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MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do
2.8

Exército

Série

28 de Fevereiro de 1954

o

Ministro
cimento

do Exército manda publicar, para conhee execução no Exército, o seguinte:

1- DECRETOS

Presidência

"E PORTARIAS

do Conselho-Direcçao-Geral
do Subsecretariado
da Aeronáutica -I. a Direcção _ 3. a Repartição

de Estado

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros da Defesa Nacional e do Exército, colocar na
Escola Militar de Electromecânica, para preenchimento
de vaga no quadro a que se refere o artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 38945, de 11 de Outubro de 1952, o
capitão de aeronáutica Floriano Lopes Gagean.
Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, 5 de Maio
de 1953. -" O Ministro da Defesa Nacional, Fernando
dos Santos. Costa. - O Ministro do Exórcíto, Adolfo do
Ama1'al Abranches Pinto.
(Visada pero Tribunal de Contas em G do Outubro de 1953. São
devídcs omolumentos, nos termos do Docroto n. 022 257).
(Publicada
d.1953).

DO

Diel"io do Governo n.? 288, 2.' sério, de 12 .10 Outubro

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros da Defesa Nacional e do Exército, que o ofi-

2

oll~~06XÉRCITO

cial em seguida
vai indicada:

mencionado

Escola Militar

de

2,' Série

N.' 1

tenha

a situação

que lhe

Electromecânica

,
Tenente
do quadro de engenheiros
electrotécnicas,
quadro, Mário Rodrigues
Cruzeiro.

no

Gabinete
do Ministro da Defesa Nacional, 30 de N 0vembro
de 1953. - O Ministro
da Defesa Nacional,
Fernando dos Santos Costa. - O Ministro do Exército,

Adolfo do' Amaral Abranches Pinto.
Manda o Governo
da República
Portuguesa,
pelos
Ministros da Defesa Nacional
e do gxército,
que o oficial em seguida, mencionado
tenha a situação que lhe vai
indicada:
Escola Militar de Electromecânica

Tenente do quadro dos engenheiros
Jordão das Neves Morazzo.

electrotécnicas

Luis

Gabinete
do Ministro da Defesa Nacional,
2 de Dezembro
de 1953, - O Ministro
da Defesa Nacional,'
Fernando dos Santos Costa. - O Ministro do Exército,

Adolfo do Amaral Abranches Pinto.

Ministério

do Ultramar-Direcção-Geral

Por parlaria

de Administração

Política

e Civil

de 28 de Outubro de 1953:

Licenciado
'Mário Duarte ,Morais, juiz de direito do
ultramar,
colocado na cornurcu (lo Cabinda,
adjunto,
interino,
da Repnrt içâo de .J ustiça elo ,Minisi ério do
Ultrnmare
vogal sub tituto
Conselho
Superior
de Disciplina
do U'ltruuuu' - nomeado, em comi 'são,
nos termos do u. o 1.0 do § Lvrlu base XI (la Lei Orgânica do U'ltrunmr
Português,
elp 27 de Junho elo
ano findo, e artigo 2,° do DCC'l'e1{) n." ;ln ;H9, ele 17
ele AgoHto do mesmo ano, juiz auditor do 'I'ribunnl
,Militar 'I'err itoriul dl' Angola, cal'go criado pelo artigo 1.0 elo citurlo (lendo e n inda não provitlo, (> e 'onerado elas Iunções el{1 udj unto, iuteri uo , da Repur-

ao

tic_'i'lo de ,JURE,:) do finiHil>l'io
(lo Ultramar
e eh, vogal subat it uí o elo Conselho Superior
de' Dist-ip linu
(lo Ultralllar,
P,lrlt que Ioi uoiueudo, respcctivameute
por podarias
de' :n ele ,Mal',o II ele 9 dl' Abril <1 e:
190;), visudae pp]o 'l'ribuuul
ele Contas cm 4 (' 20 do
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referido
mê~ e publicadas
110 Diário
S
n.O 83 e 103, 2." série, de 8 de Ahril
elo l1H'SlUO ano.

do (Iorcrno
e 1 de ~Iaio

(VhUlllu peí o TrilJuullJ de Cuutus Olll 51 de Dezeruhro do L~5::S.:;ão
dovldos emolumontos,
nos termos do Docreto 0.0 22257).
(Publicada no Diário do Gor'T1l0 n.o lO, 2." sórle, do 13 de JaneIro
d.. 19M).

--

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

~l:lllda o 00\,('1'110 du Hl'Jníhlic'a
Portuguesa,
pelos
~lllls1ro~ da lh'fetoi<l Na('iollal,
do Exército e dos Nl'A'Ól'IOS Esll'ang"eiro:>, exonerar,
desd\' ~8 <1(' ,~L1l'(;o (h, lH5;3,
o :~al'genl()-u.illdante
de n eronáut ir-n Vicente
Emiliano
)llJllOSO ~erra do cu ruo (lp amuuuonse
da missão militar
em \\'<]shillgtOll, 'pu~a que fora nomeurlo
por porturii
(le 2:3 de Outubro de 1W)2, em virf ud e de ter sido promovido ao posto dp alferes,
Li"!hoa, 81 ele Dezemhro
de 195a. - O Ministro
da
D.efesa Nur-ionn l, Fernu ntlo dos Santos Costa.
O Milustro
do Exército,
.ulol]«
do . 17l1(//'{/1 .111/,((/1('11('$
Pint a, - 01l1illish-o dos K eg-ócios J~stntllg-eil'os,
Paulo
.1/'.'{>"io ['il'Íssilllo Cunli«,
(Anotnda

pelo l'rlh...,al

de Contas em 6 do Jnnolro

de 1951).

I~~nda O Governo (la Repüblicu
Portuj-uesa,
pelos
~ll1ll:-;tros do Exén·ito e ela Marinha,
qUl' os oficiais
ti sl'g-_uir iudi('[Hlos
tenham
as situações
que lhes vão
llll'll(;IOUadas,
nos termos do n." 2.° da Portaria
11." 7 82(;,
de 18 ele Maio de 19;3,,-:
};xonernelo, a, seu l't'(l'iclo, do l'arg-o de 1.0 'tesoureiro
(la ('omissiio central udministrativn
(la Liga dos
Com bnteutos ela (Ira nele U uerru o coroue I elo ser"il;O
de administl'tI(;ão militar,
na situação
de
re;;prnt,
,E<1uardo O ueeles de Uanalh{)
Meneses.
1.() i esoul'eiro da ('ol1li~;do ('putrll 1 administl'tl1 i\'a
(la Lig'lt elos ('{)I11hatclltes da Urau(le Chll'l'rn o
('oronl'J elo sl'l'Yie'o ele aelmillishac.;ão
militar,
lHl
HitllUl;uO
de l'e'i;'ITa,
l)a"iel
\?az da :FoJlse('a
.Ahoim .
.:\Iilli~t~l'io" (lo EX(>l'l'ito e da )farinha, i) (lp .LlllPi]'o
0:\1 illi~tro do Ex ~l'(·ito, .Lelo/lo do .L //1((/'1/1
,lIirUI/I·ltcs
Pillto.·
() .\liuistl'o
da Mal'inha,
.1//1éri('(J
lJells Norlri,ljllcs
'1'110111(1::.

ele HJi)L
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Manda '0 Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros da Defesa Nacional, do Exército e dos Negócios Estràgeiros, que, nos termos da última parte do
corpo do artigo 4.0 do Decreto-Lei n." 39315, de 14 de
Agosto de 1953, os serviços de representação militar
jnnto da Legação de Portugal em Otava sejam desempenhados, por acumulação, pelo adido militar junto da
Embaixada de Portugal em Washington, tenente-coronel
António Augusto dos Santos.
Lisboa, 3 de Fevereiro de 1954. - O Ministro da
Defesa Nacional, Fernando dos Santos Costa. - O Ministro do Exército, Adolfo do Amaral Abromches Pinto.O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Arsénio
Viriseimo Cunha.
Ministério do Exército -I.

a

Direcção-Geral-

2.:l Repartição

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 Decreton. o 35 667, de 28 de Maio de 1946, com a
redacção dada pelo artigo único do Decreto n. o 37 93ô,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao major de aeronáutica, na situação de reserva, José Manuel Sarmento de
Beires, condecorado com os graus de comendador e de
grande-oficial da Ordem Militai; da 'I'orre e Espada, a
pensão mensal de 3006, com vencimento desde 9 de
Dezembro de 195:3, como compensação da diferença de
vencimento do activo, líquido de imposições legais, de
um major de aeronáutica e a pensão liquida de reserva
que lhe foi atribuída.
Ministério elo Exército, 31 de Dezembro de 1953.O Subsecretário de Estado do Exército, IIorácio José de
Sá Viana Rebelo.
(Visada polo Tribunal de Contas em 27 do Jnneiro de 1954. Silo
devido. ernctumeuros,
n08 termos do Decreto
n.o 22 2~7).

Ministério do Exército - Repartição

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
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pelo Decreto n.? 35 667, de 28 de Maio de 1946, com a
redacção dada pelo artigo único do Decreto n.? 37 W36,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao coronel reformado
Iléldor Armando dos Santos Ribeiro, condecorado com
o grau de oficial 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 22 de Outubro
último, corno compensação da diferença de vencimento do
activo, liquido de imposições legais, de um coronel do
corpo do estado-maior e a pensão liquida de reforma
que lhe foi atribuída.
Ministério do Exército, 11 de Dezembro de 1953.O Subsecretário de Estado do Exército, Ilorácio José
de Sá Viana Rebelo.
(Vtsnda pelo Tribunal do Contas em 29 de Dezembro do 1955. Soo
devidos omolumentos, nos termos do Decrete 0.022257) .

. Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mimstro 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.? 37936,
de 17 de Agosto de 1950, corrceder ao capitão reformado
José Augusto Monteiro, 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 16 de Outubro último, como compensação
da diferença de vencimento do activo, liquido de imposições legais, de um capitão de infantaria e a pensão mensal líquida de reforma que lhe foi arbitrada.
Ministério do Exército, 18 de Dezembro de 1953. O Subsecretário de Estado do Exército, Horácio José de
Sá Viana Rebelo.
(Visada polo Tribunal do Contas em 14 do Jauetro de 195·1. Silo
dovidos omolumentos, DOS termos do Decreto u.? 22 257).

Manda O Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, nos termos do Decreto n.? 16070,
de 25 de Setembro de 19~8, conceder a Ana Lúcia Canaudo Mariz, órfã do tenento António Augusto de Faria
Mariz; representada por sua mãe, Maria Lúcia Chagas
Cansado de Sousa Peralta, que ca ou em segundas núpcias
em 15 de r ovembro do corrente ano, a reversão da

G
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quota-parte do subsídio mensal no quantitativo de 140610,
a partir de 16 do referido mês.
Ministério do Exército, 26 de Dezembro de 195:3.O Subsecretário de Estado do Exército, Ilorácio José
de Sá Viana .Rebelo.
(Visada pelo Tribunal
do Contas em 81 de Dozombro de 1953. N1\o
são devidos emolumontos,
nOS termos do Decreto D.· 22257).

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, nos termos do Decreto n.? 16070,
de 25 de Setembro de 1928, conceder a Maria Eduarda
da Costa, filha do falecido capitão reformado Joaquim
Emiliano da Costa, a reversão da quota-parte do subsídio
mensal no quantitativo de lJOll10, a partir de :30 de Outubro do ano findo, em virtude do falecimento de sua
mãe, Antónia do Nascimento Costa, em 2n do referido
mês.
Ministério do Exército, 5 de Fevereiro de 1954.O Subsecretário de Elstado do Exército, Horácio José de
Sá Viana Rebelo.
(Visada polo Tribunal
do Contas om 10 do Fevorelro
do 1954. Nilo
são davldos emolumeutos,
DOI tormos do Docreto
D.· 2~ 257).

Manda o Governo da República Portugue a, pelo Ministro do Exército, nos termos do Decreto n.? 16070,
do 25 de Setembro de 1928, conceder a Maria Isabel
Miranda, filha do falecido tenente reformado Joaquim
Miranda, fi, reversão da quota-parte do subsídio mensal
no quantitativo de 1401110, a partir do 11 de Janeiro
findo, em virtude do falecimento de sua mãe, Sofia
Fausta Miranda, em 10 do referido mês.
Ministério do Exército, 5 de Fevereiro de 1954.O Subsecretário de Estado do gxórcito, lJol'ácio José
de Sá Vi·ana Rebelo.
(VI.ada pelo Trfbunal
do Contns om 11 do I'o\'erolt·o
alto devldos euiotumontos,
nos termos do Docroto

de 1%·1. Nilo
11.022257).

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo ~rinistro do Exército, nos termos do Decreto n.? 1() 070,
de 2:> de Setembro de 1928, concedor a .Iulieta , imões
da Costa e Adélia Simões da COSbt, filhas do falecido
tenente reformado António Pais 'imõ(\s, a reversão da
quota-pítrte do subsidio monsal no quantitativo de :?;~8'f)(),
a partir de 20 de Dezembro do alio findo, em virtude do
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falecimento da mãe das referidas senhoras, Adelaide de
Jesus Simões, em 28 do mesmo mês.
Ministério do Exército, 12 de Fevereiro de 1954.O Subsecretário de Estado do Exército, llorácio José de
Sá Viana Rebelo.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 18 de Fnvcrolro do 1954. NAo
são devIdos emolumentos,
DOStermal do Decreto n.? 22 257).

11- MUDANÇAS DE SITUAÇAO
Ministério do Exército -I. a DirecçAo-GeralP01'

2.a RepartiçAo

portaria de 18 de Dezembro de 1953:
Adido

T'enent~-coronel de cavalaria, do Instituto de Altos Estudos Militares, António Carlos Garcia de Oliveira
Reis, 'Por ter ido nomeado, por portaria desta data,
adj unto do referido Instituto, devendo ser considerurlo nesta situação desde a unta da presente portaria.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas om 28 do Janolro

Por portarias de .31 de Dezembro

do 19M).

de 195.3:

(:on,;i(l('rlwlo regre, 'lado ao serviço deste Mirristér io , por
ter deixado de preaíar ,sPl'viço no Estado ela Iridin,
onde se encontrava em cornis 'ão de serviço, o tenente
do qiiadro dos serviços auxilinres do Exército, na si1uur,.li1ode re iervn, adido, António .T oaquim de Sousa,
elPyendo ser cousiderndo
nesta situação desde 24 de
Outubro de 19·)3.
(Vinda
8110

polo Tribunal de Contai em 28 do Fevoroiro d. 1064. Nilo
dovl<lOI emolumentos,
nOI lermoa do Decrete n.· 22207) •

no

•\ha,tj(lo
C'fe<'Íiyo do Exército,
por ter pu sagem ao
Comaudo elas Hesc]'\'a~ <la )Iarinha, nOR termos do artj~() 2.° elo Decreto-Lei
n.":12 +40,<1c 24 dI' ovcmbro
ele l!)..j.2, o alferes m iliciuuo de infantaria,
elo reginu-utn de infantaria
)J.0 Hl,
Duarte
Piteira
Feno,
d(wen<1o i'H'1' consi d rrudo nesta situação desde ] 8 de

Dezembro clt' l!)53.

8
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Adidos

Major de infantaria,
do comando militar de. Timor,
José Maria de Azevedo Galvão de Melo, capitão do
corpo do estado-maior, da 3.a Direcção-Geral deste
Miciistério,
Orlando Ferreira Barbo a e tenente de
cavalaria, do comando militar de Moçambique,
António Octávio Dias ~fachado, os primeiro e terceiro
'por terem sido nomeados p:na desempenhar comissões
de serviço militâr no ultramar, respectivamente,
ao
abrigo das alíneas a)e b) do artigo 3. do Decreto
11.° a6 019, de 7 de Dezembro de 19-1:6, e o segundo por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço corno adjunto da 3.a Repartição do Secretariado-Geral da Defesa N acional, ao abrigo do artigo 4. do Decreto-Lei .n." 39 069, de 31 de Dezembro
de 1952, com referência ao disposto no artigo 1.0 do
Decreto-Lei ,n. 38.114, ele 29 ·de Dezembro de 1950,
por portaria de ] 8 de Setem hro de 1953, devendo ser
considerados nesta situação, respcetivarnente,
desde
28 de Dezembro, 1 de Outubro P 7 de Dezembro de
]953.
0

0

O

(Anotadas

pelo T'rtbuual

do Contas

em 13 do Janolro

do 195-1).

Major de infantaria, com o curso geral do estudo-maior,
do Instituto de Altos Estudos Militare,
Ferun ndo
Augusto Nogueira Velho de Chaby J únior, por ter sido
nomeado professor efectivo elo curso prura a promoção
a oflcial euperior .do eupracií ado Instituto, por portaria desta da ta,devendo
ser consi dera do nesta si t ua~ão desde 27 de Novembro de 1953.
(Anotada

pol o Tribunal

de Contas em 25 de Janeiro

de 19M).

Tenente milicianod,e infantaria, do centro de mobiliza~ão de infantaria n." 8, Armindo Fernandes Pereira, por ~er sido nomeado para desenrpenhnr uma
comissão ele serviço dcpendcntodo
Millist.él'iodo Interior, na Guarda Nnr-ionnl Repuhl iennn , devendo (\1'
considerndonestasiitll1\,ão
dcsdo 16 elo Dezembro de
1953.
Baixa do serviço

Capitães: de f'ng'pnhnria., António Almiro de Eitrueiredo,. Fil'mino de Aruújo Gomes c J'aimo FarE'l, de
Ataíde e Melo; médicos, Manuel Domingos da Horn
Arosó/ Francisco António Soares, Luís Gonçalves do
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-----'---Sousa Machado Júnior, António Costa Portela, António ':Marques Rita Martins, António Gonçalves,
Carlos de <Castro Henriques, Raul de 'Canalha, Aníbal Madeira Calado Crespo e José Carlos de Lara
Alegre; tenentes: de artilharia, João de Brito e Manuel Domingues <los Sautos ; de engenharia, Alfredo
~~oreira elo Amaral; do serviço ele aelminiRtração militar, Américo .Alfredo Pires e Venceslau Fernandes
de Figueiredo; médicos, Augusto César de Barros.
Amélia Lelo Portela, Firmiuo de J esus Pinho, Marcelino Severino Navarro, Filipe da Cunha Alves Cabral, António dos Heis e Mata, António Marques
~~artins da Silva, Joaquim Gonçalves de Oliveira Júmar e 'rito Pires Coelho; farmacêutico,
Eduardo
Gomes Guimarães, e veterinário, João Chedas Santtana Bogarim, e alferes: de infantaria,
Henrique
Serra de 'Carvalho, ,Manuel .Toaquim de Matos Carrana,
Sebastião Macias Barroso , Fcmanrlo Martins
'
Leitão, ,Tosp Cândido Arede, Mauricio Serafim Monteiro, António do Rosário }larques e Joaquim Alberto
da Silwira e Cunha; ele artilharia, Cnssiano Maria
rle Oliveira, Augusto Torres Furtado, José Luis Furtado .Túnior, .TORé Eduaxdo de Lemos Lisboa, Cesário Santana Rego, .Ioaquim Nunes Calado e José da
Cunha Moia; de oavaluria, CarlosRoto .Muior N egrão; do engenharia, !lúrio do Carmo Pacheco e
Luí::; Adolfo

Gama,

e, do serviço de ndministruçâo

mi-

litar, António Freire Falcão de Campos e António
Faria Fonseca, todos milicianos de reserva, nos termos do ~ 5,0 do artigo 6] ,o do Derreto 11,0 12017,
de 2 de Agm;to de 1926, por terem atingido o limite
de idade, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente,
15 de Julho, 20 de Agosto,
10 ele Outubro, 13, 2f) e 30 de Julho, 2 e 8 de Agosto,
2, 16 e 17 de Outubro, ]7, 22, 2 e 16 de Dezembro,
27 ele Outubro, 4 de Agosto, 28 ele Novembro, 26'de
Agosto, 4, e :30 ele Setrlllhro, 7, 14 r 20 elE' Outubro,
11 e 24 ele Novembro,
ao e 14 ele Dezembro, 8 de
Novembro, 12 de .Iulho, 9, 15 e 16 de Setembro,
3 e 4 de Outubro, 7 e 26 de Novembro, 13 ele Agosto,
15 ele Setembro, 25, 29 r :10 ele Outubro, 28 de Novernbro, ;n ele Dezem hro, :30 elE'Seirm hro, 15 de
.Tulho, 28 de Agosto, 10 ele Setembro e 31 ele Dezembro de 1953.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Conl ... em 13 do Jnn.lro

de 1954).
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Quadro da arma de infantaria

Eurico
Gonçalves
Bigotte
de Almeida
e tenente Arnaldo Dias Ribeiro, umb08 adido
e de
infantaria,
que, por terem deixado de prestar ser-

Capitão

viço

na 'Províneia

em comissão

ele Maenu,

militar,

onde

se encontravam

l'egJ'eS~l1ralU em 27 de Nevem-

bro de 1953, para preenchimento
de yaga·s no quadro,
devendo ser considemdos
nesta situação desde a data
do seu regresso.
Quadro da arma de oavalaria

rL'eTIl'llte de r-nvnlaria

adido,

Fernando

Ferreira

Cunha, qu(', por ter deixado de p1'e141a1'serviço
província
ele 'Moçamhj([ue,
onde se encoutrnvu
comissâo militar,
regressou
em 23 de Novembro
J 95;3, para presncliimeuto
ele vaga no quadro,

venrlo ser ronsiderado
do seu regrcSHo.

nesta

situacãn

desde

fi

da.
na
(')11

de
UE'-

data

(Visadas pelo Tribunal do ContllS om 23 do Fovoreiro de 1951. Nilo
sâo dovídos omolumontos.
nos tormos do Voeroto n.· 22207).

Reserva

Coronel médico, «la 5.~ inspecçâo
do serviço ele suúde
m ilitnr, Fruucisco
Bicudo de M doiros ; iRn ntc-coronel elc' :11'1ilhnriu , suprnnumerário,
da Dil'l'('\,ãü <ln

Arma clp A rt il hariu , ,10a(]11im Hcm itério
Srtjlwirn;
('npiiiio ·(10 quadro do~ serviços
elo Rx:p]'ri10, do batalhão
de cn mj nhos ele
tónio ~01lI'('.f\ Ca,<ll'tc ~\ tencuto , iamliém ·do
serviços

auxi linrcsdo

Exército,

valaria

de A<lrião
uuxiliurcs
ferro, Auquadro dos
do rl'gimc1l1<J dr CH'Monteiro,
o primeiro

n." G, Manuel da Silva
nos termos da ul íueu li) p ns restuntes
no~ ela alím'a (I) ·(10 ariig'O 12. d.o ])po('rdo-Lej 1)," :36 ;101, altpnulo )lplo J)(,('TC'i()-Lpi .11. aR 916, cIp 18 cl R,dpmbro
,ele 1952,
c1ev('lulo ~('r ('011 sj clc]'a do., nc,,1 a ,it u a\,i'io
oCll'8elp, J'('R]H\divnlllC'nk,
23. 9, 1n ,(' 15 ,elr Dezemhro
ele 195:3.
0

0

(Vlx"dll pOlO 1'rl1>lInnl <lo Contns 011\ 10 do FO\'orolro do 19M. Nilo
.Ao c1ovldos omolumonto".
no. l.ermo. <lo O"'roto
n.· 22 267).

elo quadro elot> s(,l'\'i\,o"l an.·ilinl'l':'l <lo l<,.·Í't'('i1~),
:\Cli(lÇl,em H('l'viço na OUil1'ela
Hc'i()nal Hppuhli('nnn,
A ntcínio Mnrql1l'R, 1\0'1 lprnH):-1 .ela alí11t'l\ IJ) (lo :11'iig'O 12." ·elo ])t'('l'Pto-T ..ei ll.O :36 :304, allpl'aclo pp}o J)c-

'r('Il!'l1tC'

2.' Série

-ORDEM DO EXERCITO

11

N.O 1

<creto-Lei 11.° 38 916, de 18 de Setembro de 1952, devendo 8ercon
iderado
nesta situação
desde 15 de
Dezembro de 1953, e sem d ireito a 'pensão por este
Ministério enquanto se enr-ontrnr na referida eituação
de adido naquela Guarda.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 13 do Junnlro

do 195()

Supranumerário

General, chefe <lo Esi,nc1o-~faior <10 EX0rciio, .TORé Ji'ilipe
d(' Barros Rodrigues, nos termos do ~ 2.° do n1rtigo 11.~
<lo Dp('l\eio-Lei 11.° :3630+, a Herado pelo Decreto-Lpl
n ." 38916, dE' 18 ele Setembro de 1902, ,elevendo ser
('otlsiclerado nesta si t unção desde 2R ele Dezem hro de

19;)3.

POI'

(Visada pelo Tribunal de Contas om 23 de Fuvcrefro
silo devldos emotumentos,
DOS lermos do Decreto

portnrias

de 8 de Faneiro

de 191H. Nilo
22257).

