Ordem Militar de Avis os majores de
infantaria Manuel das Dores dos Santos Madeira J únior, José Fernandes Matias Júnior, Arnaldo Nunes
Vitória, Orlando Luís de Oliveira e Júlio Martins
Mourão.
13) Por decretos de 1 de Setembro de 1953, publicados no Diário do Governo n." 263, 2." série, de 10·
de Novembro de 1953, foram agraciados com o grau
de grande-oficial da Ordem Militar de Avis os seguintes oficiais:
Bri9'adeiro de infantaria
José Esquív L
Coronéis: de infantaria,
Am 'rico Pinto da ilva
Oliveira, José António da Silva, Henrique Lopes Gonçalves, António Azev do dos Heis ,na
situação de reserva, Carlos da Silva Carvalho;
de artilharia,
Lino Dias Valente, e, do serviço
de administração militar, António Libânio Fernandes Gome .
14) Por decreto de 5 de Setembro d 1953, publicados no Diário do Governo n." 263, 2." série, d 10
de
ovembro de 1953, foram agraciados
orn o grau
de comendador <1a Ordem Militar d e Avi os seguintes
oficiais:
. Tçnentes-coronéis: miliciano de infantaria,
do e tinto quadro esp cial, L onel II li Lobão F rI' ira
,médico,
António d Az v do :f ir les
do outo.
Major s: d infantaria, Mário Jaime d
rqueira
Rocha, José Maria d Az v do Galvão de MIo,
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Armando de Sousa Botelho e António dos Santos e, de artilharia, João Auausto de Noronha
Dias de Carvalho.
to

.....
Ministério do Exército - I.a Oirecção.Geral-

2.& RepartiçAo

15) Foi. pr?mo~ido por eséolha ao actual posto, entre
os coronéis tírocinados de todas as armas, o brigadeiro
do corpo do estado-maior António de Matos Maia.
16) Completou em 19 de Novembro do corrente ano
no regimento de lanceiros n.? 1, o ano de comando para
os efeitos do artigo 87.0 do Decreto-Lei n. ° 36 304, de
24 de Maio de 1947, o coronel do corpo do estado-maior
João José Xavier Banazol.
17) Foi promovido ao actual posto, nos termos do artigo 86.° do Estatuto do Oficial do Exército, o coronel
do corpo do estado-maior Carlos Miguel Lopes da Silva
Freire.
18) Frequentou com aproveitamento o cur o da escola
superior de guerra do exército francês, de 15 de Junho
de 1951 a 31 de Maio de 1953, o tenente-coronel do
corpo do estado-maior Arnaldo Schulz.
10) E tá autorizado a fazer uso do distintivo correspondente ao curso da escola superior de gue;ra em
Pari'! o tenente-coronel do corpo do estado-maior Arnaldo Schulz.
20) Foram e colhidos para anteciparem a sua promoção nos termos do artigo 6.° do Estatuto do Oficial do
E ército alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 916, de 18 de
Setombr~ d 1952, o seguintes tenentes-coronéis do
corpo do estado-maior:
Carolino Eduardo Ferreira do Nascimento.
Júlio Manuel Per ira..
.
Carlo Miguel Lope da ilva Freire.
21) Foi nomeado subchef do estado-maior do comando
militar de Moçambique, no. termos da alínea a) do
artigo 3.0 do D creto n.o 36019, de 7 de Dezembro de
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1946, devendo ser considerado nesta situação desde 28
de Agosto de 1953, o major do corpo do estado-maior
Júlio Augusto Ramalho Correia.
22) Frequentou com aproveitamento o curso de interpretação fotográfica para oficiais (especialidade 006) no
Estado-Maior do Exército, que teve inicio em 31 do
Agosto do corrente ano, com a duração de duas semanas, o major do corpo do estado-maior António Gromicho Boavida.

23) Colabora nos trabalhos escolares dos cursos do
estado-maior, no Instituto de Altos Estudos Militares,
por acumulação com o serviço que desempenha na
3. a Direcção-Geral deste Ministério, o capitão do corpo
do estado-maior José Manuel Bettencourt Conceição Rodrigues.
24) Frequentou com aproveitamento na escola de
comando e estado-maior do exército dos Estados Unidos
o curso Command and General Staff o capitão do corpo
do estado-maior Francisco Maria Rocha Simões.
25) Desempenha funções de professor no Instituto de
Altos Estudos Militares, desde 15 de Novembro do
corrente ano, nos termos do Decreto n.? 39054, de 26
de Dezembro de 1952, o capitão do corpo do estado-maior J'osé Manuel Bettencourt Conceição Rodrigues.
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério.
26) Frequentou com aproveitamento o curso Command
and General Staff no Command and General Staff College
do exército dos Estados Unidos da América, de 1 de
Julho de 1952 a 30 de Junho de 1953, o capitão do
corpo do estado-maior José Manuel Bettencourt Rodrigues.
27) Aos oficiais que frequentaram o curso geral do
estado-maior no ano lectivo de 1952-1953, constantes da
declaração 113) da Ordem do Exército n.? 11, 2,& série,
de 7 de Setembro de 1953, o averbamento deste curso
é feito com o número de especialidade (003).
28) O coronel de infantaria tirocinado António Epífânio Antunes Cabrita fez parte da expedição a Macau
em 1949, por se ter oferecido.
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29) Os coronéis de infantaria Gervásio Martins Campos de Carvalho, José António da Silva e. António Correia de Pinho Júnior, colocados no quadro da arma
pela Ordem do Exército n. o 13, 2. a série, de 24 de N 0vembro do corrente ano, que se encontram a frequentar
o curso de altos comandos no Instituto de Altos Estudos
Militares, passam a vencer pelo conselho administrativo
da 1.a e 2. a Direcções-Gerais deste Ministérjo.
30) Os coronéis de infant;l:ia Manuel Abrunhosa do
Matos e Armando Amaro de Freitas, colocados no quadro da arma na presente Ordem do Exército e qu,e se
encontram a frequentar o curso de altos comandos no
Instituto de Altos Estudos Militares, passam a vencer
pelo conselho administrativo da La e 2. a Direcções-Gerais deste Ministério.
31) Foi autorizada a
cula do tenente-coronel
Neves do nome de sua
Alves para D. Maria de

rectificação na folha de matríde infantaria Viriato Lopes das
mãe, de D. Maria de Oliveira
Almeida Alves.