D.o

de Jf)/;4:

Adidos

Cnpitão de infnutaria , do regiment{l de infantaria
n ." 1,
~l~~l'io CÜIHIirlü de San(']~l''' Vaz, por ter sido requisitado para dosempenhar
uma comissão de serviço dt'pendente
elo )lillisiério
,<lo Interior,
na Polícia (lp
Ht'gurnllf,·a Púhlicu , devendo ser considerado
ucsta
"ii uac;iTo desd« 5 de Dezem bro eh, 19:)3.
Cnpitã«, do regimento ele envalur ia n." 5, Adriano Augusto 'I'adeu Ferreira
e tenente,
ela ES{'ola Prátir-c
<ll' Cavalnria, António Casimiro Rocha Ferrund tIe
~~lllle-i<la, lImho,; rle cuvula riu , por terem sido requi'~ltael{)S para o desempenho
,de comissões de o's(,l'yj,o
dl'ppll<ll'nil':i do 21Iinistériü do Lnterior,
nn Guarda.
ncionnl Rt'jltlhlif'ana
d('w']l(lo ser (,ollsirlpl'a.doH ]H\~Ül
.",tUll'UOl (ul'1S(h', 11'l1;\pl'(·t,iY:lllll'ute, :2 e 1 de Janeiro
<le 1!Vj40
.
0apitílo do quadro aü" SI'lTi,os auxilinrps
rIo EX01'ciio,
nn situt\,ã<l (11' I'l'SI'l"\'n, _\tl"\1S!O ele Paula.
por tl'r
sirIo Tl'qui~itar1{) para rll'sI'BllH'llhUl' uma C'omi&si.lo <1('
Sl'l'yi(:o rl('pplUll'utl'
elo Sllh';I'('I'l~tal'iad()
(]I' r'~Hitl<l() (l;~
A('1'{máuti('a, :Hl ahrin·o
10° elo 1)er!'l'!o-},l'l
,... UO a1'tj,1'o
e
11.° aR 114, <II' 29 (ll' l)pzl'mhro
(1<> 19;)0, (lpvpnrlo 1-\l'1'
(·OJl.~i cll'racl{) 1I('"ia sii U:lÇUO dl'srll' 1 el(' .1IuH'iro
<II"
19:)4.
(Anotadas polo Tribunal do Conlns oro 13 do Jalll,lro do 1954),
•

o
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Reserva

Coronel do serviço de atlm iuistração
militar,
inspector
das inspecções
do mesmo serviço, António
Libânio
Fernandes
GOJlles, nos termos «lu alínea (/) <lo artigo 12.0 do Decreto-Lei
n." 3ü ;)04, alterado
pelo
Decreto-Lei
n." as 9lG, de 18 dp ,Netembro d(~ 1952,
devendo ser ('ollHid!:'mclo nest.a sit UH(;i'iO dl'~al' 2 de
,) uneiro de 19·)~.
•
(Visada palo Tribunal
de Contas om 27 de Janoiro do 1951. :Nlto
são devidos omolumentos,
1I0S termos do Decreto
D.· 22257).

Supranumerários

Capitão
«le cnvalariu,
arlido, Rodrigo fMaria Noart's
Cordeiro
<1:1, Rilvpim,
<lu!:', por ter deixado <1(> pre~boI' serviço na provínr-iu
dp ,:Mo<;alllbiq ue, ond e "e
encontrava
em comissão
militar,
regressou
em 1 de
.) aneiro (le 195-1:, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
Capitão de cuvnlaria,
adido, em serviço nb ')lini"tério
«lo Interior,
11;1, Guurdn
Narionnl
H·epnhJic-nnn, José
Lopes Ferreira
da ,Hilva, (pie, por ter 1'('gl'P.,~ndo
lL este Ministério,
se apresentou
em 1 de ,J uneiro de
1954, desde quando deve 8('1' considerado
no tu Ri-

. Lunçâo.

(Visada
pato Tribunal
do Contas om ~7 do Janolro
~lio devidos omolumentos,
nos termos do Deeroro

de 19M .Nllo

D.· 22 267),

Por portarias de 22 de Janeiro .de 19/54:
Deixa de ser considerado
na situução d adido nu Guarda
Nacional Republicana,
continuando,
porém, na mosma
situação do adido, mas 000 sorviço na Poli(·iu de egurança
Pública, o tenonte do quadro dOR 'el'viço
auxiliares
do Exér('ito,
adido, .João Branco 13apti 'ta,
<lovendo ser cOllsiuerado
nesta llOva situar:ão desdo
17 de .Janeiro de 1954.
(Anotada

polo Trlounal

do COlltns 010 28 do Jnll~lro

<ln 1931).

Consid<'l'udo rogressado
ao :,;('rvi~o desto l\1ini:,;tório, pur
ter doixadu do prostar ser\'iço !lO Ministério do Int _
rior, nt~ Oua:da Nacio~al ~o]luhlicana,
o cupitl () de
c:t\'alan<l, adido, na Hltlluc;ao
do l' sen';) , Lillo Yaz
Palma Antuncs,
dcvell do ser cOllsiderado 110 ta :;ituac;ão 4esdo 1 do .J~).neiro do 195 ..1.
(Visada
pojo '1'l'iounal uo Contlls 010 4 do Fo\'(.rolt·o de 19r, I. NAo
sl\o dovldos omolumolltos,
nos termo. do Decreto n .• 2~ 201).
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CousiÇl.erado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de Macau,
onde se encontrava em comissão militar, o tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, adido, Francisco Maria Candeias,
devendo ser considerado nesta situação desde 4 de
Janeiro de 19~)4.
(Visada polo Trlbuual de Coutas em 3 do Feverelro do 1954, Nilo
silo devtdos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de 'I'imor,
ondo se encontrava em comissão militar, o tenente
miliciano de infantaria, adido, Augusto Pereira da
Silva Castilho, devendo ser considerado nesta situa-,
çâo desde 2G de Dezembro de 1963.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 23 do Fevoroiro da 1954, Não
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n,· 22 257).

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de Angola,
onde se encontrava em comissão militar, o tenente
miliciano de infantaria, adido, Fernando Manuel Arião
Carvalho de Matos, devendo ser considerado nesta
situação desde 28 de Outubro de 19~)2 e ficando em
disponibilidade.
Demitido de oficial do Exército o alferes miliciano de
infantaria, do comando militar de Angola, Gustavo
Adolfo de Sá de Queirós antos, nos termos do artigo 37.0 do Código de Justiça Militar, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Janeiro do
1954.
(Anotadas polo Tribunal do Contas om 28 do Jnneiro de lUM).
Adidos

Major de infantaria, do comando militar de Angola,
Jaime Hermínio Ramalho dos Santos e alferes, do
serviço do administração militar, do comando militar
do Timor, Jo é Manuel Esteves Casanho do Giro o,
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do
comando militar de Moçambique, Joaquim Tecdósio
Nunes Correia, por terem sido nomeados para prestar
serviço no ultramar, os primeiro e terceiro nos termos
da alínea b) e o segundo nos termos da alínea c)
do artigo 3.0 do Decreto-Lei n.? 36019, de 7 de Dezernbrn de 19-iG, devendo ser considerados nesta si-
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tuação desde, respectivamente, 11, 9 e 11 de Janeiro
de 1954.
Tenente médico, do regimento de artilharia de costa,
António Augusto Fernandes Tender, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica, devendo ser considerado nesta situação desde
14 de Janeiro de 1954.
(Anotados

pelo Tribunal

do Contas

em 2H do Jnuel ro de 195-1).

Capitão do serviço de edministração militar, da Escola
do Exórcito, Daniel Neves Sales Grade, por ter sido
nomeado professor adjunto das 19.", 20.", 21.a o 22.:1.
cadeiras daquela Escola, por portaria de 31 de Dezembro de 1953, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1954.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

em 1 de Fevereiro

de 1954).

Tenentes, do regimento do infantaria n. o 4, António
Pinto Gamboa e, do batalhão independente de infantaria 0.0 19, Fernando José da Câmara Lomeliuo e
alferes, do batalhão de metralhadoras n. o 1, Eduardo
Manuel Custódio da Silva, todos milicianos de infantaria, por terem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço militar dependentes do Ministério
do Interior, na Guarda Nacional Republicana, devendo
ser considerados nesta situação desde, rospectivumente,
Iô, 7 e 9 do Janeiro de 19ô4.
(Anotadn

pol o Trlhunnl

de Contas om 28 de Janolro de 19M).

Baixa do serviço

'I'enento de cavalaria, do regimento de cavalaria n. o 7,
José Manuel Ferreira da Silva Pereira, no termos
do artigo 3.0 do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz do erviço activo pela junta hospitalur de insprcção, devendo
ser considerado nesta situação d sde 11 de .Taneiro
de 19ô4.
Oficiais milicianos de reserva

Tenentes milicianos: de infantaria, do comando militar
do Moçambique, António Serrão ~imões e, do centro
de mobilização do infantaria n. o 1, António Hairnundo
Cardigos e, de engenharia, do centro de mobilização
de engenharia n. o 3, .10116 Fred rico do Casnl Ribeiro
Ulrich, todos licenciados, 110S termos dos artigos 23.0

2.' Série
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e 26.0 do Decreto D.o 36 304, alterado pelo Decreto-Lei D.O 38916, de 18 de Setembro de 1952, por terem
atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamete, .31, 27 e 28 de
Dezembro de 1953.
(Anotadas

pelo Tribunal

de ContaI

em 28 de Janeiro

do 1954).

Reserva

Tenentes-cotonéis:
de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. o 5, José António Vizeto Chagas e
miliciano médico do extinto quadro especial do servi~o de saúde militar, da 1.a Repartição da 2.11 Direcção-G eral deste Ministério, Vasco Sanches e capitão
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do regimento de infantaria n.? 6, Mário Augusto de Araújo,
o primeiro nos termos da alínea b).e os restantes nos
da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 36 304,
alterado pelo Decreto-Lei n. o 38 916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 7, 10 e 7 de Janeiro
de 1954.
(Visada pelo Tribunal de Cou t as em 3 de F'everoj ro de 1954. N!lo
são devldos omolumentos,
nos termos do Decreto n •• 22 257).

Oapitão de engenharia, do oomando militar da Madeira,
Vasco de Paiva Baltasar Brites, nos termos da primeira parte da alínea c) do artigo 12. o do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n. 0138916,
de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação de de 18 de Dezembro de 1953.
(Visada pelo Tribunal de Cont as em 28 de Foverelro de 1954. Não
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n •• 22261).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda
Nacional Republicana, Joaquim Maria Santana, nos
termos da alínea a) do artigo 1:3.0 do Decreto-Lei
n.? 36 30~, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
De ta situação desde 8 de Janeiro de 1954 e sem direito a vencimentos por e te Ministério enquanto se
mantiver na referida situação de adido.
(Anotada

polo Tribunal

de Contas em 28 de Janeiro

do 1954).

Supranumerários

Majores de cavalaria, adidos, João José de Figueiredo
Gaspar e Arnaldo Dionisio Carneiro de Sousa Mone-
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ses, que, por terem deixado de prestar serviço, o primeiro no Ministério
das Comunicações,
como comandante da Policia de Viação e Trânsito,
e o segundo
na província de Timor, onde se encontrava
em comissão militar, regressaram
a este Ministério em 1 e 2
de Janeiro de 1954, desde quando devem ser considerados nesta situação.
(Yis ada pelo Tribunal
de Contas em 4 de Fevereíro
do IDS4. Não
silo dovldos emolumentos,
nos termos do Decreto a,o ~2 257).

Por portarias

de 2.') de Janeiro

de

JfFi I:

Uoneiderndo regressado
ao serviço deste M inistério,
ter deixado de prestar serviço lia provrucia
de
golu, onde se encontrava
em conrisaão
rui lif ar,
neute miliciano
de artilharia,
adido. António
nandes Tomás Lopes da Cruz Araújo,
devendo
considerado nesta situacão desde -t de Ju ueiro ti
e ficando em d ispouibil idnde.
(Anotada

Consideradc
ter deixado
cumhique,
() {PU mte
11cm-iquea
rudo nesta

pelo

são cevtdos

ao

de Coutas

em I do Fevorelro

195-1:

de 195~).

)'('g'ressado ao serviço de"te Mi nir tério , por
de prc tal' . erviço lia provmcia
u(' Moonde e encoutrava
em comissão militar,
miliciuuo
d iufantnrin , adido, A ugusto
dos Santos e Sousa, devendo ser consid e:,;itua<;ito desde 16 de -laneiro de 1D54.

(Visada

Abatido

pelo Tribunal

por
An() te1<'e1'er

fectivo

1'rlbunal
do Contas om lO de Pav .. rolro do lUM. ,·Ao
eurotumentcs
, nos termos do Docreto n.· 22 ~67) .

do Ex ircito,

por ter pns~

Ig('1Il

o

Subsecretaeiado de Estado da Aeronáu ticu, o ten nte
milic-iano piloto aviador J'oão Carlos ,Jorge do .Azevedo Carlleiro Martins, ue\' nuo ser cOllsidcrado
nesta
situaçüo lb,de 31 d MtH'\'o d' ]!);j;l.
(AlIota,la

polo Tribunal

do Contas

elO I du I··o\"orelro do ID54).

Baixa do serviço

de iII fn Ilial'in, ,IOE;
Baptista Limpo, nos
tpl'lllOS do ~ 5.° (lo artigo 61.° do j)('('l'cto 11." I:!017,
ele 2 <lo Agosto dI' lU2(i, por tCt'l'lll atingido () limitp
dp idad (', deveJl<lo
pr eOllsidel':ld os lll'sta Hi t u:.l<;iio
d ('~d (>. ,1'('S1wcti:va lIH'lÜP, ~;l li Agosto e ~() de ,J ti !leiro

'l\'IlPlIt>t-l milicit\lloH
de I'PHPrvn:
~fa lIn('1 PiJ' S ,médi('o,
Líbano

de l!)5:L
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Alfel'etl miliciano do serviço de administração rriilitar,
do 1.0 grupo de companhias de subsistências, Adérito
Luís Pena, nos termos da última parte do artigo 3.°
do Decreto-Lei n ." 28404, de 31 de Dezembro de
19.3!, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço
nnhtar pela junta hospitalar de inspecção, devendo
ser considerado nesta situação desde 16 de Janeiro
de 1954. (Anotadas pelo Tribunal de Contas em 1 de FevereIro de 1954).
Quadro da arma de infantaria

Tenentes ele infantaria, adidos, Manuel Lopes de Carvalho Chaves e José Mealha Costa, que, por terem
deixado de pre tal' serviço na província de Moçambique, onele se encontravam em comissão militar,
regressaram em 7 de Janeiro de 1954, desde quando
devem ser considerados nesta situação, para preenchirnento de vagas no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em G de Foverelro de 1954. Não
são devidos emotumenros,
nos tormos do Decreto n.? 22257).

Reforma
(Despacbo de 10 de Janeiro de 1954, da Caixa Geral de Depósíror ,
Crédito e PrevldAnoia, publicado no Diàrio do Governo n.o 1b,
2." série, de 22 do mesmo mês e ano).

Coronéis: de infantaria,
4-lfredo Ribeiro Ferreira,
jJnuo
Pacífico ele Oliveira, Herculano Jorge Ferreira, António .Augusto Vítor Sabo, Viriato da
Fonseca Rodrigues e Sebastião Maria da N óbrega
Pinto Pizarro e, médico, Artur Pacheco; tenentes-coronéis de infantaria,
António Eduardo Cabral e
Castro e José Marcelino; majores: de cavalaria, José
Maria Carri.lho ele Carvalho e, milicianos veterinários, Alfredo de Almeida Ferreira de Sousa e Fran("~Sl'O .Avel iuo de Sousa Amaelo; capitães:
de infantana, J 050 Augusto do Rego Bayam e de cavalaria,
António Eduardo de Oliveira Mata; tenente de in~nntaria Manuel Lopes ela Silva Chaves e alferes ele
mfantaria :Uário da Costa Vasconcelos, todos na situação de reserva, nos termos da alínea a) do artitgo 13. do Decreto-Lei n ," 36304, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 38916, de J8 ele Set mbro de 1952,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, H) de Agosto. 12 e 26 de Setembro, 13,
16, 28 e 20 de Outubro, 30 de Setembro, 8, 23, 18
e 18 ele Outubro, 16 de Setembro, 12 de Outubro,
7 de Setembro e 16 de Outubro de 1953.
0
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Tenente de infantaria, na situação de reserva, José da
Silva Correia, nos termos da alínea b) do artigo 2.
elo Decreto-Lei n. o 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro ele 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 22 de Junho de
1953.
(NAo carecem de "Isto ou anotação do Tribunal do Contas),
0

Por portarias

de 6 de Fevereiro de 1964:

Aumentado ao efectivo do Exército, por ter deixado de
pertencer ao Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, o alferes miliciano do serviço de administração
militar Manuel Pereira de Meneses, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Dezembro de 1903.
Adidos

Tenente-coronel
do serviço de administração militar,
subinspector, da direcção do me mo serviço, Henrique Lorena IIermida, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço militar no ubsecretariado de Estado da Aeronáutica, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de ]j wereiro de
1954.
Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 4,
Bernardo Raposo Botelho do Sá Nogueira, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de s rviço
no Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, como ajudante de campo do chefe do Estado-Maíor General das
Forças Armadas, devendo ser considerudo ne ta situação desde 1 de Fevereiro de 1954.
Alferes de artilharia, do comando militar de Moçambiflue, Júlio Manuel Maia de Araújo e António Jo é da
Conceição Baptista, por terem sido nomeados pura
desempenhar comissões de serviço militar no ultramar
ao abrigo da alínea b) do artigo 3.0 do D creto
n.? 36019, de 7 de Dezembro de 1946, dev ndo
J'
considerados nesta situação desde 2 d Jnnoiro d
]954.
Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n. o G,
Carlos Emiliano Fcrnand
! por t r sido requii itado
pa~a desempen!lUl' uma COIlUSSl'lO do erviço no Mini _
tério do Interior, na Guarda
acional Republicana,
devendo s r considerado no ta. situação de de 1 de
F vereiro d 1954.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas

em

de Fevereiro

de 19~j).

2.' Série
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Capitão do serviço de administração militar, da Manutenção Militar, José Moreira Marques, por ter sido
nomeado, por portaria desta data, gerente da messe do
Porto, devendo ser considerado nesta situação desde
27 de Janeiro de 1954.
(Anotada

pelo Tribunal

~e Contas em 11 de Pevareíro

de 1951).

Oficiais milicianos de reserva

Tenentes de infantaria, do centro de mobilização de infantaria n.? 1, Manuel Joaquim Mendes, do centro de
mobilização de infantaria n.? 8, António de Barros, do
centro de mobilização de infantaria n. ° 11, Joaquim
Franco Esguelha e, do centro de mobilização de infantaria n.? 12, António Maria Gonçalves e alferes de
infantaria, do comando militar de Moçambique, Joaquim Gomes Rascão, do centro de mobilização de infantaria n.? 2, António Maria Tavares e, do centro de
mobili~ação de infantaria n.? 19, José Humberto dos
Santos Guerreiro, todos milicianos e licenciados, nos
termos dos artigos 25.° e 26.° 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, 18, 30, 7, 14, 2, 12 e 19 de
.Janeiro de 195.,1,.
•
(Anotada

pol o Tribunal

do Contns em 8 do Favoroiro

do 1954).

Quadro do serviço de administração militar

Tenente-coronel
do serviço de administração militar,
s~pranumerário, subinspector, das inspecções do serYIÇO de administração militar, onde continua colocado,
Alexandre de Abreu Castelo Branco, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Fevereiro de 1954. Niio
são devidos emolumentos,
DOS termos do Deereto
n.? 22 2l17).

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Fernando Liege de Almeida Carvalho, que,
por t.er deixado de prestar serviço no Ministério do
InterIOr, na Guarda )\T acional Republicana, se aprE'sentou em 1 de Fevereiro de Hl54, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da sua apresentação.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 13 de Fevereiro de 1954. Não
são devidos emolumentos,
nos termos do Docroro u.? 22257).
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Reserva

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do conselho administrativo das La e :2.a Direcções. Gerais deste Ministério, António da Silva Cardoso,
nos termos da alínea a) do artigo 12.° do Decreto-Lei n." 3630J, alterado pelo Decreto-Lei n.? :38916,
de 18 de Setembro de 1952, devendo SQl' considerado
nesta situação desde 19 de Janeiro de 19M.
(Visada polo Tribunal do Contas om 15 de Fevorelro do 1954. Não
são devidos emolumontos,
nos tormos do Decreto n.? 22257).

Supranumerários

Tenente-coronel
do serviço de administração militar,
adido, Alexandre de Abreu Castelo Branco, que, por
ter deixado de prestar serviço no Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica, se apresentou em 21 de
Janeiro de 1954, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
Major médico, adido, João Gonçalves Valente, que, de
regresso do Ministério do Interior, onde se encontrava como presidente da Câmara Municipal do Funchal, se apresentou em 23 de Janeiro de 195+, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Vlslldas pelo Tribunal de Contas em 15 do Foverelro
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto

de ln5i. N!io
22 257).

0,0

Por portaria de 9 de Fecereiro de 1954:
Adido

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da Repartição Geral deste Ministério, João
Mendes Alves, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço militar dependente do
Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica, devendo
ser considerado nesta situação desde 22 de Janeiro
de 1954. (Anotll<la polo Tribunal de Conta. em 10 de Fove rolro de 1954).

Por portarias de 12 de Fevereiro de 1954:
Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no • ubsecretariado de
Estado da Aeronáutica, o capitão de infantaria, adido,

2." Série
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Ivo Benjamim Cerqueira, denesta situação desde 11 de

(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Fevorelro
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto

de 19M. Não

D.· 22257).

Considerados regressados ao serviço deste Ministério os
tenentes milicianos: de infantaria, Orlando Augusto
Miranda Basso e Augusto Elói ~fendes e, do serviço
de administração militar, João do Rosário Palhano
Engrácio, todos adidos, por terem deixado de prestar
serviço, os dois primeiros, na província de Macau e,
o terceiro, na província de Angola, onde se encontravam em comissão militar, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente,
11 e 11 de
Dezembro de 1953 e 1 de Dezembro de 1952, ficando
o segundo em disponibilidade e os restantes licenciados.
Adidos

Tenente-coronel do serviço de administração militar, do
Instituto de Altos Estudos Militares, Alberto de Sousa
"Amorim Rosa, por ter sido nomeado, por portaria
desta data, professor efectivo do curso para a promoção a oficial superior do referido Instituto, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Novembro
de 1953.
Capitão do serviço de administração militar, do 2.0 grupo
de companhias de subsistôncias, Mário Augusto Jorge
de Figueiredo; tenentes, do quartel-general do Governo
Militar de Lisboa, António Ricardo Felgueiras, do
quartel-general da 1.a região militar, Abel do N aseimento Ferreira, do regimento de infantaria n. o 8,
Arlindo Alberto Francisco Poças Falcão e, do regimento de infantaria n.? 14, David Martins Pereira e
al~eres, do regimento de artilharia ligeira n.? 5, João
lI~l~uel Pinheiro, os cinco do quadro dos serviços auxIliares do Exército, o último por ter sido nomeado
para desempenhar serviço no Ministério do Interior,
na Guarda Nacional Republicana, e os restantes por
terem sido nomeados para desempenhar comissões de
serviço no mesmo Ministério, IDas na Policia de Segurança. Pública, devendc ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 1, 1,- 1, 1, 1 e G de Fevereu-o de 195-:1:.
(Anotadas

polo Tribunal

do Contas om 18 do Fovoroiro

do 1954).
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Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, 2. o comandante do regimento de infantaria n. o 13, Carlos Rodrigues Varela; capitão, do quartel-general da 1.a região
militar, Alberto Fernandes Cerqueira e tenente, do
Comando da Defesa Marítima de Lisboa, Francisco
Caeiro Romero, ambos do quadro dos serviços auxiliares do Exército, o primeiro nos termos da alínea b)
e os restantes nos termos da alínea a) do artigo 12. o
do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente,
21 de Janeiro, 5 de Fevereiro e 21 de Janeiro de 1954.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Fevereiro
de 1954. N!l.o
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n .• 22 257).

Por portarias de 19 de Ferereiro de 1954:
Deixa do ser considerado na situação de adido no Colégio
Militar como mestre de equitação, cargo de que fica
exonerado por esta portaria, continuando, porém, na
mesma situação do adido, mas em serviço no Ministério
das Comunicações, como comandante da Polícia de Viação e Trânsito, o capitão de cavalaria, adido, António
Maria, Malheíro Reimão Nogueira, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de Fevereiro de 1954.
(Anotada

polo Trlbunol

do Contas

em 23 de Feveruíro

de 19(4).

Deixa de ser con iderado na situação de adido na Fábrica de Munições de Armas Ligeiras, continuando,
porém, na mesma situação de adido, mas em serviço
na Escola do Exército, por ter sido nomeado, por portaria desta data, professor catedrático da 14. a cadeira
da referida Escola, o capitão de artilharia, adido,
Eurico de Oliveira Pinto, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Anotada

I

pelo Tribunal

.Ie Cont as om 27 do r'evoreiro

do 1954).

Deixa de ser con iderudo na situação de adido no 'Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
continuando, porém, na mesma situação d adido no
mesmo Ministério, ma' em serviço na Polícia do eguran<;a Pública, 'o tenente de cavalaria, adido, Dionísio de Almeida
autos, devendo ser considerado
nesta nova ntunção desde
do Fevereiro de 1954.
(Auotnd:l

pelo Tribunal

de Coutas

om 2.1 de Io'everolro

de 1954).
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Adidos

l\faj 01' de infantaria, da 3. a Direcção-Geral deste Minís!ério, Fausto José de Brito e Abreu; capitães: de
Infantaria, do regimento de infantaria n. ° 13, José
J..
ntónio de Sousa Magalhães B, do batalhão de caçadores n.? 9, Henrique César Gomes Rodrigues e, de
cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 8, António
Prazeres Júlio e tenentes: de infantaria, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, José da Rosa Carvalhal
€', de cavalaria, do regimento de cavalaria n. ° 7, Fernando Augusto Corte Real de Araújo Alves Amaro
0, do regimento de cavalaria n.? 8, Francisco Rodolfo
Pereira dos Santos Oliveira, por terem sido nomeados
para desempenhar comissões de serviço dependentes
do Ministério do Interior, na Policia de Segurança.
Pública, devendo ser considerados nesta situação desde
1 de Fevereiro de 1954:.
Capitão de infantaria António Cândido Barbosa do
Lucena Lopes Gaia; tenentes: graduado de infantaria,
Carlos Alberto Rocha Gomes e, do quadro dos serviços auxiliares do Exército, José Borrego Ramos Reis
e alferes de artilharia Armando Joaquim Enes Calejo,
todos do comando militar de Angola, por torem sido
nomeados para desempenhar comissões de serviço
militar no ultramar, ao abrigo da alínea b) do artigo 3.°
do Decreto n.? 36019, de 7 de Dezembro de 1946,
devendo ser considerados nesta situação desde 8 de
Pevereiro de 1954.
.
Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 2,
Manuel António Dantas e alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do regimento de infantaria n." 13, Francisco António Remondes, por terem
sido requisitados ,para desempenhar comissões de servi<;o dependentes dos Ministérios: das Finanças, na
Guarda Fiscal, o primeiro, e do Interior, na Guarda
acional Republicana, o segundo, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 22 de
Janeiro e 13 de Fevereiro de 1954:.
... T

(Anotadas

pelo Tribunal

do Contas

OID

23 do Fovor"lrv

do 195-1).

Cnpitão de infantaria, do regimento de infantaria n. o 3,
Camilo José Delgado, por ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão do serviço dependente do

•
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Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde
15 de Fevereiro de 19:>-1.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 23 de Fevereiro

de 1954)

Quadro da arma de cavalaria

Capitão de cavalaria, supranumerário, do quartel-general
da 4.a região militar, onde continua colocado, José
Lopes Ferreira da Silva, para preenchimento de vaga
no quadro, devendo ser considerado nesta situação
desde 5 de Fevereiro de 19õ4.
(Visada polo Tribunal
de Contas em 25 de Fevereiro
de 1954. Nilo
são devidos emolumentos,
nos termos de Decreto n.? 22 257).

111- PROMOÇOES

Ministério do Exército _1.8 Oirecçao-Geral-

2.· RepartiçAo

Por portaria

de 1,cJ53:

de 1 de lYovembl'o
Regimento de lanceiros n. o I

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirauie a oficia l miliciano de cavalaria Adelino Borge ~fartim de Albuquerque, contando a antiguidade desde 1 de _-O\"E'mbro de 1953.
(Visada pelo Trlbu, 01 do Contas em 18 d. ~'overei>'o do 1951.
devidos emolumentos,
nos t rmos do Docroto n.? 22 257).

Por portarias

de 1 de Dezembro

Ao

de 1953:

Comando militar de Cabo Verde

Tenente do serviço de administração militar, supranumerário, o alferes do meemoserviço, supranumerário,
Ilólder Tomás VirgUio.
(VisadA peto Tr-lbunnl de Coutas em 15 de Jaueiro
de 1954.
devídos emolum.ontos, nos tormos do Decreto n.o 22 2~7).

Regimento de infantaria

11.0

n. o 13

'I'eneute-rniliciano
de infanttu-iu, em dispouilii lirln dc ,
o alferes miliciano de infantaria. em di. ponibi Iid.ule ,
Franci co Gil de Azevedo, contando a antig uidnd
desde 1 de Dezem bro de 195:3,
(Visada pelo Tr lbunal
devídos emolumentos,

de Cont as em 15 de Janoiro
nOI lermos do Decrelo

do 1951.

n.· 22 2~7).

no
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1. grupo de companhias de subsistências
0

'l'enente miliciano
do serviço de administra<;,ão militar,
o alferes miliciano do mesmo serviço António Cardoso
Aires dos Reis, contando
a antiguidade
desde 1 de
Dezembro de 1953.
(Visada pelo TrIbunal
dovIdos emolumeutos,

de Contas em 18 de Fevoreíro
de 19M. São
nos termos do Decreto n.? 22 257).

2. o grupo de companhias de subsistências

Tenente miliciano
do serviço de administração
militar,
em dispouibi lidade,
o alferes miliciano
do mesmo
sen-iç;o, em dispcuibil idade,
Júlio Pedro Cabrita,
coutaudo a antiguidade
desde 1 de Dezembro
de

1953.
Adidos

Tenente
miliciano
de infantaria,
o alferes miliciano
de infnntnriu , adido, em serviço no Estado da Inrlia,
l!'ernando Artur Peixot« de Ol ive ira, contando a antiguidade
deste 1 de Dezembro
d e 1953.
Tenrntes
milicianos
do serviço de administração
militar, os alferes milicianos
do mesmo serviço, adidos,
em serviço no Estado da Jndia, João Alfredo Rodrigues Dias e Luís Coelho Fernnude
dos Santos, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro
de 1958.
(Visadas
pelo Tribunal
rlevldos emolumentos,

Por portaria

ele

de Ccntas em J5 de Jnnotro de 19M. São
1I0S termos
do Decreto D.· 22 257).

1(5 de Dezembro de 1953:
Adido

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos ser viços, adido, em
serviç-o no Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica,
Jo é da ilva Dinis.
(Visada pelo Trlbunul
devidos emotumeutos,

Por portaria

de

de Contas em 15 de J'aunlro de 1954. SlI.o
DOI termOI do Decreto
n.· 22 267).

1 de Dezembro

Quadro dos serviços auxiliares

de 195.'):
do Exército

Cnpitão do quadro elos serviços auxil inres do Exért-ito,
o tenenta do quadro dos mesmos serviços, adido, P211
Sl.'l'nço no Depósito
das 'I'ropas do Ultramar,
Joao
Coneia
de iMiranda.
(VIsada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Janolro do 19S4. Silo
devido. oruotumoutos,
1I0S Lermos do Decreto
n.· 22 257).
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Por portaria de 22 de Dezembro de 1953:
2.' região militar

- Quartel-general

Capitão do quadro dos serviço auxiliare' do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Joaquim
Pereira Abrantes.
(Visada peio Tribunal de Contas om 15 de Janeiro de 19M. São
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22 251).

Por portaria de 30 de Dezembro de 195.'3:
Regimento de artilharia

de costa

Tenente do quadro dos serviços anxiliares elo Exército,
o alferes do quadro dos me mo' erviços Francisco de
Sales Rodrigues.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Fevereiro de 1954. Slo
devido. emolumentos,
DOS termos
do Decreto n.· 22 251).

Por portaria de J1 de Dezembro de 1953:
Quadro da arma de artilharia

Capitão, o tenente ele artilharia, elo grupo ele artilharia
de guarnição.' Manuel de Carvulho Garcia.
(Visada 1'010 Tribunal de Contas om 15 do .Tanelro do 1954. Slo
devidos emolumontos,
n08 termos do Doçroto
n.· 22 261).

2.' região militar - Quartel-general

General, comandante, o brigadeiro,
rino, Humberto Buceta :Martin~.
Regimento de cavalaria

comandante

inte-

n." 7

Coronel, comandante, o tcnente-corouel de cavalnria,
2.° comaudantr-, II~ld(lr Edunrdo de Sousa ){nrtin:-;.
Quadro da arma de cavalaria
I

Tencnte-coronel, o major de cavalaria, da 4.& Repartiç'ão da 2.1\ Direcção-Geral de. te ~fini,.;tério, Fernando
Dias Pires Monteiro.
(Ylsnda« polo Tribunal de Couta-, em 23 de Fevereiro do 1954. São
dovldos emolumentos,
110. lermos do Decreto n.· 22 2~7).
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Escola Prática de Cavalaria

Capitão, o tenente de cavalaria Joaquim Miguel de Matos
Pernandes Duarte Silva.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Fevereiro de 1954. Silo
devidos emolnmentos,
nos termos do Decreto n •• 22 257).

Quadro do serviço de saúde militar

Coronel médico, o tenente-coronel médico, da La inspecção do serviço ele saúde militar, Mário de Barros
e Cunha.
1'enente-coronel médico, o major médico, do hospital
militar regional n. o 3, Jerónimo Carlos da Silveira.
)Iajor médico, o capitão médico, do regimento de infantaria n." 11, Miguel Maria Greck Torres Júnior.
Capitão médico, o ienente médico, do Hospital Militar'
Principal, Joaquim Gonçalves.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Poverotro de 1954. São
devidos emolumeutos,
nos termos do Decreto n.o 22 257).

Comando militar de Angola

.Aspirante a oficial miliciano de infantaria,
em disponibilidade, o soldado cadete de infantaria,
em disponihilidade, Fraucisco Augusto ~{iranda, contando
a antiguidade desde 10 de Junho de 1953,.
(Nilo carece

do visto ou anotução

do Tribunal

de Contas).

Por portarias de :2 de Janeiro de 1954:
2.' região militar - Quartel-general

TellE'nte do quadro dos erviço auxiliares do Exército,
() alfE'res do quadro (los mesmos serviços Jaime Alves
Simões.
Batalhão independente de infantaria n.· 17
e
l' nenie do quadro doa S erviços a;lvilial'l's do Exército,
o alfere do quadro dos mesmosae-. iços João Gi].
Regimento de artilharia

ligeira n. o I

Tenente do quadro elos serviços auxihares cIo Exér\~ito:
os al] re: do quadro elos me mo serviços Manuel José
. une' e José Paulino P reira Máximo.
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Grupo de artilharia

contra aeronaves

n." 3

Tenente do quadro dos serv iço au: iliare
o alferes do quadro dos me .mos serviços
Pires.
Regimento de cavalaria

2." érie

N." 1

do E .ército,
Aníbal .J orsre

n.· 7

'I'enente do quadro dos serviços auxiliares
do E .ército ,
o alferes do quadro do m ruos erviços João Patrão
Dubraz.
Escola Prática

de Engenharia

'I'enente do quadro <10:5 e 1'\ iços auxiliare.'
do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços R umber ln

José.
Regimento de engenharia

n." I

T nenl e do quadro aos erviço
auxi liare
o alferes do (PlUIlrO dos 1l1l'''11l0S serviços
verrn Figuein'do.

do E ército,
Luí de Uli-

Batalhão de telegraflstas

'I'eneutcs elo quadro dos serviço
auxiliares
do Exército.
os alferes do quadro dos IltCll10S serviços J os' Duart '
c Joaquim
~lod''ito Júnior.
Hospital

'I'eucut
do quadro do
() nlf'er
do quadro
LlI ís ela osta.

militar

regional

n." I

scrv iços nu .iliare
do E .ército ,
dos 111 -smo« serviço
Eraucisco

1.0 grupo de companhias de saúde

Tenente (10 quadro elos serviços auxiliares
do E .ército.
o alfC'l'P,; do quadro (los mesmos s(:n'ic;os Domingo'
Aní.uue
Distrito

de recrutamento

'r(\Ill'n(' ao quadro

e mobilização

n.· 8

(1o,; s rviço: au iI inres elo R -(-!'l,iio.
do. 1ll1'~JIl(), serviços }Jomill!!lh

o nlferl's do 'I uudro
'1\\ i .eira.

Depósito Geral de Material

Tum-utes

do quadro

tios .er ·iço. nu .ilír r
do"
;n'ito,
do m 'imo" serviços \LlltH ,I dI
l' .Taim
do h, pírito ...·anto halí.ju.

alf(,l'l':-I do quadro
EnC':U'lIn,fío l!', leão

(l~

de Guerra
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Adidos

I

Teueute elo quadro dos
o al~eres do quadro
sernço na provtneia
]!::drão.
1'enente do quadro do
o al!eres elo quadro
serYlço na Manutenção

N.o 1

serviços auxiliares
do Exército,
dos mesmos serviços, adido, em
de Timor, Guilhermino
Augttsto
serviços auxiliares
do Exército,
dos mesmos
erviços, a.dido, em
Militar, Manuel Mana Prade,

(Visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Janeiro de 1951. Sro
devidos emolumootos,
DOS termos do Decreto n.o 22 257).

1'enente do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
o alfpres do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço no Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica,
) ..utõnio Mateus Figueiredo.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 3 do Fevereiro de 1954. São
devidos emotumoutoa, nos termos do Decreto 0.° 22 257).

Tenentes do quadro <los serviços auxiliares
do Exército,
os alferes do quadro dos mesmos serviços, adidos, \3DJ
serviço no Ministério
do Interior,
na Guarda :'Ir acionul Hl'publiealla,
Rafael
dos Santos Barata,
Jorge
AlhpI"to
ogueira,
~Ianuel Pereira Pimenta
.le C.:lSiro e Aniceto Serras Pereira.
Tenentes do quadro dos erviços auxiliares
do Exército.
os u lfer s do quadro dos mesmos serviços, adidos. cru
serviço 110 Ministério elas 1!'inallças, na Guarda Fiscal,
.To~p do Carmo Vieira, José Augusto e António Pires.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 27 de Janolro do 1954. s~o
nos termos do Decreto n.? 22 261).

Por portarias de 15 de Janeiro de 1954:
Direcção dos Serviços de Saúde Militar
(J
major médico, da Aseistêudo Exérci to (Hospilal
Militar
III'
Docnçn li ln f ('('to-Conta O'iOSllS), ~ 01'1)('1'10 Lima
Coelho ele )fagalhãt>s.
:Majol' médico, () l'npi1:'io médico, do IIo pitnl Militar
Principal,
Fernaudo
dl' Magalhãps.

'1'('11.<>111('-('01'0))(']

médico,

('Ia aos Tuberculosos

Hospital militar regional n.O 2

apij:l0

médico,

O tenente

médico

Francis

o de Ca tro

(' 'OllS:1.
(Vlsndas pelo Tribunal do Conta. em 10 de Fovcrolro de 1954. s~o
devtdos «mulumuntos, nus tOl'II10S do Docroto n.o 22 201).
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Ministério do Exército - 2.' Direcção Geral- 3.' Repartição

:Major do serviço de admini tração militar,
o capitão
do mesmo en-iço 'faseo Serap ião das. eve :Martins.
Direcção do Serviço de Administração Militar
Inspecções

Coronel <10 serviço ele ndministrução
militar,
in pector,
o tenente-coron!'l
do me 'mo serviço,
ubin pector.
Fumando António Gome'.
Comandomilitar da Madeira

Tt'nente-coronel
do serviço de adm inistrnção
militar,
e hefe da delegação
(10 mesmo
serviço, o major do
serviço de udmiuistração
militar,
chefe d· delegaçâo,
Ca rlo .ToSP da ilva.
(VI.adas
polo Trlbunol
devidos emolumeuto.,

de COnlnl Olll 27 de .Tllllelro de 1951.
nos lorouII do De.relo
n.· 22257),

Ao

Tribunal Militar Territorial de Viseu

'I'eneute-corouel
do s >ni\,o de administração
militar,
adido, promotor
de just iça, o major do mesmo serYÍ\,o, adido, promotor
eh, just iça, Joaquim
ahrul
avaleiro.
(Vlsad
polo Tribunal
de Contas "10 1 de l'e"erclro
do 19j1.
devido. em01ulOoIII08, nOI tormo. do D rero n.o 22 257).

Por portaria

Ao

de 22 de Janeiro de HJ:j4:

Direcção da Arma de Artilharia

'I'oncnt -coron I dt' artilharia,
o major d artilharia. do
grupo do artilharia
d guurnição
1,runcis co Per Ira
de Lacerda Machado,
Regimento de artilharia ligeira n,O5

(lo r giartilharia,
o capitão ti artilharia,
III nto li artilharia
li ..( irn 11.° f) L ouilo EU(J'I~nio .T 11naths Guapo d AII11 i(!a.
ti

Major

Regimento de cavalaria n.· 3

do quadro (lo . rviço nuxi linr
do 1<.... ér ito,
(lo quadro do' me 'mo.
rviço
adido.
11
~ rviço no )(ini. tério dn Fil1anc;a .• na Guarda li i cal,
Frun 'ilit'o .' to .Júnior.

'apitiio
I)

t ment
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Adido

Ten.ente-coronel,
O major
de artilharia,
adido, em serVl~O no Ministério
do Interior,
como govornador
civil
d~ Vila Real, Augusto
Fernando
Teixeira
Sampaio
Pmto
equeira.
(Visadas pelo Tribunal
devrdos emolum,entos,

de Conto. om 8 do Peveraíro do 1954.
nos termos do Decreto n.? 22 257).

sno

Comando militar de Moçambique

Aspirantes
a oficial milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
os soldados cadetes de infantaria,
em disponibilidade,
Raul Coelho André, Manuel IIenrique
Vieira, l\Ianuel Rosa, Octávio Noto Valério, António
.Io é de Abreu, Fortunato
:\Ialluel :\Iartills Ferrinho,
Leopoldo
dos ~ autos Quinaz Pires, J osé Luís ~ ampaio Baptista Prata Dias, 'Brio
de Pinho Morgado,
João Luís Pereira
de Oliveira, José Nunes Mendes,
:\Iário Eugénio Rodrigues Sampaio e José Luís Simões
da Rocha, contando
a antiguidude
desde 15 de Dezembro de H);)i3.
(Nilo carece

POI'

de vlsto

ou anotnção

do Tribunal

de Coutas},

portaria de 26 de Janeiro de 1954:
Instituto de Altos Estudos Militares

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos 1I1 smos serviços Jo
Pedro
Dia.
.é

Escola Militar de Electromecânica

'I'cnent

do quadro do
o alfer s do quadro
Lopes Gon~alYes.

Tyi\,os auxiliares do Exército,
do' mesmos serviços
Homero

S

Depósito Geral de Material de Guerra

'I'enento do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o nlf r
do quadro dos mesmos serviços .J osé de
Fign iredo,
(VI.ada
pulo '1'1'1"111,"100 Couta. om G de Fevurvíro do 19lH. São
chl\ Ido. emctumunto: ,nu terllloa elo Decroto n .• 22 257).
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Por portarias de 29 de Janeiro de 1954:
Comando militar de Angola

Tenente miliciano de infantaria,
licenciado, o alfere
miliciano de infantaria, licenciado, Au~usto Teles de
Utra Machado, contando a antiguidade de de 1 de
Dezembro d 1953.
(Vlsnlla pelo Tribunal de Contas om S do Feveraíro de 1951. Silo
dovidos omolumentos, nos termos do Doeroto n.o 22 257).

Regimento de infantaria

n.O ,

Aspirante li oficial miliciano de infantaria,
o oldado
cadete n." 859/51, :hfáximo Autónio Coelho d Moura,
contundo a antiguidnd
d de 2 de Maio d 195;}.
(Nilo carece de visto ou anotaçllo do Tribunal de Contas).

P01' portaria de 5 de Fevereiro de 1951:
Adido

T nente miliciano de artilharia, o alfer
miliciano d
artilharia, adido, em erviço na província de Meçambique, Álvaro Guerra do Iiveira antos, contando a
antiguidade do do 1 d D zembro d 1938.
(VIsad .. pelo Tribunal de Contas em 2S de Fevereiro de 19;)1. Silo
devidos emolumentos, DO' termol do Decroto D.· 22 257).

P01'

portarias de 9 de Fevereiro de 1954:
Ministério do Exercito - Rapartlçãe

do Gabinete

Major do extinto quadro de oficiai do ecretariado militar, o capitão do me mo xtinto quadro Viriato
Egídio. (Vlaada p lo TrlbuD ..1 ele COoI... em 12 de Fevereiro ele 1951. -Ao
d• .,.1dol emolumonto.,

nOI

t

rIDO,

Regimento de cavalaria

do Deerolo

Ten nte do quadro dos servicos auxiliure

o alferes do quadro dos me mo,
Ferreira.

D.·

22167).

n.· 8

do Exército,

erviço

Inspecçílo do Serviço Automóvel do Exército

Tenente <10 quadro do' serviços auxiliar
o ulfor
do quadro do me lUO
'equeiro..

.J oito

ia

2.· Série
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2." Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Oustódio
Afonso.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 20 de Fevereiro
de 1954. São
nos termos do Decreto n.? 22257).

Adidos

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço no Subsecretariado de Estado da Aeronáutica,
)Ianuel Gonçalves Folgado.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 27 de Feverolro
de 1954. São
1108termos do Decreto
n,? 22 257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro do mesmos serviços, adido, em
. erviço no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal,
Manuel António.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumemos,

de Contas em 20 de Fevereiro
de 1954. São
nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço na província de Angola, António Ferreira.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Coutas em 26 de Fevereiro
de 19M. São
n08 termos do Decreto
n.? 22 257).

Por portarias de 12 de Fevereiro de 1954:
Direcção do Serviço de Administração Militar

Inspecções

Tenente-coronel do serviço de administração militar, subinspector, o major do mesmo serviço, adido, chefe da
sucursal das Oficinas Gel ais do Fardamento no Porto,
cargo de que fica exonerado por esta portaria, Júlio
Augusto da ilva Malaguerra.
(Vinda
pelo Tribunal
de Contns em 20 de Fovoretro
do 1nõ4. Silo
devido. emolumemcs,
DOI termos
do Decreto
22 257).

o.·

Distrito de recrutamento e mobilização n.· 8

Oapitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tonente do quadro dos mesmos serviços José de
J\folo.
(Vinda
pelo Tribunal
de Contai om 23 de Fovorelro
de 1951, São
dovldol

emotumentos,

DOI

termcs

do Decroto

n.· 22 267).

ORDE:\I DO

Por portaria

2." Série

de HJ ele Fecereiro de 1954:

I.o grupo de companhias de subsistências

Tenente miliciano do . rviço do atlminh,tração
militar,
em di ponibilidade,
o alfer . miliciano do mesmo 01"
vico, cm disponibilidad
, Luis Lopo' d Campos Ferreira.
(VIS1ltll\ pulo TMbullnl do Ollta. 011.2.; ,Ie F .vorotru de l!l;, I. )O;i\o
devido.

IV-COlOCAÇOES.
Ministério
Por portaria

elUolulH~OlOs.

1l0~

tarJIIUh

EXONERAÇOES

do Deeruro

tI.o

22 25i).

E TRANSFER~NCIAS

do Exército - Repartiçao
de 27 de Janeiro

do Gabinete
ele

1[):jl:

Exollerado
110 cargo do chefe da Hepartil,;iio do Gabinet
o t iuentecoron
,[ do ('orpo do estudo-maior António Augusto dos ::':;antos, por ter sido nom ado para adido mi.
li tal' junto da Em baixada d Portugal cm Wu. hington,
por portaria de 11 d D z mhro dI Hn:t

Ministério

do Exército - Dlrecçao

dGS Serviços

do Ultramar

Por portaria de ::.'J de Outubro de 195.']:
Licenciado Euduro ~lal·tius Pumplonu :\foniz de ,á Cort
l{('ul. juiz ti dir ito do ultrumar. "o"al do Conselho
Hu» rior ti Disciplinu
do Ultramar,
ora ti ~{mp ,.
nhumlo o luznr (II' eh r (lo Oahin('t~ do ~[jni, trn
do Ultrall1ar -HOUl urlo, 11I ('ollli~iio,!lo
termo. do
II o I, 1.0, da has
XI da Loi ()rgani('a
do Iltrarn r
I'orruguôs, III :!i de .Iunho do ano findo, e IIl·ti~o :!.I>
do I >l'{'r to I!.O :\ll ;~1!1, d(, 1i dI .\fPosto do 111' 1Il0
nuo , juiz auditor do Tribunal
~[ilittlr '1 irritoriul
dt
!\[oc:alllbiqu(. 11I::a!' criado 1)( lo artirro 1.° do ('itado
I >CI'!'l'tO lI.1) :~~l :~IU ( :lÍllda nno provido.
' , olll'rt\l10
do cargo do \'O"td do 'ou (lho 'lIporior li I)i l'iplin I
do r Itl':l IIta 1', p:l1'1l Ijll' foi nom ado pO!' lortarin
ti
:!~) do .\ul'il dt' 1\1~)1, vi 11th 1'l'lo Trihull.tl li (outn
'Ul 11 do mt;
l'''uintt l' publicada I!O J)iál'l'() do (,0.-
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remo n. o 110, 2. a série, de 15 do mesmo mês e ano,
mantendo·so
porém na mencionada
situação de chefe
de Gabinete do Ministro do Ultramar.
(VIsada pero Trfbunal
do Contas em 31 de Dozembro de 1953. Silo
dovldos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 2(7).
(Diário

Ministério

<lo GOfcrILO n .• 110, 2.' sórío,

--

de 13 do Janeiro

2.a Repartiçao

do Exército _1.& Direcção-Geral-

PII/' portaria

de 18 de Dezembro

do 1954).

de

ios».

Instituto de Altos Estudos Militares

A<ljunto, o tuncute-corom-l
de cavalariu,
da direcção da
arma, António
Carlos Garcia de Oliveira Heis, nos
íermos
<lo artigo
11.0 <lo cup ítulo II do Decreto

n." la 646, rle 21 de Maio ele 1927, modificado pelo
Decreto-I, si 11.° ao 264, de 10 de -Inneiro de 1940,
em substituição
<10 coronel José António Guerreiro
Hebeca Júnior,
CIU<', por portaria
desta data, tramita
para a situnçilo
cIp rcservu e p exonerado
dnqucle
('nrgo por estu portaria.
(Visada pelo TrIbunal
dovidos emolumento.,

/)01'

portarias

do Conta. OIn 30 de Janeiro
de 1951. São
nos t"r010. do Decreto n .• 22257).

de ;31 de Dczcmlim

de 1053:

Instituto de Altos Estudos Militares

Pl'ofe· '~r efediyo

do curso para a promoção a oficial
UperlOl', <! major de infantaria,
com o curso geral do
C'·tado-nÚllOl', du Escola Prática c1p Lnfuntnrin , Fernando Augll~i()
ogueiru Velho rle ('llah:r .Iiiuior, ))0:;
iel':llos aos artigos 16.0 e 16.0 elo Der-reto n.O :17 1~1.l,
ele i..l de. ovembro <lI' 1948, na "aga (lo coronel Auténio
~\ugust() cip Yala<lal' S 'l'ny,ll'l'S, <lue, por portaria
<le
27 II Nov\Jllhro d(' 1953, foi exonerado daquelns func;õe..

Escola do Exército

Prof~~sol' adjllJ~i~ do grupo elas ID.", ~O..I\, ~l.~ e 2~< cu(lena, o cnlntao {lo .'irJ'Yi(,'o cIp n(11ll11llSirn,uo mlldar,
<10 Hospital
)filHar
Prill('ipnl,
])alli('] . C'Yl'S Salp~
Oradc, 110'; ll'rnlo: clos arti"os 18.", W.o, 20.0 l' 21.° cio
D(,('J'('lo-J,C'i 11." :lO 874. ~aJtprado pp]o ])('<.:rl'io- TJel .
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N.o 1

2.'

érie

ue

n.? 36 237, ,de 21 de .Abril
19·:1:7, na vaga. do major
Manuel Domiuzos,
que, por portaria
de 24 de J u110
ele 1953, foi nomeado prole SOl' cntedrático
da 21.& cndeira e exonerado duq uele cargo.
(Visada pelo Tribunal de Contai em 27 de Janeiro de 1954. São
devido. amotumentoe , DOI lerruos do Decreto n.· 22 267).