32) Desempenha as funções de professor eventual do
curso do estado-maior das pequenas unidades, no Instiluto de Altos Estudos Militares, desde 4 de Novembro
do corrente ano, acumulando com o serviço que presta
na Escola Prática de Infantaria, a que pertence, o major
de infantaria Emilio Mendes Moura dos Santos.
33) Declara-se que o major de infantaria Fernando
Augusto Nogueira Velho de Chaby Júnior fica colocado
na escala da sua arma e do actual posto imediatamente
:t direita do major João Miguel Rocha de Abreu, e não
imediatamente à direita do major Fausto José de Brito
e Abreu como con ta da declaração 16) inserta Da Ordem
do Exé:cito n.? 13, ~.:t. série, de 24: de Novembro do
corrente ano.
34) Está autorizado a fazer uso do distintivo correspondente ao curso Infantry Officer Advanced, que frequentou na Infantry
cbool do ~xército dos Es~ados
Unidos da América e que concluIU em 6 de Abril de
1952, o major de infantaria Emílio Mendes Moura dos
antos.
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35) Conta a antiguidade do actual posto desde 25 de
Abril do corrente ano, e não desde 1 de Agosto, como
consta da Ordem do Exército n. ° 11, 2. a série, de 7 de
Setembro de 1953, o major de infantaria Joaquim António da Rocha.
36) Pertence ao batalhão independente de infantaria
n.? 19, e não ao batalhão independente de infantaria
n. ° 18, como consta da portaria de 30 de Outubro de
1953, inserta na Ordem do Eosército n.? 13, 2.a série, do
corrente ano, o capitão de infantaria, no quadro da arma,
Romão Loureiro.
37) Deve ser considerado apresentado em 23 de Abril
de 1953, e não em 28 do mesmo mês e ano, como consta
da Ordem do Exército n. ° 6, 2. a série, do corrente ano,
o capitão de infantaria, adido, António Gaspar de Melo,
que, por portaria de 8 de Maio ainda do mesmo ano,
foi colocado no quadro da arma.
38) Frequentaram com aproveitamento na Escola Prática de Engenharia a 2. a parte (camuflagem e defesa
A. B. C.) do curso de sapadores, camuflagem e defesa
A. B. C., de 10 de Novembro a 19 de Dezembro
de 1953, os seguintes oficiais:
Tenente, do regimento de infantaria n. ° 7, Paulo
Eurico Lacerda e Oliveira Martins.
Alferes, do regimento de infantaria n.? 2, José Augusto Lobo Branco Soares Leal.
Alferes, do regimento de infantaria 0.° 4, João Domingos dos Santos Inácio.
Alferea, do regimento de infantaria n.? 13, José
Daniel de Barros Adão.
Alferes, do regimento de infantaria n.? 15, Fernando
Mário de Almeida Cid Torres.
Alferes, do batalhão de caçador s n.? 2, José do
Nascimento de Sousa Lucena.
Tenente, do batalhão de caçadores n.? G, António
dos Santos Pinheiro.
Alferes, do batalhão de caçadores n.? 8, Alexandre
Augusto Lopes.
Alfer s, do batalhão de caçadores n.? 10, Argentino
Urbano Seixas.
Alfer s, do regimento de artilharia de costa, Luis
Filipe de Albuqu rque Campos Ferreira.

ORDEM DO EXERCITO

2.1 Série

N.O 14

953

Alferes,
do grupo independente
de artilharia
de
costa, Arman~o Joaquim Enes Calejo.
Alferes, . do regimento
de artilharia
ligeira 0.° 1,
António Nunes de Carvalho Pires.
A lferes, do regimento
de artilharia
ligeira n," 4
Raul Pereira Baptista.
'
Alferes,
do regimento
de artilharia
ligeira n." 5,
Rafael Guerreiro Ferreira.
Alferes,
do regimento
de artilharia
n.? 6 "Manuel
Ribeiro de Oliveira Carvalho.
'
Alferes,
do regimento
de artilharia
pesada n.? 1
Rui Ferreira
dos Santos.
'
Alferes, do regimento
de artilharia
pesada n. ° 2,
Abel Cabral do Couto.
Alferes, do regimento
de artilharia
pesada n. ° 3,
Domingos Alves da Cruz.
Alferes, da Escola Prática de Cavalaria, Luís Alberto
antiago Inocentes.
Alferes, do regimento de lanceiros n.? 1, José Adriano
da Silva Monteiro.
Tenente veterinário,
do batalhão de caçadores n.? 4
João Afonso Tiago Marreiros.
'
Tenente
médico, da Escola Prática de Engenharia,
Altamiro Teixeira Lopes Ferro.

39) O curso frequentado
na escola de infantaria
do
exército dos Estados
nidos pelo tenente de infantaria
Vitorino de Azevedo Coutinho é o curso de transmissões de infantaria
para oficiais, e não o curso de comu. nicações de infantaria para oficiais, como foi publicado na
declaração 22) da Ordem do Exército n. ° 11, 2. a série,
de 7 de 'etembro do corrente ano.
40) Conta a antiguidade
do actual posto desde 1 de
Dezembro
de 1951 o tenente de infantaria Luís Ataíde
da
ilva Banazol, ficando imediatamente
à direita, na
escala do posto, do tenente José dos Santos Oliveira.
41) É ton nte, e não alferes, como consta da portaria
30 d
temhro de 1953, publicada na Ordem do
Exército D. ° 12 2. a série, do corrente ano, que coloca
de

batalhão ind' pendente
de infantaria
da escola

00

,

B nto Vi itus.

d~ i.nfantnria n. ° 18 .0 tenen~te
pránca da arma, Jaime João
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42) Está autorizado a fazer uso do distintivo correspondente ao curso Associate Infantry Company Officer,
que frequentou no exército dos Estados Unidos da América no ano de 1951, o tenente de infantaria Gabriel de
Castro.
43) Frequentaram com nproveitameuto a La parte do
curso de sapadores, camuflagem e defesa antigás, de
9 de Novembro a 5 de Dezembro do corrente ano, os
_seguintes oficiais:
Infantaria

Tenente António dos Santos Pinheiro, do batalhão
de caçadores n. ° 6.
Tenente Paulo Eurico de Lacerda Oliveira Martins)
do regimento de infantaria n. ° 7.
Alferes J osé Augusto Lobo Branco Soares Leal,
do regimento de infantaria n.? 2.
Alferes João Domingos dos Santos Inácio, do regimento de infantaria n. ° 4.
Alferes José Daniel de Barros Adão, do regimento
de infantaria n.? 13.
Alferes Fernando Mário Almeida Cid Torres, da
Escola Prática de Infantaria.
Alferes José do Nascimento Sousa Lucena, do batalhão de caçadores n.? 2.
Alferes Alexandre Augusto Lopes, do batalhão de
caçadores n.? 8.
Alferes Argentino Urbano Seixas, do batalhão de
caçadores n." 10.
Artilharia

Alferes António Nunes de Carvalho Pires, do regimento de artilharia ligeira n.? 1.
Alferes Itaul Pereira Bapti ta, do regimento de artilharia ligeira n. ° 4.
Alferes Rafael Guerreiro Ferreira, do regimento de
artilharia ligeira n.? 5.
Alferes Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho, do
regimento de artilbaria n.? G.
Alferes Rui Ferreira dos Santos, do rogimonto do
artilharia posada n. ° 1.
Alferes Abol Cabral Couto, do regimento de artilharia pesada n.? 2.
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Alferes Domingos Alves da Cruz, do rezimento de
artilharia pesada n," 3.
o
.
Alferes Armando Joaquim Enes Calejo do grupo
independente de artilharia de costa. '
Alferes Luís Filipe de Albuquerque Campos Ferreira, do regimento de artilharia de costa.
Cavalaria