Ministério do Exército - Repartição do Gabinete

Coronel d cnvula riu, comuuduute
do regimento
de 'avulariu u." 7, Carlos Afonso de Azevedo Cruz Chabv
Reis.
•
Batalhão de caçadores n." 4

Tenente
de .infnutariu,
Dias Ribeiro.

llO

quadro

da arma,

Arnaldo

Batalhão de caçadores n.· 7

'apitão ele infantaria,
110 quadro
çulves Bicotte de Almeida.

da arma,

Eurico

ou-

Regimento de cavalaria n.· 7

'I'enentc

xlo cavuluriu , no quadro
Ferreira
da
unha.

da nrmu , Peru,

udo

Comando militar de Angola

r.t.'ellPnl miliciano m idico , lie nciudo, do comando
Iilur de ~ror.:ambiqu
, Acácio Albl'rto 'I'eixeira

nu'0-

lho.
Comando militar de Moçambique

'reli -uto mil ir in no do servi o dt· ndmiuistruçâo
em <li .pcuihilidude,
do conuuulo
Dnnilo Augusto Alves 1LutillS.

militar

rni litr r,
de \.ng'ola,

I

Comando militar da Guiné

AJfl'l'l'~ m ili iin no tl' infnut.uia , do resri meuto de infantaria n ." ~, .In imc )fa<!pil'<I A ouso . 'on1'(,';, lIO tt 1'1110"
du nl íueu li) <lo artigo a.o (lo ])ll'rclo 11.":\(3019, d d!'
a <1(. Dezcm 111'0 <ll' 1!)5:~.
Centro de mobilização de infantaria

n.O I

'l'eiu-utus m ilieiuuus d(· infantaria,
em dispon ihil ida.lc,
do l'l'g'illll'lIio (1(·iufunuuiu
n ,? 1. Afnn o Dil'g'o ~rllrr-h uetu ( Cnrm iudo [{o(hig'lI's Fl'ITl'il';l l, (lo b, falhao
<1<\ ('lH;;t<1ol'l''i 1\.0 .) • .\11> 'rlo (ll'nr.:a .1,inio!".
Alfol' ti mili inno d infantaria,
m di. ponihilida I , do
batalhiio d ca~tldo1' ::; !l.o 5 .10 li I minglle:-;. [ de iro"
utti rr /..
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n. 2
O

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n." 2, Adelino da Silva
Rodrigues, Alberto Ferreira Gomes, 1}1anuel Antunes Ribeiro e Armando Santos de Araújo Branco.
Centro de mobilização de infantaria n. o 3

Tenentes milicianos ele infantaria, em disponibilidade,
do regimento ele infantaria
n." 3, João Alberto Pulido Garcia, Jaime Pereira da Silva Graça, José
Eduardo :Meneses Rosa , J,oão Faustino Fernandes,
Artur Pereira Dias e Francisco Lopes Vasques.
Centro de mobilização de infantaria n.O 4

Tenentes milicianos de infantaria
em disponibilidade,
do batalhão de caçadores n. °
António de Figueiredo da Costa Faro e António Auzusto
de Oliveira
,
o
.
...\Ioita de Deus e, -do regimento de artilharia antiaérea
fixa, Manuel de Sárrea Sanches de Baena.
Alfere' milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
do regimento de infantaria n 4, Luís Vieira Pinto
e Tito Lívio Marque Serrão e, do batalhão de caçadores n.> 4, Rogério dos Reis Alvo.

4:

.?

Centro de mobilização de infantaria n. o 5

Tenente miliciano de infantaria,
em disponibilidade,
do regimento de infantaria n.? 5, Man\lel de Carvalho Pontes.
Centro de mobilização de infantaria n. o 6

Tenentes. milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do regun_ento de infantaria n 6, Fernando José Sarmento Plll1entel das Neves e do batalhão de metralhadoras n 3, Pedro S010 1\faior Negrão e Oustódio
Carvalho de Sousa.
Alferes :niliciano ~e infantaria,
em disponibilidade,
do regimento de mIantaria n." 6, Inácio Vieira Ver<lasca.
Centro de mobiiização de infantaria n. ° 7
,?

,?

Tenente ~niliciano (~e infantaria,
em disponibilidade,
do regimento ele mfnutaria n." 7, José Duarte Machado .Morai .

40
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n." 8

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n." 8,. José Augusto Barreiros da Costa Braga, Manuel Renato Vieira Correia e Elviro Augustõ da Rocha Gomes e, do batalhão de caçadores n." 9, Luís dos Santos Braga,
I:1Ianuel Inácio Magalhães Abreu Novais Machado
e Hermínio Alberto Esteves.
Centro de mobilização de infantaria

n.o 9

Alferes miliciano ele infantaria, em disponibilidade,
batalhão de caçadores n.? a, Carlos José Furtado
Oliveira.
Centro de mobilização de infantaria

do
de

n. o 10

Alferes milicianos de infantaria,
em dispouibi lidude,
elo regimento ele infnntnrin
n.? 10, Manuel Pereira
de Carvalho e António Emanuel (la Gosta Lemos.
Centro de mobilização de infantaria

n.· II

'I'enente miliciano ele infantaria,
em disponibilidade,
do regimento de infantaria n.? 11, Augu to Cura Ii esende ·Elvas.
Alferes milicianos de infantaria,
m dispouibi lidude,
do regimento de infantaria n. o 11, Artur Durão de
Sacadura e José Domingos Pinto Ribeiro.
Centro de mobilização de infantaria n.· 12

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n." 12, Artur Dias da
Silva N ogueira, Rodrigo de Oliveirn Santo Lima e
António Gonçalves Dias e, do batalhão de metralhadoras n. ° 2, João Delgado Guerra Pinto.
Alferes miliciano ele infantaria, em disponibilidade, do
bntnlhão de metralhadoras n ." 2, Arnaldo Cé: ar da
Cunha Pinheiro.
Centro de mobilização de infantaria n.O 13

'I'euente miliciano de infuntariu, em disponibilidade, do
regimento de infantaria u.? 13, Antõuio Marco Correia Sykes.

2," Série
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n, ° 14

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 14, António Figueiredo
Xavier de Sá,
Centro de mobilização

de infantaria

n.O 15

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibi lidade,
do regimento de infantaria n.? 15, Emanuel Lima da
Silva, Curlos da Costa Cabral e Fernando Fiúza de
Cid Ornela , do batalhão de caçadores n." 2, António
Poças e Vitorino )Iaria de Pinho Canelhas e, do batalhão de caçadores n.? 6, Raimundo Amigo de Figueiredo.
A.lferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 15, Manuel Ribeiro.
Centro de mobilização

de infantaria

n.O 16

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do l'egimento de infuntarin n." 16, António Leandro
Sequeira Alves e Manuel José Ventura dos Santos
Reis e, elo batalhão de caçadores n.? 8, Raul Rosa
Porto Duarte e Darwin Machado Margarido.
Centro de mobilização de infantaria

n.· 17

Tenentes tni licianos de infantaria, em disponibilidade,
do batalhão independente de infantaria n.? 17, Albano Ribeiro e Fernando Mesquita.
Centro de mobilização de infantaria

n.· 19

l'enentes lllÍlieianos de infantaria, em disponibilidade,
d? ~atalhão independente de infantaria n." 19, Antõnio Maria Yaseollcelo' Jardim e João Carlos Andrade Ferreira.
Centro de mobilização

d~ infantaria

n.O 20

Tenentes miliciano:'! de infantaria, em disponibilidade,
do batalhão de metralhadoras n." 1, Carlos Rodolfo
Xavier da ,Siln Lopes Veloso, Luís Miguel da ~onseca MedeIrOS, ..:\.u"\1 to Cê ar de Carvalho e Cesar
Madureira Lopes e~ do batalhão de engenhos, Fernando .Antas Yitleira.

ORDEM
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Alferes milicianos
de infantaria,
em di ponibilidade,
do batalhão de metralhadoras
n.? 1, Fernando Deodato
ela Paz Dias Andrade
e, do batalhão
ele engenhos,
Armando
Moreira Ca tano
unes.
Centro de mobilização de artilharia

n.· I

'I'enente miliciano
de artilharia,
em di sponibilidade,
do
regimento
de artilharia
ligeira n." 1, Raul Pia Co rta
'anto .
Centro de mobilização de artilharia

n.· 3

'I'enentes milicianos

de artilharia,
em di pouibi lidade,
do regimento
de artilharia
ligeira n." 3, Pedro Pereira Coutinho Teixeira Duarte e J o é Horta e o ta
ele Azeredo Vas oncelos e, do resrimento de artilharia
do costa, Vítor Manuel Rodrigues
atum, P <11'0 R siter Yaz Gomes, Eugénio Martin Mend ,Jot'lé :Maria ~ obre 'antoH e Antônio Manuel 'orreia Botelho.
Alfer s miliciano
de artilharia,
em disponibilidade,
do
regimento
de nrfilharia
ligeira u.? 3, José da
ilva
Barreiros.
I

Centro de mobilização de artilharia

n.· 4

'I'enentes milicianos
de nrtilhn riu, cm disponibi lidude ,
do reuimento
de artilharia
ligeira n." -1:, Raul Duro
Contreiras
e José de Almeida Alves.
ArfeI' s miliciano
de artilharia,
m disponibilidade,
do
regimento
do artilharia
lig ira n." 4,.T
é de . ousa
imõ R.
Centro de mobilização de artilharia

Alferes

mil iciano

l'l'ginll'nlo
Pereira

n.· 5

de art ilharia , em disponibilidade,
do
Iitreiru 11.° :l, Virtrilio David

<1(' artilharia
c Cruz.

o

Centro de mobilização de artilharia

n.· 6

'I'encntes .mili('iauos
<1('. nrt il.hal'ia, em d ispon ihilidnrh-,
do r~g'1J1H'uto de urtilhuriu
pesada n." 1, Idonién io
Cn rrilho Hamoli e Jovilo :à{C'l1<lcs'l'u inhn.

Alfl'rl''_ mil ir inno elo urt illmriu , em di~ponihilitlad.
(lo
l'rgil1H'l1to dp. nrl illuu-in pcsudn u ." 1, .lauul·! dp. '.\1_
muida Puche '(l.

•
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n.· 7

Tenentes milicianos ·de artilharia, em dispomib ilidade,
do regimento de artilharia pesada .n.? 2, Manuel Augusto da Silva Vieira Edzard Ventura Carvalho aos
Santos Guimarães, Albanoo de Azevedo Vieira de Castro, Agostinho Cerqueira Costa e Aníbal Seabra Mascarenhas.
Centro de mobilização de artilharia

n.· 10

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
do regimento de artilharia
antiaérea fixa, Carlos
Cabral de Quadros Marinho Falcão, João Le Coq
Abecassis e Manual Lourinho de Matos .e, do ,grupo
de artilharia contra aeronaves n." 1, Jo.sé Marques da
Ressurreição Neto, Vasco Araújo de Oliveira, José
Manuel Leite Ribeiro Liebermeister, Carlos Garcia
Fialho, Henrique Álvaro Pires Mascarenhas e João
Pedro Oliveira Valença.
Alferes milicianos de artilharia,
em disponibilidade,
do regimento de artilharia antiaérea fixa, Pedro Augusto Guerra Vidoeira, ·Manuel de Oliveira Matos
Sequeira, Júlio Gil Laranj eira, Álvaro de Figueire·do
e Adr-iano de Morais ~Ionteiro e, do grupo de artilharia contra aeronaves u.? 1, Francisco Vaz Monteiro
de Góis du Bocage.
Centro de mobilização de artilharia

n.·

12

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
do grupo de artilharia contra aeronaves n." 3, Armando Rodrigues de Carvalho, Abel José Leite Ferreira Barbosa e Clemente da Fonseca Araújo Freitas
Meneses.
Centro de mobilização de cavalaria n.O I

'I'enents miliciano

reglmeuto
Costa.

de cavalaria, em disponibilidade, do
de cavalaria n.? 6, António Soeiro da

Centro de mobilização de cavalaria

n.· 2

Tene~te miliciano de cavalaria, em di ponibilidade, do
regiruento de cavalaria n ," 5, Orlando Soares Gomes
da Costa.
Centro de mobilização de cavalaria n.· 3

Tenentes milicianos de cavaluria, em disponibilidade,
do regimento de artilharia antiaérea fixa, Fernando
Alberto Santos Verfssimo e Gastão Fernando Fer-
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reira das Neves Carneiro, do regimento de Ianceiros
n ." 1, José Freitas Teixeira Spinola Castel-Brunco,
do ,regimento de lanceiros n." 2, Jorge Draper ~lirieiro, do regimento de cavalaria n.? 4:, Jo é João de
Araújo Caldeira Ribeiro, do 'regimento de cavalaria
n." 7, João Baptista Rocha Patrício e, do regimento
de cavalaria .n.? 8, António Lalanda, Eduardo Borges
ele Sousa Arri scado , Francisco Xavier da Gama S púlYeda e Joaquim António da Silva Cnrvalho ,
Alferes milicianos «le cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de artilharia antiaérea fixa, João Carneiro
Pinheiro, elo regimento de lanceiros n. ° 1, Luís Henrique Ribeiro Serrano ele Almeida e, elo regimento de
>('ayalaria n." 3, Eurico da Nazaré :Fernandes,
Centro de mobilização de engenharia n.O I

m il iciuuos de llgenharia, em di ponibilidade,
do regimento ele engenharia n ." 1, Pompeu Braga
Soares Fortunato, Nuno Leitão Abraute e J'onquim
César Barbosa Oabral.
Alferes miliciano ele engenharia, em disponibilida<le, do
regimento de engenharia n." 1, Luís Filipe Rnnito
Nave Catalão,

'I'eneuten

Centro de mobilização de engenharia n,O 2

Tenentes m.ilicinuos de engenharia, em disponibilidade,
do regimento «le engenharia n.? 2, J osé Hermógenes
Barbosa e Silva, António da Silva Oliyeira Rodrigues, António Alberto Gonçalves M:iguen , Reinaldo
Gouveia Saraiva de Oastilho, Armando Cabral Pereira de Castro Agatão Lança e António Joaquim
Fernandes de Magalhães.
Centro de mobilização de engenharia

n.O

5

'I'enente miliciano de engenharia, em diaponihilidade,
elo batalhão de raminhos ele ferro, José Cabral Marques de Beja
eves,
AlfE'l'es miliciano de eng nluuiu, III rlisponib il idade,
do bntnllião do caminhos de Ierro, Leouardo .J osé Ribeiro J1eal de Faria.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. o I

Alferes mil iciano médico, licenciado,
ao comando
Iitar de Angola, Raul Francis co ..Xambre Bento.

1111-
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Tenentes milicianos médicos, em disponibilidade,
do
1.0 grupo de companhias de saúde, Elísio Coelho dos
Santos, Fernando Ramalho da Conceição Correia,
Fernando Marin de Carvalho Andreia, .Eusébio de
Sousa Lopes Soares, António Maria Baptista Fernandes, Jorge Augusto Correia e José Ribeiro Antune,; da Cunha.
Tenentes milicianos farmacêuticos, em disponibilidade,
uo.1.° grupo de companhias de saúde, G_erardo Rodngues da Mata e António Gusmão Correia.
Alferes milicianos médicos, em disponibilidade,
do
1:° grupo de companhias de saúde, Jucques José FranCISCOResina, Aleixo Mariano de Sousa, José Baptista Lope,; de Mendonça, J osé Macedo de Borj a
Araújo, Manuel dos Santos Cruz, Manuel Baptista
Estrela Peralta, Jaime José Fernandes de Faria, Alexandre ~luller Elias, Abel Gonçalves Correia Gomes
(~aSilya Por tnl, Manuel Alve» da Si lva, Augusto dos
Santos Mne'eelo e Carlos ~lacieira Pires.
Centro de mobilização

do serviço de saúde

n.O

2

'l'E'nentes milicianos médicos, em disponihilidade,
do
2.° grupo de companhias ele saúde, António Esteves
Correia, .Joyalino Vieira Lino, António Cerveira de
~louru, Aníbal Cuportino Martins {'osta Alpoim
de Resende e Sousa, Fausto Pessoa Elias da Costa
e Manuel da Silva.
'l'eneuto mili('inno farmacêutico, em disponibilidade, do
2.° grupo de companhias de saúde, Joaquim Gonçalves Casanova.
Alferes mili(;iano médico
em disponibilidade,
do
2.° gl:UP~ de companhias 'de saúde, Manuel Sobrinho
Ro~lngues Simão, Acácio de Oliveira Pinto, José ~1arcel ino :Mell<le,;ele Prei ae e Manuel Augusto dos Santos Pato.
Aspirante a oficial miliciano médico do 2,0 grupo de
compnllhin~ ele saúde, Emídio GOllinho 110reira.
í

Centro de mobilização

de administração

militar

n.· I

'rellentes milicianos elo serviço de administração mi,litar, em disponibilidade
elo 1.0 O'rupo de companhIas
ele subsistências, Antón:io Sanc1~es da Silva Branco,
Feruaudn
'arlos Loureiro Ferreira, J osé Fer~an(~o
de Sousa Teixeira, António Alves ele Rã. Correia Junior e ,Tou([uim do Amorim Ferreira Cac1mha.
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N.o 1
militar n.O 2

'I'euentes milicianos do serviço de administração militar, em disponibilidade, António José Mimo o Eaí ca,
.J osé Manuel de Castro Enes Ferreira, Fernando Rosa
Peixoto, José Mariu Oardoso Ferreira, Firmo José
Calado, João Henriques Palhinhas, Oarlos do Santos
Gonçalves Gião, Augusto Ventura Mateus, João da
Silva Guerra, António J o é da Silva, ]) ernando Manuel Mendes dos Reis e Henrique Alves Mineiro.
Alferes mi licianos elo serviço de admini tração militar,
do 2.° grupo de companhias de subsistências, Jo é ela
Costa Mendes Cabrita e Francisco Xavier Bento da
·f.;ilya Santas.
Por portarias de 6 de Janeiro de 1954:
Laboratório Militar de Produtos Quimicos e Farmacêuticos

Adjuntos, os alferes farmaoêut icos, no quadro elo ~erviço de saúde militar, Nuno António de ('ana]ho
Esteves Rosa e João Luís Quinieb Paixão Lobato
<la Fonseca, ambos nos termos elo artigo ().o do D creio n." 16 134, de 8 de ovembro de lH28, t' ~ !l.ry
da base III da Lei n." 2 020, de Hl ele ~lnl'~o ele l!ln,
para prenchimento de vagas no quadro, ainda incempleto.
Ohefe dos lnboratõrios de iudústria Inrmacêut ica t' P1'Odutos biológicos, o alferes fnrmneêuí ico ('0111 a patente de tenente, no quadro do serviço de saúde militar, Antônio Afonso Pala Carreiro, no. termos elo
'1l'iigo 6.° do Decreto n." 16134, de 8 de Novembro
de lH2R, c § 9.° ela base rir da Lei n." 202 O, dt' lH
de Março clp 1947, na vaga deixada pelo próprio, cm
virtude de ter Rido promovido para o quadro p rmnnent e, por portaria de f) de J'unho de 19õa, a alferes
r-om a patente ele tenente, pelo que, por esta portaria,
eleve ser oonsiderado exonerado duquelas fUll~Õ)~ ele. ele
'a data ela sua promoção para () quadro )H'rm. nente.
J

(Visadas polo Tribunal
devidos omolumontos,

do Contas om 2', do Janolro do 1954.
n08 termos do Decroto
o.· 22 2~7).

Ministério do Exército - 2.· Direcção-Geral

Ao

- I.' Repartição

nÜ'-('oroll'] milicia))o méd i(·o elo (' i illio (l'laeIro c peeinl, elir('e1ol' Id,o hOllpiial miliinl'
I'Pgioual !l.V :2,
rase'o SaneheR.
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N.o 1

Hospital militar regional n.· I

Alferes farmacêutico, no quadro do serviço de saúde
militar, Carolino Alberto Vaz de Almeida Pessanha.
Hospital militar regional

n.O 2

Director, o major médico, 2.· comandante do 2.° grupo
de companhias de saúde, António Augu to ,de Melo.
Alferes farmacêutico, no quadro do serviço de saúde
militar, Pedro Gonçalo de Carvalho Correia.
Hospital militar regional n.· 3

Alferes farmacêutico,
militar, Boaventura

no quadro do serviço
Paulo Lopes.

de saúde

Hospital militar regional n.° 4

Alferes farmacêutico, no quadro do serviço
militar, António José ele Moura Velês.

de saúde

2.° grupo de compannlas de saúde

2.° comandante, o major médico, no quadro do serviço
-,de Haúde militar. Miguel Maria Greck Torres Júnior.
Colégio Militar

Alferes farmacêutico, no quadro elo serviço ele saúde
militar, Cástulo 1Ianuel Moreira Correia.

Por portaria

de 8 de Taneiro

de 19-54:

Quadro da arma de infantaria

cl infantaria
do rerrimenío de infantaria
n." 16, Odáyio nug~ ele AIll~eida 'Va concelos Pimentel.

Capitãr;

Grupo de artilha~ia de guarnição

Capitão de artilharia,
Carvalho Garcia.

no quadro da arma

Manuel de
'

Direcção da Arma de Engenharia

Coronel de engenharia, no quadro da arma,
:llal'ia da Cunhn Rei.

Caetano
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Direcção do Serviço de Saúde Militar

Major médico, no quadro do serviço
Francisco
Cabral Sacadura.

de saúde

militar,

I.· inspecção do serviço de saúde militar

Inspector,

o coronel médico) 110 quadro elo serviço
Mário de Barros e Cunha.

de

snúde militar,

Hospital Militar Principal

Capitão médico, no quadro
oaquim Gonçalves.

tr

elo serviço

de saúde

militar,

Hospital militar regional n.O3

Director,
o tenen te-corou e I médico, no quadro elo servir;o de saúde militar,
J'eróniruo Carlos da Silveira.
Direcção do Serviço de Administração Militar

Tenente-coronel
do serviço ele nrlministrução
militar,
no l1uadro do mesmo serviço,
Serafim .I acinto dos
nntos.
Fábrica Militar de Braço de Prata

Alferes do quadro dos serviços nuxiliures
do E_" irr-ito,
da Repartição
Geral (le te Mini.~tél'io,
J o é Lúcio
da Silva Romão.
Depósito de tropas do ultramar

Capitão do qunrlro (los servioos auxiliare"
no q uadro elos mesmo"! serviços, -I oâo

do Exército.
orreia de lli-

runrla,
Por portaria

de 15 dr Janeiro

de Jr).54:

Ministério do Exército - 2.' Direcção-Geral- 1.. Repartição

'l'enente-coronol
do serviço do ndminÍslrllr'ão
direcção <lo mesmo
erviço, IIermelll'gildo

Paiva.
Major, do l'l\gimellto
Amadeu

Nicolau

cIp nrtilhm-in
Fernandes

lH'~adil

militar
da
('hu\'('~

ue

1\ ."

1, Pedro

Guerra.

Ministério do Exército - 3.· Direcção-Geral

Capitães:
n.?

<1(, infantaria,

do }'('g'illH'uto de infa1ltaria

ü, Castro Ambró io e Amadeu

elo regimento

da Silva

Curvnlho,
'I'a-

ele infnntu ria n." 1~, .Jo~é .\ntóllio
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v:'ll'esde Pina, do batalhão independente de infantana n." 18, Fernando Vieira da Silva Rastos e, do batalhão de metralhadoras n.? 2, Fernando Alves Aldeia,
de artilharia, do grupo de artilharia contra aeronaves
n." 1, José da Mota Correia Pires e, de cavalaria, do
regimento de cavuluria n." 4, Carlos José Machado
Alves Morgado.
Tenentes: de infantaria, no quadro da arma, António
Manual Paranhos Teixeira e José Augusto Esteves
F,elgas, de cavalaria, do rezimento de lanceiros n.? 2,
José Vicente Pessoa GometCal'doso e, de engenharia,
do grupo de companhias de trem auto, João Manuel
Gonçalves de Oliveira.
4.' região militar - Quartel-general

Capitão de cavalaria, supranumerário,
rerra da Silva.

José Lopes Fer-

Direcção da Arma de Infantaria

Major, do regimento de infantaria n." 3, Carlos Amorim
Castanheira.
•
Escola Prática

de Infantaria

Alf.ere do serviço de administração militar, da Repartição de FiS('alização deste )'1inistério, Henrique António Vidal Claro J'ünior.
Regimento de infantaria

n.O 3

Major de infantaria, no quadro da arma, Mário da
Costa Santos Anino.
Regimento de infantaria

n. o 10

Alferes, ao regimento de infantaria
Soares Cunha,
Regimento de infantaria

n

.?

15, Fernando

n.O 12

Alferes, do regimento de infantaria n." 13, José Daniel
de Barros Adão, do regimento de infantaria n." J6,
Fuusl o Pereira Marques e, do batalhão de ('açadores
u." 10, Argentino Urbano Seixas,
Regimento de infantaria

n." 13

Coumnduute , Q ceron ,Ide infantaria, chefe do distrito
de recrutamento e mobi Iisação n." 13, José Monteiro
da Rocha Peixoto.
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,N. o 1

Batalhão Independente de infantaria

n. o 19

Tenente de infantaria,
no quadro da arma,
lherme INQgueiTU Roovers Ribeiro.
Batalhão de metralhadoras

h.O

José

Gui-

I

Tenente

de .infuntaria,
do destacamento
do Forte ele
Almada, José Farinha cios Santos Tuvnrea, por troca.
Regimento de artilharia

ligeira n, o 2

I

C~pitãe8, do reginH'nto de U1'1 ilhnrin ligeira n ." 5, J oaquim do JJagü Arrais 'l'OlT8sde Magalhães
e, do Tegimento de artilharia
IH='sa(h n .?
Jofí.O Mascurenhas
Viana de Lemos.

a,

Regimento de artilharia

pesada II.o I

Tenente ele artilharia,
no quadro
nuel Vibres
Cepeda.
Regimento de artilharia

.da arma,

Alvaro

Ma-

de costa

Comandante
interino,
o tenente-coronel
ele artilharia,
da dire~ção da arma, Carlos de Sousa Gorgulho.
Grllpo de artilharia

Alferes, do l',egimento
Pereira
Baptista.

de guarl1içl!:o

de artilharia

ligl'ira

n," -l, Unul

Destacamentn mlsto do Forte de Almada

Tenente, do batalhão de llwirnlhadorns
u." 1, Eemnudo
da Fonseca, por troca.
Alferes de artilharia,
do regimento
de artilharia
pesada
n," 3, Domingos Alves da Cruz.
Regimento de engenharia n.O I

'I'enente de cllgenhari,u,
no quadro
Saraiva. Vicente
Silva.