Alferes Luis Alberto Santiago Inocentes da Escola
Prática de Cavalaria.
'
Alferes José Adriano da Silva Monteiro, do regimento de lanceiros n. o 1.
44) Deve ser considerada no comando militar de Moçambique, e não no de Angola, como consta da portaria
de 29 de Maio de 1953, inserta na Ordem do Exército
n." 7, 2.a série, do mesmo ano, a colocação do tenente
miliciano de infantaria, do centro de mobilização de infantaria n. o 1, Aristides Martins Caramelo.
45) Foi autorizado nos registos de matrícula do alferes
miliciano do regimento de infantaria n. o 10, na situação
de disponibilidade, Manuel Luis, a ser aumentado ao seu
nome os apelidos Sousa Alves.
46) Chama-se Carlos Alberto Blasco Gonçalves o aspirante a oficial que, pela Ordem do Exército n." 12,
2. série, de 17 de Outu bro do corrente ano, foi colocado
na Escola Prática de Infantaria, com o nome de Carlos
Alberto Volasco Gonçalves.
&

47) NiLO ão devidos emolumentos pela. nomeação, por
portaria de 9 de etelllbro de 1953, publicada na Ordem
do Exército n." 12, 2.a série, do corrente ano, do briaad iro Jo é Maria Rebelo Valente de Carvalho para
~ cargo. de director do curso para promoção a oficial
uperior.
4 ) Continua no desempenh? das funções de d~re~tor
da Fábrica Nacional de lfulllções de Armas Lígeíras
O cor DeI de artilbaria António da Gos!a Malbeiro, .que,
P la pres nte Ordem do E;drcifo, transitou para a SItuação de re erva.
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49) Foram nomeados para a frequência do curso de
altos comandos no ano lectivo de 1953-1954 os seguintes coronéis de artilharia:
José António Rocha Beleza Ferraz.
Fausto Henriques Correia.

50) Assumiu as funções de comandante do regimento
de artilharia antiaérea fixa, em 13 de Outubro do corrente ano, o coronel de artilharia Alexandre António
Moura de Azevedo, qne, por portaria de 23 do mesmo
mês) publicada na Ordem do Exército n.? 13, 2.:1 série,
de 24 de Novembro, foi colocado naquele regimento.
51) Foi promovido ao actual posto para o quadro da
arma de artilharia, e não para o regimento de artilharia
antiaérea fixa, como consta da Ordem do Exercito n.? 13,
2. a série, de 24 de Novembro do corrente ano, o tenente-coronel de artilharia José Frederico da Silveira Machado.
52) Continua a prestar serviço no regimento de artilharia antiaérea fixa o tenente-coronel de artilharia José
Frederico da Silveira Machado, que, pela Ordem do Exército n.? 13, 2.a série, de 24 de Novembro do corrente
ano, foi promovido ao actual posto.
53) Frequentaram com aproveitamento no centro de
instrução de artilharia antiaérea fixa o curso para oficiais
de informações e operações de artilharia antiaérea (especialidade 243), de 9 de Novembro a 11 de Dezembro
de 1953, os seguintes oficiais:
Major, do regimento de artilharia pesada n. ° 2, Cipriano Alfredo Fontes.
Major, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Rui
da Silva Horta.
Major, do grupo de artilharia contra aeronaves n.v â,
José Eduardo Reverendo da Conceição.
Major, do grupo de artilharia contra aeronaves n." 2,
Luis Gastão Ramalho F rnan leso
Major, do regimonto d artilharia antiaér a fixa, Álvaro da ilva Carvalho.
Capitão, do gru po do artilharia contra aeronav
n. ° 3,
António Francisco Noto Parra.
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Capitão, do grupo de artilharia contra aeronaves n 03
Hermínio Duarte Ferreira.
. ,
Capitão, do grupo de artilharia contra aeronaves n 03
Nuno Beça de Almeida Frazão.
. ,
Capitão, do regimento de artilharia antiaérea fixa
José Sérgio Pessoa.
. ,
Capitão, do gr.upo de artilharia contr a aeronaves n. 01,
Vítor Novais Gonçalves.
'
Capitão, do regimento de artilharia antiaérea fixa
António Ribeiro Tasso de Figueiredo.
Tenente miliciano, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Horácio Frederico Teixeira Parente.
Tonente miliciano, do regimento de artilharia antiaérea fixa, António Boleto Ferro Martins.
c ,

54) Desempenha as funções de professor do curso do
estado-maior das pequenas unidades, no Instituto de
Altos Estudos Militares, desde 5 de Novembro do corrente ano, acumulando com o serviço que desempenha
na sua unidade, o major de artilharia José Monteiro do
Sousa Leitão, do regimento de artilharia de costa.
55) Frequentaram
com aproveitamento o curso de
transmissões nas unidades blindadas e de infantaria em
cumpanha na Escola de Tran~missões do 1!J •. U. C. O. M.
do exército dos Estados Unidos da América, de 1 de
J unho a 13 de Julho de 1951, os seguintes oficiais:
Capitão de artilharia Dúlio Norberto Franco Simas.
CapitrtO de engenharia Guilherme Bastos Moreira.
Capitão de cavalaria Alfredo Leão Tomás Correia.
Capitães de infantar~a Ernosto. F?ntoura ~arcês de
LElnca ·tre e Henrique de (Iliveira 'Rodrigues.
Tenente de cavalaria António Octávio Dias ~fachado.
56) Frequentaram com aproveitame?-to, ?o an~ de 1942,
os estácrios de especialização de artilharia antiaérea os
seguint:s oficiais:
Material antiaéreo de 4 cm m/19J2 (esp. 208):
Capitão José Pedro Perestrelo de Barros Moul'a
Freire de :Me,nses.
T
Tenente Nuno Alvaro .Gqedes '-azo
Tenente Joaquim Perem. 1\10ntelro de Macedo.
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Materiais antiaéreos de 9,4 cm m/1943, 4 cm m/1942,
projectores e localizadores pelo sqm (esp. 208
e 209):
Capitão
Capitão
Tenente
Alferes
Alferes

Marino da Cunh~ Sanches Ferreira.
Manuel Martins de Oliveira.
António dos Santos Vaz Barreiros.
Álvaro Baptista Jaquet.
José da Glória Alves.