·ua

2. o grllpo

de

da armu,

José Pedro

companhias de saúde

'l'oncnte do serviçnd«
IH1milli.stl'lu;lio miliiar,
Prática
ele Lnfuuturia,
Carlos Gouçulvo«

dn Bs{'o]a
.Fl'l'I'l'inl.

2." inllpecoãQ do selvioo de saílde militar

Inspector

int eriuo, o mujor I1H~·di('(),1'011HlIl(b
2.° Igrupú <l1ocompuulrius
<lll saúdo, Autúuio
da Cunha Ferreira.

11('
(lo
)Iunuel
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6.' inspecção do se~viço de saúde militar

~

Inspecklr,
o coronel médico, inspector da 2.~ inspecção
do eervico de saúde militar,
Aires Mendonça Lencaatre Pinto de Sonsa Coutinho Mo,ntenegro.
Distrito de recrutamento

e mobilização n. o 13

Ch~fe, o coronel, comundnnto do regimento
na n." 13, Augusto .Iosé Machado.

de infanta-

Escola Militar de Equitação

Capitão de cuva lur-in , suprunumerãr-io,
Roal'es Cordeiro ela Silveira.

Maria

Rodrigo

Campo de instrução militar de Santa Margarida

Tenente médico, do regimento de cavalaria
nando Neves Ferro.

11.°

7, FerI

Depósito Geral de Material de Engenharia
AJfere.s elo quadro

dos ,servi~o8 auxi.liares do Exército,
,elo regimento de iutalltnl'inn.o
1, .José Pal<l'S da Rosária.

Por portarias de 22 de Janeiro de 1954:
e de nenhum efeito a parte da portaria de 29 de
Maio de 1953, inserta na Ordem do Exér'cito n. o 7,
2. a série, do mesmo ano, q ue coloca no comando militar de Angola o alferes miliciano de infantaria, do
centro de mobilização
de infantaria n. 15, José Marques Júnior.

Nula

Q

Ministério do Exército - 2.' Direcção-Geral - 3,' Rep'artlçl!o
Capitão
tição

do serviço de adruinistrnção militar,
de Fiscaliza~itO
deste Ministério,

Teixeira.

da Repar-

.J osé Maria

Ministério do Exército - Direcção dos Serviços do Ultramar
::Vlajor de infantaria,
~.o comandante
do batalhão do caGonçalves
do
çadores
11.0 10, Manuel Albuquerque

Aguiar.

\
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éríe

Ministério do Exército - Repartição de Fiscalização

Tenente do serviço de udministração
militar, da iV Repartição da 2. a Direcção-Geral
deste Ministério,
Orlando Portugal
Guerreiro.
Comando militar dos Açores

Tenente médico, da Escola Prática
tamiro Teixeira Lopes Ferro.

de gngcnharia,

.\.1-

Comando militar de Angola

Major, do regimento de infantaria
Ramalho dos Santos.

n.? 7: Jaime Hermínio

Comando militar de Moçambique

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do Exérr-ito,
do grut>o de companhias
de trem auto, Joaquim Teodósio Nunes Correia.
Comando militar de Timor

Alferes do serviço de administração
militar dos Açores, José Manuel
Giro.

militar,
Esteves

do comando
Casanho do

Batalhão de caçadores n.· 5

Tenente de infantaria,
da Cunha.

no quadro

da arma,

Jo ó Manuel

Batalhão de eng~nhos

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento
de infantaria n. o f>, Luís Mendes,
Regimento de artilharia

ligeira n.· 2

Alferes

de artilharia, da escola prática da arma, Armando Belo Saluvessa, António Fialho 'I'orono e Jorge
Augusto Viana Pereiru da Costa, do regimento de artilharia pesada n.? 1, Luis Eduardo da 'osta Roiubert,
do rogimouto do artilharia
n." 5, Fernando JOSt~Pinto
Simões 0, do regi monto do artilharia
antiaérea
fixa,
J osé do Carvalho Pereira.
Direcção da Arma de Cavalaria

M,tjor de cavalaria,
suprunumerário,
Carneiro de ::30UI:iU e M neses.

Arnaldo

Dionísio

2," Série
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Regimento de lanceiros n. o I

Major de cavalaria,
gueiredo Gaspar.

supranumerário,

João

José

de Fi-

Regimento de engenharia n.O 2

Capitão de engenharia,
do quartel-general
da La região
militar, José Fortunato
Paulino Brandão Freire Tomudo.
Grupo de companhias de trem auto

Tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento
de cavalaria n.· G, Gilberto dos Reis.
Comando militar de Angola

Tenentes
milicianos:
<lo infantaria,
em disponibilidade,
Fernando
Manuel Arião Carvalho d Matos, do regimento de infantaria
n.? 1, João António
Cam acho
Lopes Cardoso e, do regimento de infantaria n.? 8, José
Augusto de Araújo Ramalho;
de artilharia,
em disponibilidade,
do regimento
de artilharia
ligeira n." 2,
João Luís Pereira e, do regimento de artilharia antiaérea fixa. Artur Augusto e, veterinário, em .lisponihilidade, da
ecção de Depósito do Pessoal Veterinário
Militar, Isidoro Martins <los Santos.
Alferes milicianos : de infantaria,
cm disponibilidade,
do
regimento
de infantaria
n.? 11, José Domingues
Caldeira Pires, do regimento de infantaria n.? 13, Colestino Pestana do Freixo e Josó Fernandes,
do batalhão
independente
de infantaria
n.? Hl, Rogério ~IúxiIDO
Figueira
da Silva, do batalhão
de caçadores
n.? 2,
J osé Campos dos Santos Viseu, do batalhão de caçadores n.? 6, Daniel ~ a cimento Teixeira Brígido e
lIorftcio Martins Nunes Quaresma
<" do hatalhilo de
met1'lllhadoras
n. ° 2, .T osé Maria Tavares
de Matos;
de . arti~haria,
em disponibilidad
, do regimpnto
de
artllhal'la pesada n.? ~, .Iorge :\lúrio de Brito e Cunha
de I3astos Viegas. do reaimcnto de artilharia de costa,
Vasco Pires Lohato,
d~ rrrupo de artilharia
contra
aoronaves n.? 2, Uantl<'l António Faria o runj o .e, do
comando de artilharia da defesa antiaérea de Lisboa,
Júlio Gil Laranjeira.
, .
Aspirante
a oficial miliciano de artilharia,
em disponibilidade. do grupo de artilharia
contra aeronaves n." 1,
Rui Fernando
Homero Monteiro.
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Comando militar de Moçambique

Tenente miliciano médico, licenciado, do comando militar de Angola, António Almiro do Vale.
Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aeronaves n. o 2, António
Costa da Silva.
Comando militar de Cabo Verde

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, dó comando
militar da índia Manuel Marques Abrantes Amaral.
Comando militar de Timor

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n. o 4, Zeferino Tomé
da Silva Letra.
Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n.? 9, José dos Santos Lopes.
Comando militar da Guiné

Alferes miliciano de infantaria,
taria n.? 15, Noel Serpa.

do regimento

Regimento de infantaria

do infan-

n.O I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, da 1. a companhia de depósito e recrutamento
de Moçambique, Augusto Gil Afonso.
Regimento de infantaria

n. o 13

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
de caçadores n. o 1 de Angola, Vítor Manuel Ferreira
Garcia.
Regimento de infantaria

n.· 14

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em di poníbilidado, do regimento de infantaria n.? 10, António
Marques do Matos, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria

n. o 16

Alferes milici~u:o de infantaria, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, Jos(í Camarar do Andrado Françn.
Centro de mobilização de infantaria

n•• 2

Tenento miliciano de infantariu, lic ncindo, (10 comando
militar de Angola, António Augusto Ferreira Fulcão.

2.· Série
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N.o 1

Centro de mobilização de infantaria n.· 5

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Angola, Ernesto António Pereira Enes.
Centro de mobilização de infantaria n.· 6 \

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Cabo Verde, Alexandre Nicolau Serpa Pinto
do Mesquita N egrão.
Centro de mobilização de infantaria n.· 7

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Angola, João Cardoso e Cunha.
Centro de mobilização de infantaria n.· 8

Tenente miliciano
Silva Castilho.

de infantaria

Augusto

Pereira

da

Regimento de artilharia ligeira n.· 4

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia pesada n. o 1, Carlos Alberto da Silva
Esteves, por motivo disciplinar.
Regimentó de artilharia pesada n.· 3

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n. o 2, Eduardo Costa Lopes Gaio,
por motivo disciplinar.
Regimento de artilharia de costa

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
da Escola Militar de Electromecânica, Mário Simões
Graça e António Carvalho Júnior.
Alferes milicianos de artilharia, em diaponibilidade, do
comando militar do Estado da India, Carlos Uva
Cansado 0, da Escola Militar de Electromecânica, em
di~ponibilidade, Rui Pinto Ricardo. Joaquim Pedro Poreira Amaro, Joaquim Von Ilaffe de Almeida Cunha,
Fernando da Costa Marques da Graça, Abilio Augusto
Fernandes e José Brás Frade Granjeio.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· I

Tenente miliciano de artilharia, em uisponibilidade, ~a
Escola Militar de Electromecânimt, Ilídio AntÓnIO
jijsteves.
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Alferes milicianos: de urtilharia, em disponibilidade,
docomando
militar de Angola, -Iülío Campos Berberan , do regimento de artilh.8!ria pesada n." 1, António
José Carvalho Pereira e Jorge Elmano Carvalho Tavares Ramos, do regimento de artilharia
antiaérea
:fixa, Armando Antunes de Almeida e, do grupü de
artilhari.rt contra aeronaves n." 2, Feancisoo Avelino
Fernandes ,Simõe,s e, de cavalaria, 'em disponibilidnda,
do l',egiment.o de cavalaria n. o 4, António dos 8,a11t08
l~{)drigues Duarte 'e Alexandre de Matos Fernandes
Duarte Silva.
Comando militar

de Timor

Alfer'e,s miliciano, do reg,imento
J a ime José Romaria Gomes.
Comando militar

de infantaria

ri."

6,

de S. Tomé e Príncipe

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, do comando
mi litar ,de Moçmnhique, Jüão Cristina Amaral Fer~~~.
l
Regimento de infantaria

n.O 15

Tenente miliciano de infantaria,
em disponibilidade,
rele comando militar do Estado [ln India Antrínio ela
Luz Me ia Faria.
.
Batalhão de caçadores

n. o 4

Tenente miliciano de infantaria,
em dispouihilidnda,
Allgusio Henriques dos Santos 'e Sonsa.
/

Regimento de artilharia

ligeira

n.O 2

'I'eneute milicirmo de artilharia,
em disporiibi'lidnd«,
Autónio Felll1fmdes Tomás Lopes da Cruz Araujo.
Centro de mobilização

de infantaria

n. o 14

Tenente miliciano de infantaúa, licenriado, do comando
militar dos Açores, ,Jüão IBonifáeio de Andrade.
Centro de mobilização de artilharia

Alferes miliciano de artilharia,
militar de Angola, Alberto
reira Bastos.

n. o 9

Iicenciodo, do comando
Mnnu('l Henriquos Pe-
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Por portarias de 5 de Fevereiro de 1954:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 13 de
Novembro de 1953, inserta na Ordem do Exército
n,o 14, 2. a série do mesmo ano, que colocou no
comando militar dos Açores os tenentes milicianos de
infantaria, do regimento de infantaria n.? 11, Fernando Medeiros Ramos' e, do centro de mobilização
de infantaria n. o 6, IIorácioTaveira
Malheíro.
Nomeado professor eventual do curso de promoção a
oficial superior no Instituto de Altos Estudos Militares o major veterinário, da Direcção do Serviço Veterinário Militar, Arménio de Matos Pestana Goulão,
nos termos do artigo 17.0 do Decreto n. o 37 139, de
5 de Novembro de 1948, devendo ser considerado
nesta situação desde 27 de Janeiro de 1954. /
Nomeado professor adjunto, interino, da 3." cadeira da
Escola do Exército o capitão de engenharia, no quadro da arma, Eduardo Augusto Nunes Garcia, nos
termos do artigo 22.0 do Decreto-Lei n.? 30874, de
13 de Novembro de 1940, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 36237, de 21 de Abril de 194'7, na vaga do major Mário Pereira de Azevedo Batalha, que, por portaria de 11 de Dezembro de 1953, foi nomeado professor catedrático da referida cadeira, pelo que, por
esta portaria, deve ser considerado exonerado daquelas funções.
.
(Visadas

pelo Tribunal

de Contas em 13 de Fevereiro

de 1954. S1\o

devidos emolumentos, nos termos do Decreto n .• 22257).

Oficinas Gerais de Equipamentos 8 Arreios

Sub~irector, o major de artilharia, adido, chefe dos serVIÇOR
técnicos da Fábrica Militar de Braço de Prata,
~argo de que fica exonerado por esta portaria, José
~nto Borges, nos termos do artigo 6.0 do Decreto
n .. 16134, de 8 de Novembro de 1928, na vaga do
major ,António Fernandes Pereira da Costa, que, por
portaria de 20 de Feveroiro de 1953 foi nomeado
director das supracitadas oficinas e exon'erado do mencionado cargo de subdirector continuando na mesma
situação de adido e devendd ser considerado nesta
nova situação desde a data desta portaria.
(Visada pelo Trlbuua] <lo Contas cm 16 de l>evore~rg ~e 1UM. sao
devidos omolumcntos,
nos termos do Decreto n .• 2.57).
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Manutençílo Militar

Gerente da messe do Porto, o capitão do serviço de
administração militar, da escola prática do mesmo
serviço, José Moreira Marq ues, nos termos do artigo 110.° do Decreto n.? 16696, de 9 de Abril
de 1929, e de harmonia com o quadro anexo ao Decreto n.? 18074, de 11 de Março de 1930, na vaga
do capitão Artur Ramalho, que, por portaria de 27
de Junho de 1953, foi nomeado chefe dos serviços
gerais da Manutenção Militar e exonerado do referido
cargo.
(Visada pejo Tribunal de Contas em 13 do Fevereiro de 1954. Silo
devidos emolumentos,

nos termos do Decreto

n.? 22 257).

2.' região militar - Quartel-general

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n.? 12, Manuel Gomes de
Sousa.
Centro cripto

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército
Diamantino Dias.
Comando militar dos Açores

Tenente, do regimento
xandre Lousada.

de infantaria

n.? 14, Nuno Ale-

Comando militar de Moçambique

Alferes de artilharia, da escola prática da arma, Júlio
Manuel Maia de Araújo e, do regimento de artilharia
ligeira n.? 1, António J os6 da Conceição Baptista.
Regimento de infantaria n. o 5

Alferes, do batalhão de caçadores
Bastos Martins, por troca.

n. o 1, J osé Carlos

Regimento de infantaria n. o 8

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do distrito de recrutamento e mobilização n. o H, Benjamim Leite Cardoso.
Regimento de infantaria n. o 16

2. o comandante, o tenente-coronel de illÜtntaria, da 2. a Repartição da 1. a Direcção-Geral deste Ministério Francisco Lima Ferreira de Carvalho.
'
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de caçadores n.· I

Alferes, do regimento de infantaria n." 5, Armindo Martins Pinto Elvas, por troca.
Batalhão de caçadores n.· 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de cavalaria n.? 8, Manuel Pires Trindade.
Batalhão de caçadores

n.· 4

'renente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n." 4, Vitor Manuel Mimoso Castela.
Batalhão de caçadores n.· 8

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 15, Raul
de Andrade Lopes.
Batalhão de casadnres

n.· 9

'renente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n." 10, Celestino Cândido
de Figueiredo Almeida.
Batalhão de caçadores

n.O 10

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Fernando Liege de
Almeida Carvalho.
Grupo de companhias de trem auto

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 16, Joaquim .Miguel, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de eavalarla

n. o 4

Alferes, do regimento de lanceiros n. o 1, Antón'io Diego
de Brito e Faro.
Regimento de engenharia

n.· 2

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Ex~t'cito,
do batalhão de metralhadoras n." 3, Bernardmo de
Oliveira e Silva.
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Militar

Inspecções

SUobinspector, O tenente-coronel do serviço de administração militar, supranumerário, Alexandre de Abreu
Castelo Branco.
Hospital

militar

regional

n.O 4

Tenente médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde,
Manuel Albino Rodrigues de Sousa.
2.° grupo dç companhias

Comandante, o' major
Gonçalves Valente.

médico,

Comando militar

de saúde

supranumerário,

João

do Estado da índia

Alferes miliciano do serviço de administraçrw militar,
em disponibilidade, do 2.0 grupo de companhias de
subsistências, Adolfo da Silva ~ Sousa.
Regimento de Infantaria

n.O 9

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
comando militar de Moçambique, Vicente Loff.
Regimento de infantaria

do

n. o 10

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n, o 12, J oaq uim Aniceto Coelho Pereira, por
motivo disciplinar.
Brigada n. o 2 de caminhos de ferro

Tenente miliciano médico, licenciado, do centro de mobilização do serviçti de saúde n. o 2, Eduardo de Brito
e Cunha.
Por portarias de 12 de Feuereiro de 1954:
Nomeado professor interino 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 J OSÓ
Manuel Bettencourt Conceição Rodrigues, nos termos
do § único do artigo 9.0 do Deereto-Loi n. o 39053,
de 16 de' Dezembro de 1952, enquanto durar o impedimento temporário do professor efectivo da referida
cadeira, tenente-coronel do corpo do estado-maior An-
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tónio Augusto dos Santos, que, por portaria de 11 de
Dezembro de 1953 foi nomeado adido militar junto
da Embaixada de Portugal em Washington.
Instituto de Altos Estudos Militares

Professor efectivo do curso para a promoção a oficial
superior, o tenente-coronel do serviço de administração militar, subinspector, da direcção do mesmo serviço (inspecções), Alberto do Sousa Amorim Rosa,
nos termos dos artigos 15.0 e 1G. o do Decreto-Lei
n.? 37139, de 5 de Novembro de 1948, na vaga do
cor.onel José Gonçalves Macieira Santos, que, por portana desta data, transita para: a situação de supranumerário e foi exonerado do referido cargo.
(Visadas polo Tribunal de Contas em 20 de Fevereiro de 1954. São
devidos emolumentos, DOS termos do Docreto u.? 22 257).

Regimento de infantaria

n.O 13

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
d? regimento de infantaria n. o 9, Domingos Magalhães
PlUto de Meneses, por pedi~·.
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Inspecções

Inspector, o coronel do serviço de administração militar, supranumerário, José Gonçalves Macieira Santos.
I.o grupo de companhias de subsistênoias

Exonerado de 2.0 comandante o major do serviço de
') administração militar J 086' Francisco dos Santos .
... 0 ~~mandante,
o major do serviço de administração
~llitar, subinspector da direcção do mesmo serviço
(lllspecções), Alberto Canedo de Miranda.
Comando militar da Madeira

Capitão miliciano médico, graduado, licenciado, do centro
de mobilização do serviço de saúde n.? 1, Luis Gomes
'l'olentino da Costa.
Tenentes milicinnos : médicos, licenciados, do centro de
mobiliza<;ão do serviço de saúde n.? 1, João de Gouveia, Humberto da Silva Pestana, Fernando Marcelino
da Encarnação, Ályaro Remigio de Sousa e Francisco
de Sousa Falcão e, em disponibilidade, do 1.0 grupo
de companhias de saúde, Arlindo Sidónio Rodrigues
Mendes e, do serviço de administração militar, em disponibilidade, do 2. o grupo de companhias de subeistên-
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cias, Acácio Pereira Gonçalves Manso e Júlio Pereira
Pires e licenciados, do centro de mobilização de administração militar n." 2, António Manuel Carregal Correia da Silva e Fernando Carlos Passos Pereira de
Castro.
Alferes
milician os: médico, em disponibilidade, do
1. o grupo de companhias de saúde, Rui 1\1"artírio Gomes
da Silva e, do serviço de administração militar, em
disponibilidade, do 1.0 grupo de companhias de subsistências, Manuel da Encarnação Gonçalves Lopes,
Crispim Luis da Costa e António Zacarias Gomes da
Silva e, ao 2.° grupo de companhias de subsistências,
Armando da Fonseca Marques, José Guerreiro Madeira Júnior, José Ribeiro de Andrade e Abel Ivo
Ferreira de Sousa.
Comando militar dos Açol'es

Capitães milicianos médicos graduados, licenciados, do
centro de mobilização do serviço de saúde n.? 1, José
Pacheco Vieira e António Vitorino Soares Júnior.
Tenentes milicianos: médicos, licenciados, do centro de
mobilização do serviço de saúde n.? 1, .António Silveira da Rosa, Manuel Francisco Vaz de Medeiros
e Custódio .Antero Pereira Cam acho e, do serviço de
administração militar, em disponibilidade, do 1.0 grupo
de companhias de subsistências, Bruno 'I'avaras Carreiro e Francisco de Medeiros Brandão Palha, do
2. ° grupo de companhias de subsistências, António
Matias e José Mariano Alves da Encarnação e, licenciado, do centro de mobilização de administração militar n.? 1, António Sanches da Silva Branco.
Alferes milicianos: módicos, do 1. o grupo de companhias
de saúde, Mário Jorge Moniz Botelho e, em disponibilidade, Hélio Cardoso Flores Brasil e, do 2.° grupo
de companhias de saúde, em disponibilidade, Mário.Poreira Sousa Lima e, do serviço de administração milítal', em disponibilidade, do 1.0 grupo de companhias
de subsistências, .António Eduardo Borges Coutinho,
Eduardo Manuel Mont' .Alverne Sequeira, Francisco
António Caleiro, Idondino de Vasconcelos, JOfLODias
Afonso e Mário da Conceição Azevedo e, do 2.° grupo
de companhias de subsistências, Gervásio Luso de
Sousa Martins 0, licenciado, do centro de mobilização
de administração militar n.? 2, Antero Pinto d Sousa
Ramos 'I'aborda.
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Comando militar de Angola

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, João do Rosário Palhano Engrácio.
Alferes milicianos: de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n.? 9, ,Manuel Alves, do
regimento de infantaria n.? 15, Alvaro dos Santos
Ventura e, do batalhão de engenhos, João da Silva
Gomes e, de engenharia, em disponibilidade, da Escola Prática de Engenharia, Eurico Correia Duarte.
Batalhão de metralhadoras

Tenente miliciano de infantaria,
gusto Elói Mendes.

n. o 2

em disponibilidade, Au-

Centro de mobilização de infantaria n.O 2

I

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Moçambique, José Cândido Pereira Burguete.
Centro de mobilização de infantaria

n. o 15

1'enente miliciano de infantaria, licenciado, Orlando Augusto Miranda Basso.

Por portarias de 19 de Fevereiro de 19.54:
Nomeado professor catedrático da 14. a cadeira da Escola do Exército, nos termos dos artigos 18.°, 19.0,
20.° e 21.° do Decreto-Lei n.? 30874, de 13 de Novembro de 1940, alterado pelo Decreto-Lei n.? 36237,
de 21 de Abril de 194:7, o capitão de artilharia, engenheiro de secção da Fábrica de Munições de Armas
Ligeiras, cargo de que fica exonerado por esta portaria, Eurico do Oliveira Pinto, na vaga deixada pelo
tenente-coronel
João Carlos Tavares Ferreira da
Cunha, que, portaria de 7 de Agosto de 1953, foi
exonerado das referidas funções.
(VIsada pelo Tribunal de Contas em 27 de Fevoroíro do 1954. São
dovldos omolumentos, nos tormos do Docroto n.· 22 257).

Comando militar de Angola

Cap.itão de infantaria, da escola prática da arma, Antóruo Cándido Barbosa de Lucena Lopes Gaia.
Tenentes: graduado. de infantaria, da. Forte do Alto do
Duque, Carlos Alberto Rocha Gomes e, do quadro
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do Exército, do regimento de
José Borrego Ramos Reis.
grupo independente de artilhaJoaquim Enes Calejo.

Regimento de infantaria n.· 12

Tenente de infantaria,
Monsanto Fonseca.

do batalhão

de engenhos,

José

Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Tenente, do regimento de artilharia
berto Manuel Santos e Castro.

ligeira n." 4, Gil-

Escola Prática de Cavalaria

Tenente, do regimento
Cunha Seixas.

de cavalaria

n." 7, Mário da

Regimento de engenharia n.· 2

Major de engenharia,
Augusto Lopes.
Ministério

da escola prática da arma, Artur
'

-

do Exército - Repartiçao

Geral

Por portaria de 13 de Novembro de 1953:
Licenciada Maria José de Almeida Jacinto dos Santosnomeada para, interinamente e durante o corrente ano
lectivo, desempenhar as funções de professora de serviço eventual no Instituto de Odivelas, nos termos do
artigo 31.° da Lei de 19 de Junho de 1913, artigo 2()'o
do Decreto n.? 32615, de 31 de Dezembro de 1942,
mapa III anexo ao Decreto-Lei n. ° 36 613, de 24 de
Novembro de 1947, e artigos 15.°, 87.~, 110.° e 111.°
do Decreto 11.° 36508, de 17 de Setembro de 1947,
modificado pelo Decreto-Lei 11.° 38812, de 2 de Julho de 1952.
(Visada pelo Trilmunl do Contas em 9 de Fevereíi-o de 1951. São
devidos emolumentos,
nos termos do Docreto n.o 22257).

Por portaria

de 4 de Janeiro de 19M;:

Licenciada Raquel Melo elo Noronha Galvão - nomeada
para, interinamente e durante o corrente ano lectivo,
desempenhar as funções de professora do serviço
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eventual no Instituto de Odivelas, nos termos do artigo 31.0 da Lei de 19 de Junho de 1913, artigo 20.°
do Decreto n." 32615, de 31 de Dezembro de 1942,
mapa III anexo ao Decreto-Lei n.? 36613, de 24 de
Novembro de 1947, e artigos 15.°, 87.°, 110.° e 111.°
do Decreto n.? 36508, de 17 de Setembro de 1947,
modificado pelo Decreto-Lei n.? 38812, de 2 de Julho
de 1952.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 9 de Fevereiro de 1954. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto
22 257).