57) Frequentaram
com aproveitamento,
na Escola
Prática de Artilharia, o curso de comandantes de bateria do quadro permanente, de 2 de Novembro a 24 de
Dezembro do corrente ano, os seguintes tenentes de artilharia:

I

Domingos de Magalhães Filipe, batalhão independente de artilharia antiaérea.
Manuel de Carvalho Garcia, do grupo de artilharia
de guarnição.
António da Silva Pereira, do regimento de artilharia pesada n.? 2.
Ernesto Carrilho do Rosário, do grupo independente de artilharia de costa.
.
Fernando de Melo Vieira Ponces de Carvalho, do
comando da 3.a região militar.
Adolfo Jorge Vilares da Costa, do regimento de artilharia ligeira n. o 3.
João Inácio Pereira Júnior, da Escola Militar de
Electromecânica.
Manuel António Lopes, da Escola do Exército.
Armando Rodrigues Figueira, do grupo de artilharia contra aeronaves n. o 1.
João Luis de Almeida Rebelo, da Escola Prática
de Artil haria.
Américo Trindade, do regimento de artilharia pesada n.? 2.
Matias Fiúza Álvares da Costa, do regimento de
artilharia ligeira n. o 1.
António Campos Gil, do regimento do artilharia ligeira n.? 2.
António Tiago Martins, do regimento de artilharia
pe ada n.? 2.
Joaquim Saldanha Ilernandoz Palhoto, do grupo
de artilharia contra aeronaves n. o 1.
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Francisco
Silvério Pereira de Bacelar Ferreira
do
regimento de artilharia ligeira n. o 5.
'
Júlio Veiga Simão, do regimento
de artilharia
ligeira n.? 2.
Armando
de Sousa Gomes, da Escola Oentral de
Sargentos.
Sílvio Aires Martinho de Figueiredo,
do regimento
de artilharia n, o 6.

58) Desempenha
as funções de professor eventual do
curso do estado-maior
das pequenas unidades, no Instituto de Altos Estudos Militares. 'desde 7 de Novembro
do corrente ano, acumulando
com o serviço que presta
no regimento
de cavalaria n." 13, a que pertence,
o major de cavalaria António Joaquim Ferreira Durão.
59) Exonerado
das funções de mestre de equitação
do curso do estado-maior
do Exército,
no Instituto de
Altos Estudos Militares,
que desempenhou
por acumulação com o cargo de professor
provisório
do Oolégio
Militar, o capitão de cavalaria
José Moreira da Silva
Rangel de Almeida.

60) Frequentou

com aproveitamento,
no exército dos
da América, o curso Associare Armored
Company Officer, que terminou em 1952, o capitão de
cavalaria João Cocílio Gonçalves.
Estados

Unidos

61) Frequentaram
com aproveitamento
o curso
comandantes
de esquadrão
(quadro
permanente),
corrente ano, os seguintes tenentes de cavalaria:

de
no

Luís }Ial'ia de Sousa Campeão Gouveia, do regImente de cavaluria
n." 7.
Júlio Augusto Pessoa Caryulho Simões, da Escola
Prática de Engenharia
.
r lo;uluiUl
Miguel
de, }!atos
Fernand.es
Duarte
Silva
da Escola Prática de Cavalaria.
Raul Augusto
Paião Hibeil'o, da Escola Prática
de Ca valaria.
Francisco dos Santos I~arrusco Júnior, da Escola
do B. érci to.
Joaquim Meudes Borges Ribeiro Simões, do CoI égoio ~(jlitar.
.
Henrique )fanucl Oonçalves Vaz, do regimento de
ca valaria n. 6.
CI
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Luís Manuel Saraiva Vicente da Silva, da Escola
Prática de Cavalaria.
J osé Vicente Pessoa Gomes Cardoso, do regimento
de lanceiros n.? 2.
António Varela Romeiras Júnior, do Colégio Militar.
J osé Franci sco Mil ho li'erro, da Guarda Nacional
Republicana:
José Joaquim de Almeida Santos, do regimento
de cavalaria u." 4.
Domingos de Vilas Roas Sousa Magalhães, da Escola Prática de Cavalaria.
Francisco Rodolfo Pereira dos Santos Oliveira, do
regimento de cavalaria n." 8.
Adelino Mendes da Silva, do regimento de lanceiros n." 2.
António Manuel Guerreiro Chavea Guimarães, do
regimento de cavalaria n." 6.
António Octávio Dias Machado, da Escola Prática
de Cavalaria, por antecipação.

62) Frequentou com aproveitamento na Escola Prática
de Engenharia, de 9 de Novembro a 5 de Dezembro do
corrente ano, a 1. a parte do curso de sapadores o alferes do regimento de cavalaria n. o 4: António Carlos
Dias Antunes.
63) Desempenha as funções de professor do curso do
estado-maior das pequenas unidades, no Instituto de Altos
Estudos Militares, desde 15 de Novembro do corrente
ano, acumulando com o serviço <tue desempenha no Depósito Geral de Material de Engenharia, o major de engenharia Cesário Marques Pereira Montês.
64) Conta a antiguidade do seu actual l;osto desde 20
de Setembro do 1953 o coronel médico Francisco Bicudo
de Medeiros.
65) Passou a contar a antiguidado do seu nctual posto
desde 28 de Junho de 1UBO, o não desde 28 de Juuho
de 1951, como consta da declaração 1~) da Ordem do
Exército n. o 13, 2. a série, de 24: do Novembro do corrente ano, o capitão de engenharia, com o curso gerul do
estado-maior, António Adriano Faria Lopes dos Santos.
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66) Foram nomeados para a frequência do estágio
táctico sanitário e táctico administrativo no Instituto de
Altos Estudos Militares, paralelamente ao curso de altos
comandos, os seguintes oficiais:
Para o estágio táctico sanitário:
Coronel Joaquim Júlio Carrusca.
Tenente-coronel Mário de Barros e Cunha.
Tenente-coronel Francisco Bicudo de Medeiros.
Para o estágio táctico administrativo:
Coronel Augusto Pina 'I'ormcnta.
Coronel Francisco Caetano Dias.
Coronel José Macieira Santos.
67) Contam a antiguidade dos seus actuais postos
desde 1 de Maio de 1953 os seguintes tenentes médicos,
promovidos pela Ordem do Exército n. o 5, 2, a série, de
1953:
Fausto Ferreira Reis de ~.forais.
. Manuel Bento Soares da Silva Araújo,
IIenrique Manuel Torres.
68) Chama-se Ana Maria de Morais, e não Ana Maria Morais, como consta da declaração 22), publicada
Da Ordem do Exército n.? 2, 2." série, de 1953, a mãe
do tenonte miliciano médico J oão Baptista Morais, da
brigada n. o 5 de caminhos de ferro.
69) Concluíram com aproveitamento o curso de inspector do alimentos (especialidade 791) os seguintes
oficiais:
Capitão veterinário, da Escola Militar de Equitação,
Artur Rios Nunes Salvador.
Capitão veterinário, do batalhão de caçadores n.? 5,
J osé l\!onrov Garcia.
Tenente veterinário, da 4. a Repartição da 2.11 Direcç'ão-Geral deste Ministório, J oão Rodrigues
da Silva Santos.
Tenonto veterinário, do batalhão de caçadores n, o 7,
Virgílio José de Lima Carvalho .