D.·

Por portaria de 8 de Janeiro de 1954:
Maria Henriqueta
Trigo de Sousa, professora efectiva
do quadro comum dos liceus do ultramar - nomeada
para, em comissão, prestar serviç-o, por um ano, no
Instituto de Odivelas, nos termos do artigo 2.° do Decreto n.? 26341, de 7 ue Fevereiro ele 1936, e artigo,.; t5.0, 136.° e 137.°, alínea
m),
do Decreto
n.v 365iL'8, ele 17 ele Setembro de 1947, mandados
"plicar
às províncias
ultramarinas
pela Portaria
n.O H 672, de 28 ele Dezembro de 1953.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 13 de Janoiro de 1954. Não .
são devidos emolumentos, nos termos do Decroto D.o 22 257).

vMinistério

DIUTURNIDADES

do Exército - Repartição

Geral

Por portaria de 26 de Dezembro de 1953:
Dera

Rocha

de

Gouveia,

professora
efectiva
do
do Instituto
de Odivelasconcedida a l.& diuturnidade
desde 21 de Agosto de
19;)3, com d ireito ao aumento de vencimento, a partir
ele 9 de Outubro do referido ano, nos termos do § único
elo artigo 25.° do Decreto n.? 32 615, ,de 31 de Dezembro de 1942, 'e artigo 167.° do Decreto n." 36508, de
17 de Setembro de 1947.

D.o grupo de disciplinas

(Visada polo Tribunal do Contas em 2 de Janeiro de 19M. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 251).
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Por portaria de 8 de Janeiro de 1954:
Olga Guerreiro Violante, professora de Música e Canto
Coral do Instituto de Odivelas - concedida a L." diutumidade desde 24 de Julho de 1953, com direito ao
aumento de vencimento desde 29 de Dezembro do
mesmo ano, nos termos' do artigo 25.0 do Decreto
n. o 32,615, de 31 de Dezembro de 1942, artigo 10.0
do Decreto-Lei n.? 36613, de 24 de Novembro de
1947, e mapa III anexo ao decreto-lei citado.
I

(Visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Fevereiro de 195{. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Por portaria de 29 de Janeiro de 1954:
Carlota Gonçalves Sarmento, professora efectiva do ensino técnico e do 1.0 grupo de disciplinas do Instituto de Odivelas - concedida a La diuturnidade e o
direito ao aumento de vencimento desde 25 de Janeiro de 1954, nos termos do § único do artigo 25.0
do Decreto n.? 32 615, de 31 de Dezembro de 1942,
e artigo 33.0 do Decreto n.? 37029, de 25 de Agosto
de 19481
(VI.ad .. pelo Tribunal de Contas em 6 de Feveraírc do 1954. São
devidos emolumentos, n08 termos do Decreto n.? 22 257).

VI-

MELHORIAS DE PENSAO

Ministério do Exército - I.a Direcção-Geral-

2.

a

Repartição

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes foi
atribuída,
nos termos do arti~o 6.° do Decreto-Lei
11.° 28404, de 31 de Dezembro ,de Hl37, aos oficiais na
situação de reserva em seguida mencionado, por terem
completado o número de anos de serviço que a cada um
vai iudicado,ao
abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei
n." 28 402, da data acima referida:
Por portaria de 31 de Dezembro de 1.953:
'I'onente-coronel de engonharie António Cortês Lobão,
27.259$20, desde 24 de Novembro de 1963 - 31 unos
de serviço.
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Capitão médico Pedro da Rocha Santos, 21.600$, desde
14 de Dezembro de 1953 - 36 anos de serviço.
Capitão médico Manuel Dias da Costa; 13.800$, desde
7 de Dezembro de 1953 - 23 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Fevereiro de 1954. S1Io
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Por portaria de 22 de Janeiro de 1954:
Capitão de infantaria António Maria Martins, 21.600:1$,
desde 22 de Dezembro de 1953 - 36 anos de serviço.
(Vlsaela pelo Tribunal de Contas em 10 de Fevereiro de 1954. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Por portaria

de 29 de Janeiro

de 1954:

Capitão de infantaria João Vitorino Soares de Avelar,
21. 600$', de'sde 4 de Janeiro de 1954 - 36 anos de
, servi~o.
'Ienente de cavalaria Raul Baptista Lúcio da Silva,
16.800$, desde 7 de Janeiro ele 1954 - 36 anos ele
se.rviço.
(Visada pelo Tribunal de' Contas em 6 de Fevereiro de 1954.
São devidos emolumen tos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Por portaria de Õ de Fevereiro de 1954:
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia Antóni.o
Carolino Doutel, 20.400t$, desde 29 de Dezombro de
1953 - 3G anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 23 de Fe voroíro de 1904. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Cápitão de infantaria Paulo Afonso, 21.600;5 ,desde 9 de
Janeiro de 1954 - 3G anos de serviço. Vence pelo
Ministério do Interior.
(Anotada

I

pelo Tribunal

de Contas em 18 de Fevereiro

do 1951).

•

VII- CONDECORAÇOES
Ministério

do Ultramar-Direcção.Geral

E LOUVORES

de Administração

POI' portaria de 30 de Maio

porítica e Civil

de 1953:

LOuvado o tenente-coronel de artilharia Carlos dr Sousa
Gorg111ho, porque, perante uma grave tentativa. de
sublevação na província de S. Tomé e Príncipe,

'"
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soube, na qualidade de comandante militar, enfrentar os acontecimentos dom a mais firme decisão, a
despeito da defecção de parte do corpo da polícia
local, e demonstrou, além de bravura e valor excepcionais, notáveis qualidades de iniciativa na organização de forças para combater os sediciosos, conseguindo, pela sua. 'actuação e exemplo, restabelecer
prontamente a ordem e a confiança no espírito da população da ilha e evitar, com a sua enérgica intervenção, grave desprestígio para a soberania nacional,
no que tudo demonstrou possuir qualidades de abnegação e coragem dignas de serem distinguidas.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo )1inistro do Ultramar, Iouvar o govern::ulor de S. Tomé e
Príncipe, tenente-coronel de artilharia Carlos de Sousa
Gorgulll<l, pelos relevantes serviços prestados 110 exercicio ,d{)seu (>argo, que desempenhou C{)D1 excepcional
a ctiv idade , tendo levado a deito, l)(\la ',sun tenacidade
e t'stol'ç{)iucallsáV'el, umconjunto
de importantes ~realizações que muito ,contribuíram
para o notável pl'ogre.50
verificado em S. Tomé e Príncipe
nos últimos anos.
lIini.si.ério do U'ltramur,
O Ministro do UHramal',
driques,

(Publlcadas
da 1053).

;) ele .Iunho ele 1953..Vllria Sarmento Ro-

J[llIIlIe/

no Diá,'io do 00".""0 n.? 18G, 2.' sérta,

Direcção-Geral-I.a

Ministério do Exército-I."

de 11 doJunho

Repartição

Por portaria de 11 de Dezembro de 1953:
Condecorados com a medalha ele mérito militar das
classes que lhus vão ind icndns ()~ mi l itures a ~.('()'ui]'
tl~Siglláclo~, l!Ol'? segou nd~opa~(;,(;l\l'(lo Con sclho S~'POno!' de Discipl inc do h. ércitc, se encontrarem
uns
coudicões dOR artigos 2G.o l' 2H." do Hl'o'ulamellto
ela
)feclnlha Militar (1(' 28 ele ~lni() (1(' ]!)Hi;b
I,· classe

Coronel de cavalaria
'l'onente-coroucl

( 'unha.
)ln.j.or tlt\ cuvalaria
mor.

(lo

Ricardo J<JS0 .\lYc'\ Porto.
arí.i lluu-ia

Joaquim

Rui

Ho(lrigups

Pereira
O(lllH

(la
.11Í-
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Coronel do serviço de administração militar Virgílio
da Silva Santos.
Tenente-ooronel miliciano do serviço de administração militar, do extinto quadro especial,
osé
Gonçalves Palhares Júnior.
:Majüres: do corpo do estado-maior, Tomás José
Basto Machado e Joaquim Júdice Lecte Cavaco ;
de anfantaria António Amaro Romão, Oristóvão
do Anjo Vi,di,O'al Alvaro :Mário Couceiro Neto,
'" ,
.
.Joãü dos Santos Pereira José AuO'usw J'unqueiro
Gonçalves de Freitas e 'António Pedro de' J\Iira;
de cavalaria, Eduardo Sousa de Almeida, e, do
serviço deadministraçã.o
militar, João Duarte
Perry de Almeida e Brito.
.
CapiUes: do OOI1pO do estado-maior, Vasco António
Lopes da Eira, Orlando Ferreira Barbosa, José
1Lnmel ,de BettencourtConoeição Rodrigues, António Manuel Faria :MonteirQ Carneiro Pacheco,
António Alberto de Carvalho Rosado, António
Eduardo Castro de Ascensâo e Carlos Ma,riano
Algéufl Aires; de infantaria,
Domingo" André,
na situação de reserva, Adélio Ferreira da Silva,
Ernesto António dos Santos ,e Fel izardo Pacheco
Sarmento da Conceição; ele artilharia, na situação
de reserva, Gonçalo Artu« Pereira Coutinho; de
cnvnlar ia, Carlos de Moura Cardoso, José Luís de
}Iendonça Ramires, Antõnio Rebelo N oves Dinis
de Ayala, na situação de reserva, Luís Vaz Palma
Antunes ,e Joaquim António Bernardino; médico,
Luís Filipe Colaço, Augusto Frederico da Silveirn }Iflchado e António Cardoso dos Santos e
Cunha; veterinário, João de Carvalho Mesquita :
elo ,qundro dos serviços auxiliares do EXPl'cito,
Ad 111 o IIomem dp Eigueiredo r, na eituacão de
l'rSPl'Yn, 1Ianurl Gonçalves.

:r

3." classe

I

Cnpitães
dr infantaria .T{)sé Afonso Eleutério Valeriano Melim. AntóniQ de Alm~ida Nave, António Manuel Baptista ,de Carvalho, J?ão Ped~o
do Carmo Chaves de Canalha e FrancJ.sco An tónio de Vasconcelo

Pestana.

'I'enr-ntes: ele cavnlaria, Domingos ,<leVilas. ~oas d.e
..011Sn )Ingalhães c RanJ "\ugusto PfIlxao Rl-
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beiro ;do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, Luís Pilipe Pons Dias, Ramiro Lopes Prezado Pimenta,
Alberto Carlos da Conceição Serpa
Soares, José Maria da Mota Freitas, Diamantino
Auzusto Fernandes
e Joaquim Ferreira
Gouveia.
Alfer~'S do quadro dos serviços auxiliares
do Exército Jorge Alberto Nogueira.
4.' classe

Sargento-ajudante

mecânico

auto José João Búzio.
da
'I'rindarle,
António
dos Santos e José Duarte
Goja ; de artilharia,
José Maria Reis, José ~Iendes Abóbora e Jacinto Oorreia de Lima; de cavalaria,
José Carreira,
Álvaro de Azevedo Carreira ,e Eugénio de Almeida Estudante;
do quadro
de amanuerises
do Exército,
Miguel Carlos Eustáquio e, seleiro-correeiro,
osé Ricardo.
Segundos-sargentos:
ele infantaria,
António de Oliveime
~Ianuel
Carruesim ; de cavalaria,
João
~Iaria Trigueiro
e Manuel dos Santos Abambres ;
enfermeiro.
José Mariu Marques Freire e, niecâuico auto, .T osé Serra.

Primeiroe-sargentos: de infun ta.ria , João Albano

.r

Por portaria ele 26 de Dezembro de 1953:
Louvado
o major de infantaria José Maria de Azevedo
GaIvão de Melo, pela muita dedicação, inexcedível
zelo e invulgar
competência
com que desempenhou
durante
ano e meio a chefia da Secção de Pessoal
da Direcção
dos Serviços
do Ultramar,'
ondo, a par
do esplêndidas
qualidades
de trabalho
e vontade
de
bem servir, evidenciou
superior inteligência
na colaboração que prestou na rendição das tropas e organização de reforços para o ultramar.

Por portaria de 9 de Janeiro de 1954:
Louvado
o tenente-coronel
miliciano médico do extinto
quadro especial Vasco
anches, por ter confirmado.
na sua brilhante direcção do hospital militar regional
n.? 2, notáveis qualidades de mérito militar
d oficial
brioso, de metódico o inteligento
organizador,
de dis-

I
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tinto professor de medicina militar e de táctica do serviço de saúde de carácter e lealdade para com os seus
chefese cama~adas e subordinados e de particular zelo
pelos serviços a seu cargo.

Por portarias de 13 de Janeiro de 1954:
Louvado o coronel de infantaria na situação de reserva,
António Gonçalves Pires, porque através da sua v~da
militar, quer nos campos de batalha quer no ser.Ylç?
em tempo de paz, constituiu sempre um eX~l~plo dlgn~ficante de todas as virtudes que são apauagio dos nulitares e chefes de alto quilate, valentia, carácter, lealdade, reconhecida competência profissional, bom senso,
inexcedível dedicação e dinamismo no desempenho de
todas as missões que lhe foram confiadas.
Louvado o soldado Francisco David Fialho, n." 1294/
/192/53, do 2.° grupo de companhias de subsistências,
em serviço na sucursal da Manutenção Militar em
Caxias, porque durante o-grande temporal do dia 16
de Dezembro último, que provocou inundação na parte
baixa daquela localidade, se lançou à ribeira de Barcarena pelas 2 horas e 30 minutos desse dia, com
risco da própria vida, para salvar pessoas que se encontravam sobre o telhado duma casa pedindo socorro,
praticando assim uma acção digna de registo e pela
qual revelou muita coragem e altruismo.
Condecorados com a medalha mi litar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com
as disposi~õe~ do regulalllen~o aprovado pelo D~creto n.? 3b 667, ele 28 de MaIO de 1946 e Portana
n.? 12731, de 4 de Fevereiro de 19{9 ~s seO'uintes
oficiais:
'
b
Coronéis: ele infantaria,
Mário Eurrénio de Almeida Valente e, de cavalaria, Carlos Afonso
Azevedo Cruz Chaby.
Tenente-coronel de artilharia João Dias U areia.
:Major do extinto quadro auxiliar tle artilharia
José Domingo Rodricue
Candeias.
Capitães d~ quadro elos sberYiçosauxiliares do Bx~rcito 'I'aciano ele Araújo Zusarte e ,José Percll'U
de Furia.

74
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Condecorados
com a medalha militar de ouro da classe
ele comportamento
exemplar,
em conformidads
com
as disposições do regulamento
aprovado pelo Decreto
n." 35667, de 28 de :Maio de 1946, os seguintes
sargentos:
Primeiro-sargento
Exército
José
Segundo-sargento

do quadro
de amanuenaes
Eduardo
Marques das Neves.
ferrador
J afio ~Ia6hado.

do

Condecorados
com a medalha militar de ouro de comportamento
exemplar, em conformidade
com as disposições do Regulamento
da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, e
Portaria
n. o 12 731, de 4; de Fevereiro
de 1949, os
seguintes oficiais:
General Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz.
Coronéis:
de infantaria,
tirocinado,
António Epifânio Antunes Cabrita e, do serviço de administração militar, José da Fonseca Grincho.
Tenentes-coronéis
: de infantaria,
Mário de Paiva
Nunes, Manuel Gonçalves
da Silva, Jaime Arnaldo da Veiga Cardoso, Alfredo Augusto Soares
I
Ribeiro e, miliciano do extinto quadro especial,
na situação de reserva, Francisco José Dentinho;
de artilharia,
Ruí Pereira da Cunha; módico, miliciano do extinto quadro especial, Vasco Sanches;
do serviço de administração
militar,
Henrique
Lorena Ermida o Manuel Afonso do Paço.
Majores : de artilharia,
na situação de reserva, Elói
Alberto Valverde;
de aeronáutica,
miliciano do
extinto quadro especial, na situação de reserva,
José Francisco
Antunes Cabri ta; do serviço de
administração
militar, José do Ornelas l\I onteiro
o Serafim Jacinto dos Santos.
Capitãas : de infantaria,
na situação
do reserva,
António Maria Martins; de ongen haria, mi liciano
na situação de reserva, Armando Emesto Abreu
Rocha; picadores,
Laurentino
Rodrigues Lagusz
e José Marcelino Uamos Toscano.
Tenentes:
de cavalaria,
na situação de reserva,
Teodorico
Augnsto
Palmeira
e, do quadro do
serviços
auxiliares
do Exército,
João Mendss
Duarte.
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Condecorados com a medalha militar de ouro de comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n.? 35667, de 28 de Maio de 1946" os
seguintes militares:
Primeiros-sargentos:
do quadro de amanuenses do
Exército, 'Manuel J orge Júnior e Venâncio da Cruz
Folhento e, serralheiro, Luis Bap,tista ela Silva.
Segundo-sargento do quadro de amanuenses do Exército Armando Ferreira Fernandes.
Primeiro-cabo José João Vilas, n." 48/48, da formação do Oomando-Geral da Gnarda Nacional Repnblicana.
Chama-se J oão Carlos Guedes Qninhones de Portugal
da Silveira, e não João Carlos Guedes de Portugal da
Silveira, o coronel de artilharia louvado por portaria de
14 de Dezembro de 1953, publicada na Ordem do Exército n.? 14, 2.a série, de 31 do mesmo mês e ano.

VIIIMinistério

DECLARAÇOES

do Exército - Repartição

do Gabinete

.1~ Desempenha as funções de chefe do Gahinete· do
~flmstro, desde 27 de Janeiro do corrente ano o tene~te-c~ronel do corpo do estado-maior José de Oliveira V itoriano, do quartel-general do Governo Militar
de Lisboa.
o

Ministério

do Exército _I. a Direcção-Geral-I.

a

Repartiçao

2) 'I'eudo "i~o. agraciado por Suu Santidade o l)apa
com a classe militar de cavaleiro comendador ela ordem
de S. Gregório ~IaO'no o n'ent'ral Paulo Bénal'el Gnedes, é-lhe pel'miticl; em c~llfol'lllida(le com o Regula:
niento ~1as Ordens Portuguesas.
ncriinr aquela mercc
e usnr ns respectivns
insígnias.
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3) Tendo sido agraciado
pelo Governo de Espanha
com a cruz da 2.a classe do mérito militar
com distintivo branco o tenente-coronel
do corpo do estado-maior
Afonso Lopes Franco, é-lhe permitido,
em conformidade com o Regulamento
das Ordens
Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
4) Tendo sido agraciado
pelo Governo Francês
com
a medalha de honra de prata de educação física e desportos o capitão de cavalaria
António Maria Malheiro
Reimão
Nogueira,
é-lhe permitido,
em conformidade
com o Regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar
aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.

5) Por decretos de 5 de Setembro de ] D53, publicados
no Diário do Governo n.? 283, 2.a série, de 4: de Dezembro do mesmo ano, foram agraciados
com o grau
de comendador
da Ordem Militar de Avis os seguintes
oficiais:
Coronel de cavalaria
Mário Vitorino l\lendes.
'I'enente-córonel
de infantaria
António
Alves de
Pinho e Freitas.
Majores: de infantaria,
Emílio Mendes Moura do.
Santos; de engenharia,
Luís José de A velar Machado Veiga da Cunha e Adriano
Brandão
ele
Vuscoucelos,
e, do extinto quadro, do oficiais do
secretarindo
militar,
Artur Claudino dos Santos.
G) Por
cados no
Dezembro
(la Ordem
Reguintes

decretos
Diário do
do mesmo
Mi litar
ofici a is:

de 8 de Setembro
de 1953, publiGoverno 11.° 2Sa, 2.a sér ic, de -I: de
ano, foram agraciados com os graus
de Avis quP lhe~ vão indicado"
o"
Oflclal

Capitães:
de infantaria,
Frn ucisco J 08é
ancho
Uva ; de cavalaria,
Acácio
une, da
ruz i'I'enreiro, João Cecílio Gonçalves,
Joaquim
Furtado
Leote e João Gualberto de Abreu de Barros
Cunha;
de engenharia,
Il um b rto Lopes Gonçalves Garcia;
elo serviço do adm ini tração militar, José Rogél io dn Palma Vaz; do quadro d08
serviços nuxil iures do Exército, ~Ianu('1 ela ilvu ,
Jtilio Lope dos Surdos (' Honvcutura
elos Santos
Mu rt ins.
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Cavaleiro

Tenentes do quadro dos serviços, ~uxiliar~s
Exército Armando Lopes, Oehn~o David
Paiva e Mário Rodrigues de Fana.

do
de

7) Por decreto de 1 de Setembro de 1953, publicado
no Diário do Governo n.? 291, 2.a série, de 15 de Dezembro ao mesmo ano, foi aeraciado com o grau de
grã-cruz da Ordem :Militar de eAvis o general F'rancisco
11aria da Costa Andrade.
8) 1>01' decreto de 5 de Setembro de 1953, publicado
no Diário do Governo n." 291, 2.a série, de 15 de Dezembro do mesmo ano, foram agraciados com o ~rau
de comendador ela Ordem Mi litar de Avis os segmntes
oficiais:
1'enentes-coronéi, de infantaria Adriano Augusto
ele :Figueiredo Dores e António Francisco de Almeida.
l1ajores: do corpo do estado-maior, Augusto da
Silm Viana e, do serviço de administração militar, na situação de reserva, João Joaquim Vicente J úuior.
9) Por decreto de 8 de Setembro ue 1953, publ icado
no Diário do Governo n." 291, 2." série, de 15 de Dezembro do mesmo ano, foram agraciados com os graus
da Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados os
seguintes oficiais:
Oflcial

de infantaria, :JIário Agostinho de :Meudoça Frasão e J cão lIenrique Vieira EraM?,
e, do sernço de administração militar, AniólllO
Baptista da Costa.
Capitães: ele infantaria, José Pinheiro Snh'adol' ele
Assunção, Erne to Fontoura Gareês de I;el1castre, David 'Peixeira Fel'l'eira, Luís Gonç'uh-es
Carneiro, Duarte de Azevedo Pinto Coelho, :Mamil ,1 Mnria Üastelhranco
Yieil'n, Adol~o ~[OJl,teiro da Cruz Hélio .Auo·usto BstevPH Fe gas,
,
n.
. "I
PI B'11lI-In1\,[I<1or
de Jesus Abreu, Antõmo .J.l anu
.

Majcres:
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t istu

(h· Carvalho,
)I:irio Garcia da Silva, Flunríuio :liac lindo (la Si lveirn , Júlio
ít,agalo de
Lima,
na situação
de reserva,
,Fl'lizanlo
Pu«heeo Sarmento
da Conceição , Armando
AfoIH.O
Barreira,
Constantino
da Conceição,
António
:liaria Martins, Fernão )Ial'queb Gomes, Luís ela
Costa Azevedo, Henrique
da
osta Gomes, José
de Sousa HI'g'ato .Iúnior P, miliciano
do extinto
quadro
especial, Joaquim Ferreira
da Silva;
dl' art i.lluu-ia. António
Pedro Saraiva
Júnior.
Autón io Fl'am:is(;o Neto Parra
e Yil'g'ílio
Vicente de )Iatos;
ele cavalaria.
Fernnmlo
)Inl'ia
de Fontes
Pereira
de }Ielo, .José David Baeuu
XUlll'S
da Si lvn , .Jorge da Silva Oliveira Trava(,'0-; Lopes 1', na si tuução
Gf' rvservn , l alvudor
Caião Eerunudes : méd ieos, .José Baptista
II!'
Sousn , Al lu-rto Pereira )fa,',h Fcmaudcs, .Toiio
.Iosé L(·ite de Abreu .I. ovais e .\l1)(,1'to de I ali"
Amaral;
do ex t intn quadro uuxiliur dI' art il haria, na si t uução lk reservu . ,1osé .T ouquim Claro
I' Antônio Üarol ino Doutr-l : do ext into quadro
uu: iIia!' (lo serviço III' saúde. lia si! \W,lIO dI' 1'1'"1'1'\'a, Firuriuo
Luis ; do quadre dOR s('l'\'i<:o~ a u, ii iures do K~I~J'C ito, A lberto A.UgWitO de ~\Zt'H'do, Joaquim
Pi!llo, .\lherlo
Pernandes
C <'1'queira, )Líl'iu Augu"to (h, Al'aü.i(),-.J(1Sl~ Tei,'cira
da Silva l'. !ln siiuaçào (h· l'l·sl'l'va. Jo"t- )Jan'clillll !' ('arlos <la COi'ita Pnlull'i.l'a.
Cavaleiro

dI' cavalaria
Anhínio PI'r'eira da Riha.
'{'plll'ntes: de' infantaria,
II!,lIri<JIII' Galllhl'ta PerC'z
Brandiio, )1a 1ll1!'1 Dom i Jlg'UP.' Duartc Bi:-.l'o .. J o:-.é
J·'crnanuo llc Olin'ira
Barros B:t~to .. Iosl; Borg-l's
'l'amC'g':'[o, na :-.ituaçiio dI' n'SI'l'\'a, .\Yl'lino .\rd<Íni.o Martins e .Toaquim V:tladm'l's; !lp nl'tilharia,
António 'ri ago Mart illS; do quadro !los ~i('TVi<;()s
aU'i1iarC':'l do R'~rcito,
António BUl'hosn )11' ,ia
L'eiião, Domingos
Ant<Ínio ])illis, )Ianul'l
Hodrigues,
na situac;ão de l'f'SC1'Ya,
J fi nUI" .J OSt~
orreia e JORl> li'el'uandl's
<lu. Ullsta Dias,
('apiEío

10) Tendo sido agraciados pelo (lovemo <I Espanha
com a crUi\ de La classe elo mórito militar com distintivo
branco os capitilcR d( artilharia Gualdino L ite da il\'3.
I
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Matos, José Vasco Lobato de Faria Roncon eAugusto
José Pais Ladeira, é-lhes permitido, em conformidade
com as disposições do Regulamento das Orde;ns. Por~uguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas msigmas.
11) Por decretos de 8 de Setembro de 1953, publicados no Diário do GO'IJe1"non.? 299, 2.a série, de 28 de
Dezembro do mesmo ano, foram agraciados com os graus
da Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados os seguintes oticiais:
Oflclal

Capitães: de infantaria, Manuel Maria Barreto de
Magalhães, Manuel Emiliano Palma, na situação
de reserva, Aníbal Adelino Machado e António
Joaquim Abrunhosa; de artilharia, Celestin o da
Cunha Rodrigues; de engenharia, Francisco Aires
de Oliveira Júnior, Eurico Ferreira Gonçalves,
Fernando Gouveia de Morais Branquinho e Manuel
João Pais de Azevedo; de cavalaria, Alexandre
::\Iendes Leite de Almêida, João Abel da Costa
Magalhães Cruz Azovedo ; módico, na situação
de reserva, José Martins Barbosa; chefe de banda
de música, Domingos Martins Coelho e, do quadro dos serviços auxiliares do Exército, Armando
Carlos da Silva.
Cavaleiro

Tenentes: de infantaria, José dos Santos Oliveira;
de cavalaria, Domingos de Vilas Boas de Sousa
Magalhães e Raul Augusto Paixão Ribeiro; do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, Guilherme de Castro Luazes Santos, Abílio Lopes
Curado Leitão e. na situação de reserva, Porfírio
Joaquim Pereira.
12) .~~r decreto de 5 do Setembro de H.l;)3, publicado
no Diário do Goremo n.? 1, 2.a série, de 2 de Janeiro
do corrente ano, foi agraciado com o grau de comendador da Ordem Militar de Avis o major do serviço de
administração militar Alvaro de Oliveira.
13) Por decretos de 8 de Setembro de 1953, publicados no Diário do Governo n. o 1, 2_a sério, do 2 de
Janeiro do corrente ano, foram agraciados com os graus
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os se-

Oflclal

Capitães : de infantaria,
Armando da Silva Maçanita
e, na situação de reserva, Ernesto da Ressurreição Borges Accíaioly ; de artilharia, João Vítor Teixeira Bragança e Manuel Freire Temudo Barata,
e, picador, José Mateus.
Cavaleiro

Tenentes:
lipe; do
cito, na
chefe de
António

de artilharia,
Domingos de Magalhães Fiquadro dos serviços auxiliares do Exérsituação de reserva, José Fernandes,
e,
banda de música, na situação de reserva,
Francisco
Marques.

14) Por decreto de 1 de Setembro de H)53, publicado
no Diário do Goremo n.? 11, 2.a série, de 14 de Janeiro
do corrente
ano, foi agraciado
com o grau de grande-oficial da Ordem Militar de Avis o coronel de infantaria,
na situação de reserva, Joaquim Alberto de Lara Alegre.

15) Por decreto de 5 de Setembro de H)53, publicado
no Diário do Governo n.? 11, 2,a série, de 14 de Janeiro
do corrente
ano, foi agraciado
com o grau de comendador da Ordem Militar de Avis o major do serviço de
administração militar A ugusto Leonardo K eves.
16) Por decretos de 8 de Setembro de 1953, publicado
no Dtàrio do Goremo n.? 11, 2.8 série, do 14 de Janeiro
do corrente ano, foram agraciados
com o grau de oficial
da Ordem Militar de Avis os capitães:
do corpo do
estado-maior,
Silvio Silvério
Marques;
de artilharia,
António Joaquim
Teixeira
de Lemos Mendes Arnaut,
Alfredo Marques Osório e Eduardo Ilubort Dia da Fonseca e Almeida;
de cavalaria,
António Munu 1 Pinto de
Amaral e António Maria Rebelo, e, de engenharia,
Artur
Vieira,
17) Por decretos de 5 de Sctombro de 195:3, publicados
no Diário do Governo n.? 1['>,2.° série, de 10 de Jun iro
elo corrente ano, foram agraciados com o grau d com !ldador da Ordem l_filitar de Avis () coronel do infantaria,
na situação de reserva, António Ahol do Oliveirn Araújo
Pinto e o tenente-coronel
de infantaria ?\fário d Paiva

Nun s.
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18) Por decretos de 8 de Setembro de 1953, publicados
no Diário do Governo n.? 15, 2.a série, de 19 de Janeiro
do corrente ano, foram agraciados com os graus da
Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados os seguintes oficiais:
Oficiai

Capitães:
Carlos
gueira
Costa,
Cunha

de infantaria, Joaquim Esteves Correia,
José Vences e Costa, Luis Franco Noe, miliciano, Ricardo Pinho 'Mendes da
e, de engenharia, Fernando de Figueiredo
Pacheco.
Cavaleiro

Tenentes: de infantaria, miliciano, Alfredo Paulo
de Carvalho e, de cavalaria, Júlio Augusto Pessoa Carvalho Simões.
19) Por decreto de 9 de Agosto de 1952, publicado
no Diário do Governo n.? 20, 2.a série, de 25 de Janeiro
do corrente ano, foi agraciado com o grau de oficial da
Ordem Militar de Avis o capitão de artilharia Fernando
Ferreira Castelão.
20) Por decreto de 5 de Setembro de 1053, publicado no Diário do Governo n. ° 20, 2. a série, de 25 de
Janeiro do corrente ano, foi agraciado com o grau de
comendador da Ordem Militar de Avis o tenente-coronel
de infantaria Afonso Martins Correia Gonçalves.
21) Por decretos de 8 de Setembro de 1053, publicados no Diário do Governo n.? 20, 2.a série, de 25 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 António José
Balula Cid e Lúcio da Cunha Serra.

do Amaral

Cavaleiro

Tenente

de infantaria José Manuel da Cunha.

22) Por decreto de .) de Setembro do 1953, publicado
no Diário do Goremo n. ° 27, 2. a série, de, 2 de Fevereiro do corrente ano, foi agraciado com o grau de
comendador da Ordem Militar de Avis o tenente-coronel'
de infantaria Carlos Rodrigues Varela.

I
82

ORDEM DO EXERCITO

N.ol

2." Série

23) Por decretos de 8 de Setembro de 1953, publicados no Diário do Governo n,o 27, 2. a série, de 2 de
Fevereiro do corrente ano, foram agraciados com os
graus da Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados
os seguintes oficiais:
Oflclal

Capitães: de infantaria, Manuel Amadeu Gomes
Madail de Sousa Teles e, de cavalaria, Francisco Valadas Júnior.
Cavaleiro

Capitão de cavalaria Luís Maria de Sousa Campeão
Gouveia.
24) Por decretos de 5 de Setembro de 1053, publicados no Diôrio do Governo n.? 33, 2.a série, de 9 de
Fevereiro do corrente ano; foram agraciados com o grau
de comendador da Ordem Militar de Avis os majores de
artilharia Carlos Kol de AI varenga e Ga par Maria Chaves Marques de Sá Carneiro.
25) Por decretos de 8 de Setembro de 1953, publicados no Diário do Governo n. o 33, 2. a série, de 9 de
Fevereiro do corrente ano, foram agraciados com o grau
de oficial da Ordem Militar de Avis os capitães, de
artilharia, José Pires Simões e, de engenh\ria, Armando
Firmino dos Santos.

Ministério do Exército _1.& Direcção-Geral-2.8

Repartição

26) Contam a antiguidade do seu actual posto desde
as datas que lhes vão indicadas os seguintes oficiais.
promovidos pela presento Ordem do Exército:
Corpo de generais

General Humberto Bucota Martins,
Dezembro de 1053.

desde 31 do

Artilharia

Teneutes-corouéis Augusto Fornando Teixeira
ampaio Pinto 'equeil'u e Francí co Pereira de Lacorda Machado, ambos desde 7 de Janeiro de 10,).!-.
Major Loonilo Eugénio Jon~ths Guapo de Almeida,
desde 7 de Janeiro de 10,>.!-.

.,
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N.o 1

Capitão Manuel de Carvalho Garcia, desde 27 de
Dezembro de 1953.
Cavalaria

Coronel Hélder Eduardo de Sousa Martins, desde
:28 de Dezembro de 1953.
Tenente-coronel
Fernando Dias Pires Monteiro,
desde 18 de Dezembro de 1953.
Capitão Joaquim Miguel de Matos Fernandes Duarte
Silva, desde 1 de Novembro de 1953.
Médicos

Coronel l\IArio de Barros
Dezembro de 1953.

e Cunha,

desde 23 de

Tenentes-coronéis:
J er6nimo Carlos da Silveira, desde 23 de Dezembro de 1953.
~ orberto Lima Coelho de Magalhães, desde 7
de Janeiro de 1954.
JIajores:
Miguel Maria Greck Torres J li nior, desde 2;}
de Dezembro de 1953.
Fernando de Magalbãee, desde 7 do Janeiro'
de 1954.
Capitães:
Joaquim Gonçalves, desde :23 de Dezembro de
1953.
Francisco de Castro e Sousa, desde 7 de J aneiro de 1954.
Extinto quadro de oRclais do secretariado

militar

"!\fajor Viriato Egídio, desde 22 de Janeiro de 1954.
Serviços auxiliares do Exército

Capitães:
João Correia de Miranda, desde 1 de Dezembro
de 1953.
Joaquim Pereira Abrantes, desde 9 de Dezemhro de H)~)3.
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Francisco Neto Júnior, desde 7 de Janeiro de
1954.
José de Melo, de de 5 de Fevereiro de 1954.

27) Concluiu o ano de comando no regimento de artilharia de costa, em 7 de Janeiro do corrente ano, para
os efeitos do artigo 87.0 do Decreto-Lei n.? 3630.!, de
24 de Maio de 1947, alterado pelo Decreto-Lei n." 38916,
de 18 de, Setembro de 1952, o coronel do corpo do
estado-maior Manuel Lopes Pires.
28) A declaração 18), publicada na Ordem do Exército
n. o 14, 2. a série, de 31 de Dezembro de 1953, deve ter
a seguinte redacção:
Frequentou com aproveitamento na Escola uperior
de Guerra de Paris os cursos abaixo indicado
o tenente-coronel do corpo do estado-maior Arnaldo Schulz :
Curso completo da Escola Superior d Guerra,
comportando o estudo operacional e legislativo dos escalões grupo de xércitos (1<'. A.
T. A. C. adaptado), Exército (C. A. 'r. A.
adaptado), corpo de exército
divisão, com
a duração de dois anos (19;)0-19;)1).
Curso superior interexércitos,
comportando o
estudo das operaçõ s combinadas nos alto
escalões do comando, com a durução do
quatro meses no ano de 19')~.

29) Ficou inscrito na e cala dos capitães da nu arma
de origem imediatamente it esquerda do capitão de infantaria .João António Ribeiro d Albuquerque,
não
do capitão de infantaria Francisco Franco do armo,
como consta da lista g rnl de antiguidades do' oficiais
do exército metropolitano (quadros permun nt ) referida a 1 d J anoiro de 105B, o capitão do corpo do c '_
tudo-maior Ernesto António Luis Forreirn de Jra do.

ao) Ficou inscrito nu escala do capitãos da sua arma
(~e ori.g m im. di atam ll! il sguonla do capitão d inJantaria Américo AntÔnIO O Ól'I()
ruz e não do capitão de infantaria com o curso do estado-maior Ernc: to
António Luis Ferr

irn d Mal' do, como consta <ln li. ta
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geral de antiguidades dos oficiais do exército metropolitano (quadros permanentes) referida a 1 de Janeiro
de 1953, o capitão do corpo do estado-maior Ireneu
de Almeida Mota.
31) Fui concedido o prémio Revista de Artilharia no
ano de 1948, pela publicação de uma série de arti!S0s
com o titulo «Aplicações práticas do radan? ao capitão
do corpo do estado-maior Fernando Ferretra Valença.
32) Foi concedido o prémio Almirante Augusto Osório no ano lectivo de 1953, pela publicação do artigo
«Factor atómico nas operações, de campanha», publicado no fasciculo n.? 11, de 1953, da Revista J.1filitar,
ao capitão do corpo do estado-maior Fernando Ferreira
Valença.
33) Ficou colocado na escala dos capitães da sua
arma de origem imediatamente à direita do capitão de
engenharia Eurico Ferreira Gonçalves, e não à esquerda
do mesmo oficial, como consta da declaração n." 8, da
Ordem do Exército n.? 13, 2.a série, de 24 de Novembro
de 1953, o capitão do corpo do estado-maior Francisco
Maria Rocha Simões.
3-:1) Contam a.antiguidade
desde as datas que lhes vão
indicadas os oficiais a seguir mencionados, que, pela
Ordem do Exército n.? lJ, 2.a série, de 31 de Dezembro
do ano findo, foram promovidos aos actuais postos:
Infantaria

Coronel Francisco Ilolbecho Fino, desde 31 de 1\lar<;o
de 1953.
Coronel Carlos Manuel Teixeira Malheiro, desde 26
de Dezembro de 1953.
Tenente-coronel Francisco Lima Ferreira de Carvalho, desde 4 de Novembro de 1953.
Tenente-coronel
António Rodrigues de Moura,
desde 4 de Dezembro de 1953.
Tenente-coronel António Clemente de Sousa Gomes,
desde 26 de Dezembro de 1953.
Major Jorge Marçal Carneira, desde 29 de Outubro
de 1953.
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Capitães
António
Ribeiro
Farinha,
Joaquim Moreira Rebelo, Jorge da Costa Salazar Braga, Alfredo Maria Lopes de Mosquita Guimarães, Artur
Manuel Soares Coelho, Castro Ambrósio, José Gonçalves de Matos Duque, Fernando
Alves Aldeia,
António Cândido Barbosa de Lucena Lopes Gaia,
José Gualberto
do Nascimento
Matias, António
Ooelho da Silva, Mário de Aguiar Gonçalves
Dente,
Manuel
da Cunha Sardinha,
Fernando
Negídio Manuel Fortes dos Santos Ferreira,
AbeiIar d Borges Teixeira Martins, Nívío J OSÓ Ramos
Herdade,
José Maria Adriano
das Neves, Luís
Alberto :Monteiro de Oliveira Leite, António da
Graça Bordadágua,
Vitorino de Azevedo Coutinho, António Alemão de Mendonça
Cisneiros de
Faria, Mário Vasco do Oliveira.
Carlos Augusto
Coutinho do Almeida Cordeiro, Aníbal José Mendes Ginja Brundão
dos Santos Viegas,
Alberto
Alves Pinto Baptista,
Joaquim Vieira Cardoso,
Carlos Alcobia do Nousa Cirne, José Lopo' de
Figueiredo,
Rui de Mendonça Salgado Larneirus,
Horácio Vieira Ribeiro, António Gomes Baptista
Ferro, António Emílio Teles Gonçalves
de Carvalho, Carlos Alberto
da Silva Pereira
Júnior,
Américo Corroia, Jorge Afonso Cardoso, Manuel
Eduardo
do Azevedo
Simões, Tomás Augusto
Monteiro
e Avelino Tavares Vaz Duarte, todos
desde 20 de Dezembro de 195:t
Artilharia

Major

Dúlio

N orborto

Franco Simas, desde :27 de
Novembro de 1953.
Capitães
Frunciscu
Silvério
Pore ira de Bacelar
Forroiru,
Fernando
de Melo Vieira Ponc s d
Carvalho,
João Inácio Pereira Júnior, António
do Campos Gil, Adolfo ,J orgo Vilares da Co ta.
Fidolino Duarte Fogaça, Joaquim
aldanha lIernandez Pulhoto,
Alltónio 'I'iazo Martins
"ih io
Aires Martinho
de Figtleiredo~ Ernesto
Cal'l'ilho
do Rosário, D.omingos de Magalhues Filip ,João
Luis do Almeida Rohslo, Júlio Veiga. imão , Armando de Sousa Gomos, Amérieo 'I'rindud
Matias Fiúza Álvllrcs da C08t11, Mnnu 1 Alltólli~ Lopes, .Armando Itodrigues
Figueira
e António da

Silva Pereira, todos desde 27 de Dezemln
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Engenharia

Brigadeiro António Nunes Freire, desde 10 de Dezembro de 1953.
Coronel Caetano Maria da Cunha Reis, desde 10
de Dezembro de 1953.
Capitão Octávio Mendes da Silva, desde 1 de Novembro de 1953.
I

Médicos

Majores Francisco Manuel de Seixas Serras e
Francisco Cabral- Sacadura, ambos desde 10 de
Dezembro de 1953.
.
Capitão António Salvador Alves Ferrão, desde 10
de Dezembro de 1953.
Veterinários

Coronel José Pedro Martins Barata, desde 10 de
Novembro de 1953.
Tenente-coronel Vital de Lemos Bettencourj, desde
10 de Novembro de 1953.
Major José Teotónio Pereira Prostes da Fonseca,
desde 10 de Novembro dê 1953.
Capitão Carlos Cordeiro Pereira, desde 3 de N 0vembro de 1953.
Serviço de administração militar

Coronel Manuel de Sousa Rosal Júnior, desde 14 de
Novembro de 1953.
'I'enentes-cor onéie José Domingos Lampreia e Serafim Jacinto dos Santos, ambos desde 14 de
Novembro de 1953.Capitães Augusto Fernandes do Carmo, Rogério
das Neves Cipriano, José Mota da Silva Gaspar,
José Rodrigues Lopes, Augusto Soares Pinheiro,
António Custódio Alves dos Santos e José Maria
Teixeira, todos desde 1 de Dezembro de 1953.
Serviços auxiliares do Exército

Capitães:
José Octávio do Carmo Gonçalves Costa, José
Augusto de Lima e Manuel António Correia
Zilhão, todos desde 23 de Outubro de 1953.
António Curto, desde 1 de Dezembro de 1953.
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35) Completou em 1 de Outubro de 1953 o tempo
mínimo de permanência nas tropas deste Ministério,
a que se refere o n. o 2.0 da Portaria n. o 12 333, de 27
de Março de 1948, o coronel de infantaria tirocinado,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda
Nacional Republicana, Aníbal Augusto Ferreira Vaz.
36) Passa a vencer pelo conselho administrativo da
1.a e 2. a Direcções-Gerais
deste Ministério o coronel
de infantaria Raul Ferreira Braga, que se encontra a
frequentar o curso de altos comandos, no Instituto de
Altos Estudos Militares, e pela presente Ordem do Exército é colocado na quadro da arma.
37) Pertencia ao regimento de infantaria n. o 3, e não
ao regimento de infantaria n.? 13, como consta da Ordem
do Exercito n.? 14, 2. a série, de 1953, o coronel de infantaria Armando Amaro de Freitas, que, pela mesma
Ordem elo Exercito, foi colocado no quadro da arma.

38) São nomeados para a frequência do curso de altos
comandos no ano lectivo de 1954-Hl55 os seguintes
coronéis:
Infantaria

Américo Pinto da Silva Oliveira.
António Pinto das Neves Ferreira.
Augusto José Machado.
Alberto de Oliveira de Sousa Machado.
António da Silva Pinheiro .
.T011O Arruda Pereira.
Guilherme Carlos Ferreira Pinto Basto Carreira.
José de Miranda Andrade.
Adriano Augusto de Figueiredo Dores.
António Francisco de Almeida.
Francisco lIolbeche Fino.
Alfredo da França Dória N óbrega .
•Joaquim Cardoso de Moura Bessa.
João Augusto da Paixão Moreira.

Reseroas :
José Monteiro da Rocha Peixoto.
Álvaro Duarte da Silva anches.
Alberto Barbieri de Figueiredo Bnptí ta Cardoso.
Carlos Alberto Garcia Alves Roçudas.
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Artilharia

Jorge Mário Apolinário Leal (C. E. M.).
António Miguel Monteiro Libório.
José Auausto Vieira da Fonseca Júnior.
João Ca~los Guedes Quinhones de Portugal
veira.
António Cirne Rodrigues Pacheco.

da Sil-

Reservas:
Lino Dias Valente.
Anibal Frederico da Silveira Machado.
Cavalaria

Carlos Afonso de Azevedo Cruz Chaby.
~fanuel da Fonseca Salvação.
António Maria Meira e Cruz (q. E. M.)
Henrique Dias Costa.
Ricardo JORé Alves Porto.
\

Reservas :
Bento da França Pinto' de Oliveira.
Santiago Ponce de Castro.
Engenharia

Fernando

Sales Lougares.

Reserva:
António Casimiro da Costa.
39) Foi colocado como chefe interino do distrito de
recrutamento e mobilização n.? 16, e não do distrito de
recrutamento e mobilização n." 6, como consta da Ordem
do !Exército n.? 14:, 2.a série, de 1953, o tenente-coronel
de infantaria Manuel Mariano Ribeiro Júnior.
~O) Presta serviço na Direcção da Arma de Infantaria desde 1 de Fevereiro do corrente ano, para os
efeitos da Portaria n.? 12333, de 27 de Março de 19~8,
o tenente-coronel de infantaria J osé Maria Emaús Leíte
Ribeiro, adido, em serviço no Ministério das Finanças,
na Guarda Fiscal.
41) Foi considerado ao abrigo do artigo 143.° do ~s:
tatuto do Oficial do Exército, alterado pelo Decreton." 38916, de 18 de Setembro de 1952, por parecer o

t
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Conselho Superior
do Exército,
em suas sessões de 29
de Janeiro e 1 de Fevereiro
do corrente ano, e tenente-coronel miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, Luis Borges Júnior.
42) Deixou de desempenhar
as funções de professor
eventual do curso do estado-maior
das pequenas unidades, no Instituto de Altos Estudos Militares, desde 1 de
Fevereiro
do corrente
ano, 11 que se refere a declaração 32) inserta na Ordem. do Exército n.? 14:, 2.:1 série,
de 31 de Dezembro do ano findo, o major de infantaria
Emílio Mendes Moura dos Santos,
da Escola Prática
de Infantaria.
43) Foram considerados
ao abrigo do artigo 143.° do
Estatuto
do Oficial do Exército,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916,
de 18 de Setembro de 1952, na sessão
do Conselho Suporior do Exército de 16 do Setembro de
1953, os oficiais do extinto quadro especial dos oficiais
milicianos de infantaria
J dsé Guilherme Pacheco, Hugo
Mendes Calado, Amadeu da Paz Olímpio o Leonel Reli
Lobão Ferreira
e, do serviço de saúde militar, Vasco
Sanches.
44) Desempenha
as funções de oficial às ordens de
S. Ex." o Sr. Presidente
da República
o capitão de infantaria Octávio liugo de Almeida e Vasconcelos
Pimente], que, pela presente 'Ordem do Exército) é colocado
no quadro da arma.
45) Deve ser considerado
n!1 situação de adido em
comissão militar no Estado da India, desdo f) de Setembro de 1953, e não desde 10 do mesmo mês e ano, como
consta da portaria
de 23 do Setembro
do referido ano,
publicada
na Ordem do Exército n.? 12, 2.a série, do
ano findo, o capitão do infantaria
André do Nascimento
Infante.

46) Froquentaram
com aproveitamento
o curso básico
de criptografia
para oficiais do trnusmissões de infantaria, de 16 do Novembro a 12 de Dezembro de 10f.>3, na
Escola Prática de Infantaria,
os seguintes oficiais:
Quadro

permanento

Capitão,

:

do regimento

quim do Melo Duarte

do infantaria
Silva.

n. o 1, Joa-
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Capitão , do recrimento
de infantaria
to>
A o-ostinho Dias da Gama.
Ten~nte do recrimento de infantaria
,to>
lh .
Carlos Alberto Simões Rama eira,
Alferes , do rezimento
de infantaria
b
Francisco José Soares Ogando.

91
n.? 12,

n." 10,
n.? 12,

Quadro de complemento:
Aspirante a oficial miliciano, do regimen~o de
infantaria n. ° 12, António Carlos Rodngues
do Amaral.
Aspirante a oficial miliciano, do regimento de
infantaria n.? 14, Emídio César Coelho Ramos Araújo.
Aspirante a oficial miliciano, do regimento. de'
infantaria n." 14, Celso Pinto de AlmeidaAspirante a oficial miliciano, do regimento de
infantaria n." 1-1"JO~lOAlves Rodrigues.
Aspirante a oficial miliciano, do regimento de
infantaria n. ° 12, João Ernesto de Sousa
Coutinho Empis .•
Aspirante a oficial miliciano, do regimento de
infantaria n.? 10, Raul de Almeida Capela.
47) Por ter sido concedida a vantagem estabelecida
na alínea a) (10 artigo 20.° do Decreto-Lei n." 39053,
de 26 de Dezembro de 1952, ao capitão de infantaria
Carlos Mota de Oliveira, em virtude de ter obtido aproveitamento no curso de estado-maior em França no ano
lectivo de 1952-1953, sendo considerado como tendo o
c?rso geral do estado-maior, nos termos do artigo 25.° do
citado decreto-lei, passa este oficial a contar a antiguidade
de tenente desde 1 de Dezembro de 194:7, ficando colo?ad_o ?a escala dos capitães ela sua arma imediatamente
a direita do capitão Américo Artur Lourenço de Oliveira.
48). Frequentaram com aproveitamento o curso básico
d~ criptografia para oficiais de transmissões de infantana (especialidade OnO), de 1G de N o\'e111hro a 12 de
Dez~mbro de 1953, na Escola Prática de Infantaria, os
seguintes oficiais:
Quadro permanente:
Capitães, do regimento de infantaria ll:o 1, Jor
quim de Melo Duarte Sil\'t\ e, do reguneGuto e
infantaria n." 12, Agostinho Dias da nrna-
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Tenente, do regimento de infantaria
Carlos Alberto Simões Ramalheira.
Alferes, do regimento de infantaria
Francisco José Soares Ogando.
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0.° 10,
n.? 12,

Quadro de complemento:
Aspirantes a oficial milicianos, do regimento
de infantaria n.? 12, António Carlos Rodrigues do Amara], do regimento de infantaria
n." 14, Emídio César Coelho Ramos Araújo,
Celso Pinto de Almeida e João Alves Rodrigues, do regimento de infantaria n.? 12,
João Ernesto de Sousa Coutinho Empis e,
do regimento de infantaria n. ° 10, Raul de
Almeida Capela.
4:9) Chama-se Carlos Alberto da Silva Pereira Júnior, e não Carlos Alberto da Silva Ferreira Júnior, o
tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 10,
promovido a capitão, para O batalhão de caçadores n.? ;~,
pela Ordem do Exército n. ° 14, 2. a série, de 31 de Dezembro de 1953.