. 70) Concluinll_n, C?Dl '~I!r()veita~ento o curso técnico
do serviço \'et0nnarlO militar, de ",3 de Novembro a 19
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de Dezembro
do corrente ano, na escola do mesmo serviço, os seguintes oficiais:
Tenente veterinário
Manuel Joaquim Trindade,
do
Hospital Militar Veterinário.
Tenente veterinário
João Rodrigues
da Silva Santos, da 4. a Repartição
da 2. a Direcção.
Tenente veterinário Alvaro Joaquim Fernandes
Ferreira, do Hos pital Militar Veterinário.
Tenente veterinário
Virgílio José de Lima Orvalho,
do batalhão de caçadores n." 7.

71) Presta serviço no Hospital Militar V eterinúrio,
como director do laboratório
de bacteriologia,
o tenente
veterinário
Manuel Joaquim Trindade, q uo se encontra
colocado naquele Hospital.
72) Contam a antiguidade
do actual posto desde 1 (lo
Dezembro
de 1953, nos termos do artigo ;>0.0 do Decreto-Lei
D.O 3G 304, de 24 de Maio de 1947: os seguintes tenentes veterinários:
João Afonso Tiago Marreiros.
António Fernando
de Mira Godinho.
Manuel de Jesus Ventura Nunes.
Santiago J OfLO Oarrilho Medeiros.

73) Presta serviço como adjunto do laboratório
de
bacteriologia
o alferes veterinário
António Maria Rodrigues Ribeiro, que, pela prosente
Ordem elo Exército, 6
colocado no Llospitul Militar Veterinário.
74) Foi autorizado que nos registos de matrícula do alferos miliciano do serviço de administração
ruilitur, do
regimento
de infantaria
n. o 1~, Adolino Pedro sejnm numontados no SOIl nomo os apelidos Rumos Natário.
75) Oharua-so J aimo Elder Duarte Barros) o não .J aiino
Hélder Duarte Barros, o aspirante
a oficial do serviço
do administrução militar referido na portaria
do II do
Outubro do 1U53, inserta na Ordem do Eirércit« n.? 13,
2. a série, do mesmo ano.
76) Presta serviço na Escola do Serviço Votorinário
Militar, como adjunto do luborntório do bromatologiu,
o
alferes veterinário
J osé .l acinto Pore ira Ha('hu, que, pela
presente
Ordem do Exército, Ó colocado IlO Ilol'pitul
:Militar Veterinário.
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77) Terminaram
em 28 de Novembro findo, no Hospital Militar Veterinário,
o estágio a que se refere o
artigo 75.0 da Portaria n.? 11 33~, de 6 de Maio de 194G
com aproveitamento
e boa informação,
os alferes mili~
cianos veterinários
António Mário Rodrigues Ribeiro e'
Hélder Schiappa Correia de Mendonça e o aspirante a
oficial miliciano veterinário
José .Jacinto Pereira Racha
todos da Secção do Depósito
de Pessoal do Serviço
Veterinário
~mitar, pelo q ue ingressam no quadro per,manente
dos oficiais do Exército,
nos termos do artigo 78.0 da mesma portaria.

78) Foi nomeado professor eventual do curso do estado-maior
de pequenas
unidades,
acumulando
com o
serviço que presta na Direcção do Serviço de Administração Militar, onde está colocado, o tenente-coronel
do
serviço de administração
militar Alberto de Sousa Amorim, que se apresentou
no Instituto
de Altos Estudes
Militares para esse fim em 4 de Novembro
último.

79) l~ considerado na situação de adido desde 15 de
Outubro de 1953, e não desde 15 de Setembro do mesmo
ano, o tenente graduado
do, serviço de administração
militar António Corvelo de A vila, que, por portaria de
30 de Outubro, ínserta na Ordem do Emércttç n." 13,
2. a série, do corrente ano. passou àquela situação por
ter ido desempenhar serviço na província de :Moçambique.
80) Chegaram à sua altura para a promoção a tenentes do quadro permanente
em 1 de Dszernbro do .co~rente ano desde quando contam a respectiva
antiguidade. os' oficiais do ssrvico de administração
militar
abaixo indicados! habilitados com o curso da Escola do
Exército, nos termos do Decreto-Lei
n. o 35 189, de 24
de Novembro de 194-5:
nsimiro Citndido de Abreu e Silva .
.T oão da Cruz Qnintin9'
António
01'\'010 de Avila.
Horácio :Manuel da Costa Vieira
.T osó Maria dos Santos.
,Armando Brito :\fartÍns Coelho.
F ho Luz da ~rota Furtado.
:\f:lllU

Coelho .

IVieira da Luz.

j\ lfr do .l\ntónio

:\foura

de Azevedo.
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81) Chama-se Dinis António de Bulhão Pato, e não
Dinis António Bulhão Pato, o alferes do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, pelo que devem ser
feitas as devidas rectificações nos respectivos registos.
82) Fica sem efeito o oferecimento para a província
de Moçambique do tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Fruuoisco Rascão Gomes, constante
da declaração 111) publicada na Ordem do Exército
n. o 1, 2.n série, de ~ de Março do corrente ano.

83) Contam a antiguidade do actual posto desde 1 de
Novembro de 1053, nos termos do artigo 50.0 do Decreto-Lei n.? 36804, de 24 de Maio de 1047, os seguintes alferes:
Infantaria

Augusto Jorge da Silveira Reis.
Amílcar Fernandes Morgado.
José do Nascimento de Sousa Lucena.
Tito José Barroso Capela.
Armindo Martins Pinto Elvas.
Fausto Pereira Marques,
J osé Monteiro Grilo.
Fernando Soares Cunha.
N ool da Silva Fernandes do Aguiar.
José Carlos Bastos Martins.
Argentino Urbano Seu' as.
Estélio Martins dos Santos.
Jo 'é Augusto Lobo Brandão Soares Leal.
Artur Fernandes Baptista.
Alexandre Augusto Lopes.
António ROSL\doSerrano,
Fernando MArio de Almeida Cid Torres.
Carlos llenrique Duarte de Lacerda.
Simão Antunes Malcata.
Lourenço Calisto Air s.
José Eduardo de Araújo li' rr ira Mondes,
Mário das Dores B nto ,
Arnaldo Munuol do Medeiros Ferreira.
Paulo António de arvalhal Costu,
Rogério Jorge Vale do Audrudo,
Eduardo da Rosa Ferreira .
João António Ferreira Feruandoa.
José Marques da Cruz Marcelino.

ntioiro.
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Alvaro !)oares de Azevedo.
Pedro Pereira do Rosário Santos.
João Cristino Martins Simões da Silva.
Eduardo César Franco Bélico Velasco.
J osé dos Santos Preto.
Rodrigo Peres Pinto Soares.
Alfredo Henriques Peixoto.
Fernando Catarino Tavares.
José Ramiro Pereira de Almeida Sande.
Duarte Dias Marques.
Diogo Queirós de Sousa Azevedo.
António Barata Alves.
Rui Eduardo Soares l\figuel.
José Garção Sambado .•
Nuno Vilares Cepeda.
Adriano Sotero Madeira.
Nuno Sebastião Beja da Silva Valdês Tomás dos
Santos .
.Toão .Tosé Ferreira Vilalobos Vieira.
J osé Moura Sampaio.
Gabriel de Vasconcelos Passos Silva Cardoso .
•José Manuel Caldeira' de Pina Castelo Branco de
Carvalho Figueira.
Alberto. Ferrão de Magalhães Osório.
Armando Whytton Medeiros da Silva.
Artilharia

Manuel Fmncisco Ganhão Palma.
Rafael Guerreiro Ferreira.
Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho.
Abel Cabral Couto.
Mário Martins P{nto de Almeida.
Armando Belo Salavessa.
Manuel Dayroll Marrecas Portela Ribeiro.
Fernando José Pinto Simões.
Domingos Alves da Cruz.
J OS0 de Carvalho Pereira .
.T orge Augusto Viana Pereira da Costa.
Amândio Ferreira de Sousa.
António Fialho Tereno.
Luís Eduardo da Costa Rambert.
Manuel Fernandes Barbudo Calado.
Raul Pereira Baptista. '
António Nunes de Carvalho Pires.
Luis Manuel Dias Antunes Corte-Real.
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José Maria Eusébio Alves.
José António Anjos de Carvalho.
Júlio Manuel Maia de Araújo.
Armando Joaquim Enes Calejo.
João Manuel de Faria Martins Amaro.
Fernando José de Almeida Mira.
Nuno João Silva de Morais Pinto.
Cavalaria

João Isidro Pinto Clara.
Armando José da Silva Freire.
Eduardo Matos Guerra.
Luis Alberto Santiago Inocentes.
Amadeu Nunes Duarte.
Roberto Ferreira Durão.
Artur Manuel Pereira da Silva Baptista.
António José Pereira Calisto.
Alberto Mourão da Costa Ferreira.
José Cândido de Bonneffon Paula Santos.
António Maria da Costa Cabral da Costa Macedo.
Luis Francisco Pinto de Sousa Moreira.
Ruben Marques de Andrade.
José Adriano da Silva Monteiro.
José Manuel de Almeida Dias Pires Monteiro.
António Diogo de Brito e Faro.
Engenharia

.João António Lopes da Conceição.

José Francisco de Azevedo Fernandes Basto.
Arménio Gomes dos Santos Silva.
Alvaro Joaquim José Maia Gonçalves.
Jaime Patricio Albuquerque Ferreira.
António Pinto 'Ramos Milheiro.
Gonçalo Nunes de Albuquerque Sanches da Gama.
Justino António Correia de Almeida.
Manuel Fonseca Ferreira Pinto Basto Carreira.
José Eduardo Dartout Sales Henriques.
Serviço de administração militar

Alberto Eugénio da iÜ{)Thceição.
António Emídio de Bastos Rabaça.
Vítor Manuel Mota de Mesquita.
José iMoutinho Gonçalves.
Luís José Ferreira Figueirinhas.
Henrique António Vidal Cl-aro J únior,
Agostinho António Jorge.
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Vítor !Manuel Pires Mendes.
I
Arnaldo Eduardo da Cunha Sousa de Almeida.
Alexandre José de Carvalho Pereira.
Henrique Jorge Calvo da Silva Coutinho Garrido.
José Luís de Nápoles Guerra.
Rui Oarlos de Almeida e Sousa.
Pedro Mafia do Rio Carvalho Frazão.
José Manuel Esteves Oasa:nho do Giro.
Eliseu António de Aguiar.
António Carlos Cerrado Mourão.
Quadro de oflciais farmacêuticos

António Afonso Pala Carreiro (tem a patente de
tenente) .
Boaventura Paulo Lopes.
Nuno António de ,carvalho Esteves Rosa.
António José de Moura Velês.
João Luís Quintela Paixão Lobato da Fonseca.
Castulo Manuel CM:oreiraCorreia,
.Pedro Gonçalo de Carvalho Correia.
Carolino Alberto Vaz de Almeida Pessanha
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

António Ramos Vaquinhas.
Oarlos Maria de Almeida Grava.
Joaquim Lopes.
.
António Rufino Antunes.
David Garcia Cortes.
Albino dos Santos.
Benjamim Leite Cardoso.
Daniel da Costa Rodrigues.
Armando Guerreiro Fortes Oonde.
Eugénio José Alves.
Aníbal Marques da FollJS800.
Abílio Dias Paranhos.
Francisco António Alves.
Baltasar dos Reis Rodrigues.
José António Ferro Moinhos.
Firmo Pinto dos Santos,
Salvador João Rodrigues.
António Amaral.
'Dinis A'lltÓ'IlioBulhão Pato (tem a patente de tenente).
Joaquim Augusto Moreira da Silva.
João António Delfino Júnior.
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Manuel Gonçalves Séneca.
Mário de Sousa Brandão.
António Celestino Fernandes Moreira.
Diamantino Dias.
Joaquim Marques da Silva Gervásio.
António Ide Sousa Araújo.
Domingos M,agalhã,esPinto de lMenese,s.
João António Rosa.
João Augusto Gomes.
Mário Pinto da Silva Graça.
Manuel de Pinho.
João Baptista do Amaral Brites.
Diamantino da Silva Matias.
António Gonçalves Dinis.
João Canedo Reis.
Domingos Pinto.
Joaquim Cardoso Farto.
José Lopes Braga.
Horácio Santa Bárbara.
Manuel Pires 'I'rindade.
Hipólito Leão da Costa Pires.
Armando de Almeida Tavares.
António Pereira de Sousa Júnior.
Filipe Alistão Reys Teles Moniz Corte Real.
António Manuel Pissarro.
António Medeiros.
Diamantino Alves Gomes.
Humberto Ribeiro de Barros.
José Pires Nunes.
Joaquim de Almelida Rijo .
•T aime Moreira .
.Toão Rodrigues Guinobe.
IMartinho Dores da Conceição Pinto.
João Paulo da Silva.
Francisco António Remondes.
84) São desligados -do serviço desde as datas que lhes
vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.0
do Decreto-Lei n. o 28404, 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 transitarem para a situação de reforma:
General Júlio AUl!;usto de Oliveira, desde 28 de
Novembro de 1953.
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Coronel de engenharia José Inácio de Castelo Branco,
desde 22 de Novembro de 1953.
Major do extinto quadro auxiliar de engenharia
António Arsénio Rosa Bastos, desde 22 de Novembro de 1953.
85) Deixa de desempenhar, desde 1 de Janeiro de
1954, as funções de presidente do 1.0 Tribunal ~ilitar
Territorial de Lisboa o brigadeiro graduado, na situação
de reserva, Augusto Bernardo de Freitas Júnior.
86) Presta serviço no distrito de recrutamento e mobilização n. o 7, desde 29 de Outubro de 1953, o tenente-coronel de infantaria, na situação. de reserva, Abel
Rodrigues Casaleiro.
87) Presta serviço como adjunto do Comando Distrital
da Legião Portuguesa de Portalegre, desde 17 de Dezembro de 1953, o tenente-coronel de infantaria, na situação
de reserva, Amadeu Humberto de Sá Morais.
88) Presta serviço no Subsecretariado 'de Estado da
Aeronáutica, na situação de adido, desde 26 de Outubro
de 1953, o major de infantaria, na situação de reserva,
Augusto Quadros Teles de Sampaio.
89) Presta serviço no regimento de lanceiros n." 1,
desde 6 de Dezembro de 1953, o capitão de infantaria,
na situação de reserva, Guilherme dos Santos.
90) Deixou de prestar serviço nas Oficinas Gerais de
Material de Engenharia, desde 21 de Setembro de 1953,
o tenente de infantaria, na situação de reserva, António
Monteiro de Sousa.
91) Presta serviço na 3. a Repartição da 1. a Direcção-Goral deste Ministério, desde 18 de Novembro de 1953,
o tenonte de infantaria, na situação de reserva, Carlos
do Rego Bayam.
92) Deixou de prestar sorviço na delegação do serviço
do administração militar nos Açores, desde 13 de Outubro de 1953, passando a prestá-lo, desde a mesma data,
no distrito de recrutamento e mobilização n.? 18, o tenente de infantaria, na situação de reserva, Manuel Frunci co de Melo Júnior.
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93) :BJ considerado desligado do serviço desde 23 de
Setembro de 1953, nos termos da última parte do artigo 15.0 do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro
de 1937, o tenente de infantaria, na situação de reserva,
Alfredo Augusto da Costa Pereira, que naquela data atingiu o limite de idade para passar à situação de reforma.
94) Desempenha, desde 16 de Novembro de 1953, as
funções de vogal da comissão de delimitação da zona
do domínio público marítimo em Matosinhos, como representante do Ministério do Exército, o coronel de artilharia, na situação de reserva, Sebastião Martins Nogueira Soares.
95) Presta serviço no Estado-Maior do Exército, Direcção de Manobras, desde 10 de Dezembro de 1953,
o coronel de artilharia, na situação de reserva, Joaquim
Dias Bastos.
96) Continua no desempenho das funções de inspector
do serviço automóvel do Exército o brigadeiro de engenharia Arménio Leal Gonçalves, que, pela presente
Ordem do Exército, transitou para a situação de reserva.
97) Deixou de prestar serviço no hospital militar regional n.? 4, desde 11 de Novembro de 1953, o tenente
de cavalaria, na situação de reserva, Alfredo Manuel Dias.
98) Presta serviço na Direcção da Arma de Engenharia, desde 12 de Novembro de 1953, o major miliciano
de engenharia, do extinto quadro especial, na situação de
reserva, António Girnenes Gonçalves.
99) Deixou de prestar serviço no Depósito Geral de
Material Sanitário, desde 7 de Dezembro de 1953, passando a prestá-lo, desde a mesma data, na Direcção do
Serviço- de Saúde Militar, o tenente-coronel médico, na
situação de reserva, Júlio Coutinho de Sousa Refóios.
100) Declara-seque
é António da Silva Simões, e não
António Silva, o tenente- coronel do serviço da administração militar, na situação de reserva, que, pela Ordem do Exército n. o 13, 2. a série, de 1953, passou à situação de adido, por ter sido requisitado para prestar
serviço como presidente da Câmara Municipal de Viseu.
/

2.' Série

ORDEM DO EXÊRCI1'O N.o 14

971

101) Deixou de prestar serviço na 3. a Repartição da
L." Direcção-Geral deste Ministério, desde 1 de Novembro de 1953, o major do extinto quadro auxiliar de
artilharia, na situação de reserva, José Pimentel Rolim
Júnior".
102) Deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n.? 13, desde 7 de Dezembro de
1953, o capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, na situação de reserva, Américo Baptista.
103) Presta serviço, desde 1 de Dezembro de 1953, no
hospital militar regional n.? 1 o capitão <lo extinto
quadro auxiliar do serviço de saúde António Maria Santiago Gomes, que, pela presente Ordem do Exército,
transita para a situação de reserva.
104) Foi considerado na situação de licença ilimitada
até 16 de MAio de 1947, e não até 21 de Setembro de
1948, conforme se fez constar dos seus registos de matricula, o capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, actualmente na situação de reserva, Del, fim das Neves.
105) Presta serviço, desde ~1 de Novembro do corrente
ano, na companhia de adidos do Governo Militar de
Lisboa o capitão do quadro dos serviços auxiliares do
Exército Gerardo Marques da Cunha, que, pela presente
Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
106) Presta serviço, desde 9 de
no regimento de artilharia ligeira
'quadro dos serviços auxiliares do
gues Freire, que, pela presente
transita para a situação do reserva.

Dezembro de 1953,
n.? 2 o capitão do
Exército Gil Ro driOrdem do Exército,

107) Presta serviço, desde 1 de Dezembro do corrente
ano, no distrito de recrutamento e mobilização n.? 10
o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército
Manuel Mendes Soares, que, pela presente Ordem do
Exército, transita para a situação de reserva.
108) Presta serviço, desde 9 de Outubro ele 1953, 110
quartel-general da L." região militar, e não desde 8 do
mesmo mês e ano, como consta ela declaração 86) inserta
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na Ordem do Exército n.? 13, 2.a série, de 24 de Novembro do corrente ano, o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva,
Artur de Sequeira Va:ejftO.
109) Presta serviço, desde 11 de Novembro do corrente
ano, na 3. a Repartição da La Direcção-Geral do Ministério do Exército o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Eduardo Martinho Cardoso, que, pela
presente Ordem do Exército, transita para a situação de
reserva.

110) Prosta serviço, desde 20 do Novembro do corrente
an o, no distrito de recrutamento e mobilização
n. o 17
o tenente do quadro dos serviços auxiliares dó Exército
Filipe Monteiro, que, pela presente Ordem do Exército,
transita para a situação de reserva.
111) Está desligado do serviço militar, nos termos da
última parte do artigo 15.0 do Decreto-Lei n.? 28404,
de 31 de Dezembro de 1937, desde 2 de Dezembro de
1953, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército Miguel Sequeira.
112) Presta serviço, desde 27 de Novembro de 1953,
na Repartição Geral do Ministério do Exército o tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército Manuel
Rodrigues, que, pela presente Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.

113) Ê a seguinte a' constituição dos 'Tribunais Militaros Territoriais no 1.0 quadrimestre de 1954:
1.° Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Presidente, coronel tirocinado de infantaria Heitor
dos Santos Patrício.
Vogal, coronol de infantaria, na situação de reserva,
Joãq Baptista Pereira Júnior.
Promotor, coronel de artilharia Manuel Augusto da
Silva Pestana.
Defensor, major de cavalaria, na situação do 1'0serva, Décio Tito da Silveira Freitas.
2.° tribunal Militar Territorial de Lisboa

Presidente,
reira.

coronel de infantaria João Arruda Pe-

~.t
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Vogal, coronel de infantaria Alberto Barbieri de
Figueiredo Baptista Cardoso.
Promotor, coronel de infantaria Maximino de Abranehes Mendes de Sena Neves.
Defensor, major de infantaria, na situação de reserva, José de Melo Soares.
Tribunal Militar, Territorial do Porto

Presidente, coronel de artilharia, na situação de reserva, Armando Patrocínio Guedes.
V ogal, coronel de infantaria António Francisco de
Almeida.
Promotor, tenente-coronel de infantaria Acácio J oaquim Gomes.
Defensor, capitão. de artilharia, na situação de reserva, António Joaquim Miranda.
Tribunal Militar Territorial de Viseu

Presidente, coronel do infantaria, na situação de reserva, Celestino Rodrigues da Costa.
V ogal, coronel de artilharia, na situação de reserva,
António Gonçalves Alvarenga.
Promotor, maj 01' do serviço de adminístração
militar Joaquim Cabral Cavaleiro.
Defensor, major de artilharia, na situação de reserva, António Maria Martins Engrácia.
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3. a Rrpartição

115) Foi abrangido pelo disposto na alinea d) do artigo 23.° do Decreto n." 36574, de 4 de Novembro de
1947, o primeiro-sargento do regimento de cavalaria n." 8
João Alves Lopes.

Ministério do Exército - 2.a Oirecção-Gera.l-

3.a Repartição

116) Pensões que competem aos oficiais em seguida
mencionados, que, pela presente Ordem do Exército,
transitam pam. a situação de reserva:

Brigadeiro Fernando Dinis de Ayala, 48.000$.
Brigadeiro de engenharia Arménio Leal Gonçalves,
48.000$.
Coronel de infantaria J osé Nogueira Soares J
nior, 36.000$.
Coronel de infantaria José António Guerreiro Rebeca Júnior, 36.000$.
<Coronel de infantaria
N orberto Albano I~hírias,
36.000$ .
Coronel de infantaria Mário Eugénio de Almeida
Valente, 36.000$.
Coronel de artilharia António da <Costa Malh eiro,
37.200$.
Coronel veterinário José António dos Santos Farraia, 36.000$.
Coronel do serviço de administração militar Vitorino Alves Gomes, 36.000$.
Tenente-coronel de artilhario José Roberto Raposo
Pessoa, 30.000$. Vence pelo Ministério do Inte-

ú-

1'101' •

Major médico José N evil de Ascensão Pinto da
Cunha Saavedra , 22.500$.
Capitão de infantaria
Alberto Carlos Rodrigues
R:ibeiro da 'Cunha, 14.500$. Tem 22 anos de serVIÇO.

Capitão de artilharia José Inácio Rodrigues Ferreira, 15.600$. Tem 26 anos de serviço.
Capitão de artilharia Eduardo Herbert Dias da
Fonseca e Almeida I 11.400$. Tem 18 anos de
serviço.
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Capitão ele cavalaria José ele Faria Hintze Ribeiro
Nunes, 16.200$, Tem 27 anos ele serviço.
Capitão do extinto quadro ele oficiais do secretariado militar António Uaria Marques Perdigão
Júnior, 20.400$.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exéreito Bernardino Lourenço Coelho, 20.400$.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército 1fa,nuell~fendes Soares, 20.400$.
('apitão do extinto quadro auxiliar do serviço ele
saúde Am n d i o Maria
Santiago
Gomes,
ln.833$60 .
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Gerardo Marques da Cunha, 20.400$.
Capitão do quadro elos serviços auxiliares do Exérr-ito Gil Rodrigues Freire, 20.400$.
Tenente elo quadro dos serviços apxil iares do Exército Manuel Rodrigues, 15.600$.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Filipe Monteiro, 15.600$.
.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Eduardo Martinho Cardoso, 13.867$20.
â
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»
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»
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Outubro
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24 24 -4-

u

-5 -

»
»
»

610 18 -

»

21 -

»

22 23 -

Tenente miliciano médico Manuel doBrito Subtil, na
situação de licenciado e pertencente ao comando
militar ele Moçambique.
Coronel reformado Carlos Roma Machado de Faria
p Maia.
(;cnrral reformado António Maria de Freitas Soares.
Alferes miliciano, na situação ll!' reserva, João Fernandes.
Tenente reformado Manuel Vicente.
Tenente miliciano, em disponibilidade, do regimento
de infantaria n.? 12, Amândio Neves de Carvalho,
Tenente-coronel
do serviço de administração militar, na situação de reserva, Fernando Vítor Valente Valadas Vieira.
Alferes farmacêutico, no quadro, José Augusto de
Oliveira Carvalho.
Tenente-coronel
de infantaria, na situação de ['('serva, José de Melo Poucos de Carvalho.
Major reformado António Tomás de Aquino Tavares Júnior.
Capitão de infantaria, ua situação .le reserva, Artur da Silva Larneiras. Prestava serviço na Legião Portuguesa.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, adido ao quadro, ClaudioRodrigues da Costa.
Capitão reformado José de Sousa Dias.
Capitão reformado Manuel Ribeiro Cardona,
Coronel de engenharia, na situação ele reserva, Luís
rle Meneses Leal. Prestava serviço na Direcção
,la Arma de Engenharia.
Coronel reformado Manuel Augusto Ferreira Lima
da Veiga.
Coronel médico reformado Manuel Ferreira Corroia
Lopes Barrigas.
Capitão reformado Flausino Corroia Torres.
Alferes reformado Afonso da Costa Portela.
Major reformado Gustavo Arsénio Branco Ycntura.
Capitão reformado Manuel Máximo Lopes () Silva
Barros.
Coronel reformado João Nepomuceuo de Freitas.
Tcneutc-eoronel reformado Henrique Gomes.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, no quadro, Joaquim Ferreira de Oliveira
Coelho.
Capitão de infantaria, na situação de reserva, FcrBando Eugénio da Costa Vieira.
Coronel ele infantaria, na situação de reserva, Bento
Esteves Roma.
Corônel reformado ~Iárjo Sílvio Ribeiro de Monoses.
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27 - Capitão de infantaria; na situação de reserva, João
Augusto do Rego Bayam.
27 - Tenente de infantaria, ua situação de reserva, Rafael Pinto Barradas.

Adolfo do Amaral Abrtmches Pinto.
Está conforme.

o Ajudante·General,

-'

\)87

-,

..