50) Chama-se IIerberto Alfredo do Amaral Sampaio,
e não Humberto Alfredo Amaral Sampaio, o tenente
de infantaria, adido, em comissão de serviço militar no
Estado da Índia, que, pela Ordem do Exército n.? 14,
2.a série, de 1953, foi promovido ao actual posto.
rü) Chama-se João dos Santos Luz, e não João do
Santos Cruz, o tenente miliciano, do regimento d infantaria n." 4, que, por portaria de 1 d Dezembro do
195:3, publicada na Ordem do Exército 11.° 14, :?a série,
do mesmo ano, foi promovido ao actual po to.
52) É de infantaria, e não do artilharia, o tenente miliciano Francisco Morais Janeiro, quo, por portaria d 23
de Outubro de 105B, publicada na Urdem do Exévcito
n.? 13, 2.a série, do 24 de Novembro do mesmo ano,
foi considerado regressado ao serviço d st Ministério.
f>3) Chama-se Valdemar J OSÓ 01 no Saaglla,
não
Valdcmnr J O ó Solone Sa agua, o alf r . mili iuno, do
rogimento de infantaria 0.° 10, qn , po!' portaria ti 1
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de Novembro de 1953, publicada na Ordem do Exército
n. o 14, 2. a série, do mesmo ano, foi promovido ao actual
posto.
54) Pertencia ao rezimento de infantaria n.? 15, e
não à Escola Prática de Infantaria, o alferes' Fernando
Xavier Vidigal da Costa Cascais, que, pela Ordem do
Exército n.? 14, 2.a série, de 31 de Dezembro de 1953,
foi promovido a tenente para a referida Escola.
55) Contam a antiguidade desde 1 de Dezembro de
1953 os tenentes promovidos a este posto por portarias
daquela data, publicadas na Ordem do Exército n." 14,
2. a série, do ano findo.
56) Contam a antiguidade desde 1 de N ovem bro de
1953 os alferes promovidos a este posto por portarias
daquela data, publicadas na Ordem do Exército n.? 14,
2. a série, do ano findo.
I

57) Pertencia à Escola Prática de Infantaria, e não
ao batalhão independente
de infantaria n.? 18, como
Consta da portaria de 23 de Setembro do ano findo, inserta na Ordem do Exército n. o 12, 2. a série, de 17 de
Outubro do mesmo ano, o alferes de infantaria Gustavo
Henrique Rebelo de Sousa, que passou à situação de
adido na provincia de Moçambique.
58) Chama-se João Óscar de Vasconcelos Ruas Monteiro Leite, e não João de Vasconcelos Ruas Monteiro
Leite, o alferes miliciano, do batalhão de caçadores n.? 5,
que, por portaria de 1 de Novembro de 1953, publicada
n~ Ordem do Exército n. o 14, 2. a série, do mesmo ano,
fOl promovido ao actual posto.
59) Chama-se Fernão Marcal Correia da Silva e não
Fer,nando Marca] Correia da Silva, o alferes milici~no do
regimento de infantaria n.? 12, que, por portaria de de
Novembro de 1953, publicada na Ordem do Exército
n.O 14, 2.a série, do mesmo ano, foi promovido ao actual
posto.

i

~60) Chama-se Ar_:nando ~errão FerrC'ira Sampaio, e
n~tO Armand? Serrao Pereiru
ampaio, o alferes milietano, do regimento de mfantaria n.? 12, (lue, por porta-
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ria ele 1 de Novembro de 19ó3, publicada na Ordem do
Exército n.? 14, 2.a série, do mesmo ano: foi promovido
ao actual posto.

·61) Chama-se João Fernando Ferreira Martins, e não
José Fernando Ferreira l\Iartíns, o alferes miliciano, do
regimento de infantaria n. ° 14, que, por portaria de 1 de
Novembro de 1953, .publicada na Ordem do Exército
n.? 14, 2.a série, do mesmo ano, foi promovido ao actual
posto.
62) Chama-se António Luis Chaves Retorta, e não António Luzi Chaves Retorta, o alferes miliciano, do regimento de infantaria n. ° 10, que, por portaria de 1 de
Novembro de 1953, publicada na Ordem do Exército
n. ° 14, 2. a série, elo mesmo ano, foi promovido ao actual
posto.
63) Chama-se Carlos Joaquim de Pinho Grijó, e não
Carlos Joaquim de Pinto Grijó, o alferes miliciano, do
regimento de infantaria n. ° 10, que, por portaria de 1 de
Novembro de 1953, publicada na' Ordem do Exército
n. ° 14:, 2. a série, do mesmo ano, foi promovido ao actual
posto.

64) Nasceu em 7 de Julho de Hl28, e não em 20 de
Setembro do mesmo ano, o alferes miliciano, do regimento de infantaria n.? 12, J086 Alfredo de Sou a Faria
Saraiva, pelo que deve ser feita a devida rectificação
nos seus registos de matricula.
65) Chama-se Jorge Alexandrino Arcanjo Correia o
aspirante a oficial que foi colocado ou Escola Prática
de Infantaria, com o nome de .Jorge Alexandre Arranjo
Corroia, pela Ordem, do E.JJél·cito n.? 12, 2.11 sério ~le
1953.
'
66) Pertencem ao regimento de infantaria D.O 1
outum a antigui.dade.~e~de 1 de ~Novcmbro de 195:3 o ti. pirantes a oficial milicianos João António da Costa Oro po
Ferreira Cerveira do Amaral, Alberto Esteves Geraldo'
Freire o António Eduardo DominO'os Martins da •'llnl
que, por portaria de 11 de Dezemb~o d 1n3:3, publi('nd,~
na Ordem do !Exército n.? 1-1:, 2.n série, do mesmo ano,
f?ram promovidos ao actual posto para o cOll1ando militar de Angola.

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO

N.O 1

95

(7) Foi considerado ao abrigo do artigo 143.0 do Estatuío do Oficial do Exército, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916 , de 18 de Setembro .de 1952, por parecer do Conselho Superior do Exército, em sua. s.e~sao
de 23 de Dezembro de 1953. o tenente-coronel miliciano
de artilharia, do extinto quadro especial, David da Silva
Rosado.

(8) Por despacho ministerial foi homologada a deliberação do Conselho Superior do Exército relativa à proposta para o tenente-coronel de artilharia Rui Pereira da
Cunha antecipar a sua promoção ao posto de coronel,
por escolha, nos termos do artigo 86.0 do Estatuto do
Oficial do Exército, alterado pelo Decreto-Lei n." 38916,
de 18 de Setembro de 1952.
(9) Deixou de desempenhar as funções de professor
do Curso do estado-maior das pequenas unidades, no
Instituto de Altos Estudos Militares, desde 1 de Fevereiro do corrente ano, o major de artilharia José Monteiro de Sousa Leitão, do regimento de artilharia de
costa.
70) É averbada a especialidade 980 (reabastecimento
e transportes) aos seguintes oficiais, que frequentaram
o curso de reabastecimento e transportes na Escola Prática de Administração
Militar, de 31 de Agosto a 10 de
Outubro de 1953:
Capitão Gaspar Pinto de Carvalho Freitas do Amaral, do regimento de artilharia pesada n. o 1.
Tenente César Emílio Braga de Andrade e Sousa,
do regimento de infantaria n." ;).
Tenente Fernando Jorge Barbosa dos Santos Leite,
da Escola Prática de Cavalaria.
71). Frequentaram com aproveitamento o curso básico
para oficiais de transmissões de artilhana d~ quadro permanente e quadro de complemento
(especialidad« 290) na Escola Prática do Artilharia, de
16 de Xovernbro a 12 de Dezembro de 1953, os seguintes oficiais:

J~ qnptografia

Do quadro permanente:
Cu iitães, do regimento de artilharia ligeira
n.? 5, Leonilo Eugénio Jonatbs Guapo de
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n. ° 14, 2. a série, do mesmo ano, a colocação do tenente
miliciano de artilharia, do regimento de artilharia n, ° 6,
João de Sousa Mota.
75) Nasceu em 17 de Setembro de 1930, e não em 17
de Outubro de 1930 o alferes de artilharia José António
Anjos de Carvalho, 'pelo que devem ser feitas as devidas
rectificações nos respectivos registos.
76)
alferes
n,~ 2,
felta a
Santos

Foi autorizado que nos registos de matricula do
miliciano, do regimento de artilharia. pesa~a
Fernando Joaquim dos Santos de Almeida s~Ja
rectificação do seu nome para Fernando J oaqUlm
de Almeida.

77) Chama-se José Fernando Vieira Lízardo Coelho
ue Oliveira o aspirante a oficial que, pela Ordem do
Exército n.? 12, :3.a série, de 1953, foi colocado na Escola Prática de Artilharia com o nome de José Fernando Vieira Lizardo Gon:tes Coelho de Oliveira.
78) Chama-se Fernando Jorge Freire de Andrade
Castelbrallco Lobo da Costa o aspirante a oficial que,
pela Ordem do Exército n.? 12, 2.a série, de 1953, -foi
colocado na E cola Prática de Artilharia com o nome
do Fernando Jorge Freire de Andrade Castelo Branco
Lobo da Costa.

I

79) Deve ser considerada efectiva a colocação no regimento de cavalaria n.? 3 do major de cavalaria Manuel
Ferreira Peixoto da Silva, que, por portaria de 20 de
Junho
de 1952, publicada na Ordem do Exército n.? 7,
a
2. série, do me mo ano, foi colocado naquela unidade
para os efeitos da alínea a) do § único do artigo 71.°
do Decreto-Lei n. ° 30 304, de 24 de Maio de 19,*7.
80) O major do cavalaria Ápio Felisberto Nunes de
Almeida passa a ser colocado na escala da sua arma
e do actual posto imediatamente à esquerda do major
Ernesto Varela de Oliveira Soares, por se ter reconhec.ido não ser logalmente exacta a posição que até agora
tinha naquela escala.
81) Deixou de desempenhar as funções de profe~sor
eventual do cur o de estado-maior das pequenas unidades, no Instituto de Altos Estudo' Militares, desde 1 de

9G
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Almeida, do regimento de artilharia ligeira
n. o 1, Rogério de Oliveira Furtado e, do regimento de artilharia pesada n. o 3, José Póvoas Janeiro.
Do quadro de complemento:
Tenentes, do regimento de artilharia pesada
n. o 2, Augusto Arnaldo Roque de Sá N 0gueira e, do regimento de artilharia pesada
n.? 3, António Marques Ponte de Abreu.
Alferes, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1, Celso Gomes de Araújo e, do
grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3,
Francisco Augusto de Oliveira Afonso.
Aspirantes a oficial milicianos, do regimento de
artilharia pesada n, o 3, Fernando Feteira
Ribeirete, do regimento de artilharia ligeira
n.? 4, Manuel Rodrigues Baleiras, do regimento de artilharia pesada n.? 3, Joaquim
da Costa Ribeiro Leiria, do regimento de
artilharia ligeira n. o 2, Humborto Manuel
Maia Guerreiro, do regimento de artilharia
pesada n.? 3, Augusto Fitz Alan Quintela,
do regimento de artilharia ligeira n. o 2, José
de Almeida Sampaio, do regimento de artilharia n. o 6, José Antunes Branco e, do regimento de artilharia ligeira n. o 1, Fausto
Simões Negrão.
72) Frequentou, com aproveitamento, na Escola Prútica de Artilharia, o curso de comandantes de bateria
do quadro permanente, de 2 de Novembro a 24 de Dezembro de 1953, o tenente de artilharia Fidelino Duarte
Fogaça, 'do destacamento misto do Forte de Almada.

73) Chama-se José Rocha Monteiro Limão, e não Jorge
Rocha Monteiro Lima, o tenente miliciano, do r gimonto
de artilharia pesada n.? 1, que, por portaria de 1 de Dezembro de 1953, publicada na Ordem do Exército n.? 14,
2.11 série, do mesmo ano, foi promovido ao actual posto.
74) Deve ser considerada no comando militar da Madeira, e não no de Angola, como consta da portaria de
27 de N ovembro de 1953, inserta na Ordem do Exército
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Almeida, do regimento de artilharia ligeira
n.? 1, Rogério de Oliveira Furtado e, do regimento de artilharia pesada n. ° 3, José Póvoas Janeiro.
Do quadro de complemento:
Tenentes, do regimento de artilharia pesada
n.? 2, Augusto Arnaldo Roque de Sá Nogueira e, do regimento de artilharia pesada
n.? 3, António Marques Ponte de Abreu.
Alferes, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1, Celso Gomes de Araújo e, do
grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3,
Francisco Augusto de Oliveira Afonso.
Aspirantes a oficial milicianos, do regimento de
artilharia pesada n.? 3, Fernando Feteira
Ribeirete, do regimonto do artilharia ligeira
n.? 4, Manuel Rodrigues Baleiras, do regimento de artilharia pesada n. ° 3, J oaq uim
da Costa Ribeiro Leiria, do regimento de
artilharia ligeira n. ° 2, Humberto Manuel
Maia Guerreiro, do regimento de artilharia
pesada n.? 3, Augusto Fitz Alan Quintela,
do regimento de artilharia ligeira n. ° 2, José
de Almeida Sampaio, do regimento de artilharia n." G, José Antunes Branco e, do re~imento de artilharia ligeira n. o 1, Fausto
Simões Negrão.
72) Frequentou, com aproveitamento, na Escola Prática de Artilharia, o curso de comandantes de bateria
do quadro permanente, de 2 de Novembro a 24 de Dezembro de 1953, o tenente de artilharia Fídolino Duarte
Fogaça, 'do destacamento misto do Forte de Almada.
73) Chama-ao José Rocha Monteiro Limão, e não Jorge
Rocha Monteiro Lima, o tenente miliciano, do regimento
de artilharia pesada n. o 1, que, por portaria de 1 de Dezembro de 1953, publicada na Ordem do Eirército n.? 14,
2. n série, do mesmo ano, foi promovido ao actual posto.
74) Deve ser considerada no comando militar da Madeira, e não no de Angola, como consta da portaria de
27 de Novembro de 1953, inserta na Ordem do Exército
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14, 2.a série do mesmo ano, a colocação do tenente
miliciano de artilharia, do regimento de artilharia n.? 6,
João de Sousa Mota.

n,?

75) Nasceu em 17 de Setembro de 1930, e não em 17
ele Outubro de 1930 o alferes de artilharia José António
Anjos de Carvalbo, 'pelo que devem ser feitas as devidas
rectificações nos respectivos registos.
76)
alferes
n.~ 2,
falta a
Santos

Foi autorizado que nos registos de m~tricula do
miliciano do rezimento
de artilharia pesada
b
Fernando 'Joaquim dos Santos de Almeida s~ja
rectificação do seu nome para Fernando J oaquim
de Almeida.

77) Chama-se José Fernando Vieira Lizardo Coelho
de Oliveira o aspirante a oficial que, pela Ordem do
Exército n.? 12, :3.a série, de 1953, foi colocado na Escola Prática de Artilharia com o nome de José Fernando Vieira Lizardo Gomes Coelho de Oliveira.
78) Chama-se Fernando Jorge Freire de Andrade
Castelbrallco Lobo da Costa o aspirante a oficial que,
pela Ordem do Exército n.? 12, 2.'1 série, de 1953, foi
colocado na Escola Prática de Artilharia com o nome
de Fernando Jorge Freire de Andrade Castelo Branco
Lobo da Costa.
79) Deve ser considerada efectiva a colocação no regimento de cavalaria n. ° 3 do major de cavalaria Manuel
Ferreira Peixoto da Silva, que, por portaria de 20 de
J unho de 1952, publicada na Ordem do Exército n, ° 7,
2. a série, do mesmo ano, foi colocado naquela unidade
para os efeitos da alínea a) do § único do artigo 71.°
do Decreto-Lei n. ° 35 304, de 24 de Maio de 19-17.
80) O major de cavalaria Ápio Felisberto Nunes de
Almeida passa a ser colocado na escala da sua arma
e do actual posto imediatamente à esquerda do major
Ernesto Varela de Oliveira Soares, por se ter reconhecido não ser legalmente exacta a posição que até agora
tinha naquela escala.
81) Deixou de desempenhar as funções de professor
eventual do curso de estado-maior das pequenas unidades, no Instituto de Altos Estudos Militares, desde 1 de
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Fevereiro do corrente ano, a que se refere a' declaração 58) inserta na Ordem do Exército n, ° 14, 2, a série,
de 31 de Dezembro do ano findo, o major de cavalaria
António Joaquim Ferreira Durão, do regimento de cavalaria n. o 3.
82) Frequentaram com aproveitamento na Escola Prática de Cavalaria, de 7 a 20 de Dezembro de 1953, o
estágio para oficiais de transmissões da arma de cavalaria os seguintes oficiais:
Capitães:
Alberto Policarpo Manso, da Escola Prática de
Cavalaria.
Jorge Luis Ferreira Osório, do regimento de
cavalaria n.? 3.
Miguel Carlos Tenório Caldeira de Carvalho,
do regimento de lanceiros n. ° 1.
António Manuel Pinto do Amaral, do regimento de cavalaria n.? 5.
Tenentes:
Adelino Mendes da Silva, do regimento de
lanceiros n. ° 2.
Fernando António dos Santos Martins, do regimento de cavalaria n.? 4.
Francisco Rodolfo Pereira dos Santos Oliveira, do regimento de cavalaria n. o 8.
Domingos de Vilas Boas de Sousa Magalhães,
da Escola Prática de Cavalaria.
83) Presta serviço no regimento de cavalaria n." 7,
para os efeitos do artigo 70.0 do Decreto-Lei n.? 36304,
de 24 de Maio de 1947, desde 5 do Janeiro do corrente
ano, acumulando com as funções de ajudante de campo
ele S. Ex." o Sr. Presidente da República, o capitão de
cavalaria João Carlos Craveiro LOPGs,
84) Frequentaram Com aproveitamento o curso básico
de criptografia para oficiais de transmissões de cavalaria, de 16 de Novembro a 12 do Dezembro de H)53,
na Escola Prática de Infantaria, os seguintes oficiais:
Tenente, do regimento ue cavalaria n. o 7, Carlos
José Saraiva Lima de Almeida Brito.
Alteres, da Escola Prática de Cavalaria, Arnaldo
Souto Pires.
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8?) Frequentaram
com ap~oveitamento o pr!D?-eir~
perlOdo do curso básico de criptografia para oficiais de
transmissões das suas armas, do quadro permanente e
quadro de. complemento, que funcionou nas respectivas
escolas práticas de 17 de Agosto a 12 de Setembro de
1953, os seguintes oficiais:

a) Do quadro permanente:
Tenente-coronel, da Inspecção das Tropas de Transmissões, Floriano Bernardo das Neves.
Capitão, do regimento de engenharia n." 1, Viriato
Monteiro Reinas.
Capitão, do regimento de infantaria n. o 13, José
António de Sousa Magalhães.
Capitão, da 3. a Direcç-ão-Geral deste Ministério,
Segismundo Gonçalves da Conceição Revés.
Capitão, da Escola Prática de Infantaria, Fernando
dos Reis Fernandes Caldeira.
Capitão, do regimento de infantaria n. o 8, Manuel
de Sousa Correia Magalhães.
Tenente, da Escola Prática de Infantélria, Jorge
Rodrigues da Cunha Saco.
Tenente, do regimento de infantaria n.? 6, Domingos Gaspar Moniz Coelho Fernandes de ALmada.
Tenente, do batalhão de caç-adores n.? 3, José Borges Tamegão.
Tenente, do regimento de artilharia ligeira n.? 2,
Júlio Veiga Simão.
Tenente, do regimento de artilharia pesada n. o 2,
Américo Trindade.
Tenenta, do grupo de artilharia contra aeronavos
n.? 3, Armando de Sousa Gomes.
Alferes, :do regimento de artilhada ligeira n. ° 1,
Antómo José da Conceição Baptista.
Alferes, do regimento de artilharia pesada n. ° 1,
Manuel Rodrigues Carvalho.
Alferes, do regimento de artilharia ligeira n.? 4,
Nuno Álvares Pereira.
Alferes, do regimento de artilharia de costa, Luís
Filipe de Albuquerque Campos Ferreira.
Alferes, do regimento de artilharia pesada n.? 3,
J oão Manuel Pereira do Carmo de Sousa Teles.
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o tenente miliciano de engenharia que, por portaria de
1 de Dezembro de 1953, publicada na Ordem do Exército
u.? 14, 2. a série, do mesmo ano, foi promovido ao actual
posto para o batalhão de telegrafistas.
90) É averbada a especialidade 794 (radiologia) aos
capitães médicos, do Hospital Militar Principal, José
Jales Ribeiro Tavares e, do Hospital Militar de Doenças
Infecto-Contagiosas,
Alfredo Alexandre Ribeiro de Magalhães, que concluíram o estágio de radiologia no Hospital Militar Principal, de 15 de Janeiro de 1951 a 14
de Janeiro do corrente ano.
91) Frequentaram
com aproveitamento o estágio de
radiologia no Hospital Militar Principal, de 15 de Janeiro de 1951 a 14 de Janeiro do corrente, os seguintes
oficiais:
Capitães médicos, do Hospital Militar Principal,
José Jales Ribeiro Tavares e, do Hospital Militar
de Doenças Infecto-Contagiosas, Alfredo Alexandre Ribeiro de Magalhães.

92) Frequentaram com aproveitamento, na Escola do
Serviço de Saúde Militar, o curso técnico para tenente
médicos do quadro permanente os seguintes oficiai :
Tenentes médicos, do Hospital Militar Principal,
'Manuel Dâmaso de Andrade e Freitas, Teófilo
Nunes da Franca e João de Sacadura Bote Corte
Real e, do 1.0 grupo de companhia de saúde,
António Pessanha de Oliveira e Olímpio li ernandes Flora.
93) Foi colocado DO quadro do serviço de saúde militar, e não no quadro do serviço de admini trução militar, como consta da portaria de 18 de Dezembro de
1953, inserta na Ordem do Exército n. o 14, 2. a séri ,
de 1953, o tenente médico, adido, António
ampos Felino de Almeida.
94) Terminaram em 21 de Dezembro de lU;);}, na Es. cola do Serviço de Saúde Militar, o estágio a que se
refere o artigo 75.0 da Portaria n.? 11 ;):32, de () d ~faio
de 194G, com aproveitamento
boa informacão, o' alferes farmacêuticos António Afon o Pala 1.\1'1' iro (tem a
patente d tenente), Boaventura Paulo LOPOH, Nuno An-
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tónio de Carvalho Esteves Rosa, Ântónio José de Moura
Veles, João Luís Quintela Paixão Lobato da Fonseca,
Cástulo Manuel Moreira Correia, Pedro Gonçalo de Carvalho Correia e Carolino Alberto Vaz de Almeida Pessanha, pelo que se considera definitiva a sua entrada no
quadro permanente dos oficiais do Exército, nos termos
do artigo 78.° da mesma portaria.
95) Chama-se Virzilio José de Lima Orvalho, e não
Virgílio José de Li~a Carvalho, o tenente veterinário
constante da declaração 69) inserta na Ordem do Exército n.? 14, 2.a série, de 31 de Dezembro de 1953.
96) É considerado na situação de adido, como vogal
do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris, desde
14 de Novembro de 1953, e não desde 14 de Novembro
de 1952, como consta da portaria de 27 de Novembro
de 1953, inserta na Ordem do Exército n. o 14, 2. a série,
de 1953, o coronel do serviço de administração militar
André Pelicano Fernandes.
97) Fica sem efeito o oferecimento para prestar serviço em comissão voluntária na província de Macau do
capitão do serviço de administração militar Augusto Soares Pinheiro, constante da declaração 117) publicada
na Ordem do Exército n." 14, 2.a série, de 31 de Dezembro de 1953.
98) Frequentou com aproveitamento, na Quartermaster School do exército dos Estados Unidos da América,
o curso Associate Quartermaster Company Officer, de
de Janeiro a 24 de Maio de 1952, o capitão do serVIÇO de administração
militar Jorge da Fonseca Dores.

3?

99) Está autorizado a fazer uso do distintivo correspondente ao curso Associate Quartermaster
Company
Office,r, que frequentou na Quartermaster
School do
exército uos Estados Unidos da América
de 30 de Janeir? .a 24 ~de ~~~io de 1952, o capitão' do serviço de
administrnção militar, das Oficinas Gerais de Fardamento, Jorge da Fonseca Dores.
100) Foi autorizado a fazer uso do distintivo correspondente ao curso Qaartermaster Company Offrcor, que
frequentou na Quartermaster
School, do exército dos
Estados Unidos da América, de 4 de Fevereiro a 24
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de Maio de 1952, o capitão do serviço de administração militar, da Escola Prática de Administração Militar, Manuel Albertino Varela Soares.
101) Estava colocado na 3.a Repartição da 2.a Direcção-Geral do Ministério do Exército o tenente do serviço de administração militar José Maria Teixeira, flue,
pela Ordem do Exército n.? U, 2." série, de 1953, foi
promovido ao posto de capitão para a Repartição de
Fiscalização do mesmo Ministério.
102) Chama-se Pierre I ves Marc Léon, e não Pierre
Ivens Marc Léon, o alferes miliciano do 2.° grupo de
companhias de subsistências que, por portaria de 1 de
Novembro de 1953, publicada na Ordem do Exército
n. ° 14, 2. a série, do mesmo ano, foi promovido ao actual
posto.
103) Chama-se Francisco José Taibuer de Morais antos Barosa, e não Francisco José Taibuer de Morais
Santos Barrosa, o alferes miliciano do serviço de administração militar, do 2.0 grupo de companhias de subsistências, que, por portaria de 1 de Novembro de 195H,
publicada na Ordem do Exército n.? U, 2.a série, do
mesmo ano, foi promovido ao actual posto ..
104) Chama-se José Eldar Duarte Barros, e não Jaime
Hélder Duarte Barros, o aspirante a oficial do serviço
de administração militar referido na portaria de 6 de
Outubro de 1953, insorta na Ordem do Exército n. ° 13,
2.8 série, e declaração 75) ela Ordem do Erército n.? 14,
~. a série, ambas do mesmo ano.
10t» Chama-se Jaime Eldar Duarte Barros, O não Jaimo
I Iélder Duarte Burros, o aspirante a oficial do serviço
de administração militar que, pela Ordem do Eaérciio
n. o 13, 2. a série, de 1953, foi colocado na ['~scola Prática
do Administração Militar.
106) Frequentaram com aproveitamento, durante o ano
do 10:)3, o curso de material e segurança cripto ( pecialidado 0:36), que terminou em 2G d Dezembro do
mesmo ano, os aeguintes oficiais do quadro do' serviços
auxiliares do Exército :
Tenente, do quartel-general
do comando militar
dos Açores, Jaim Rosa Ferreira lla Gama.
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Alferes, do regimento de infantaria n.? 14, António
Gonçalves Dinis.
Alferes, do regimento de infantaria n.? 10, Aníbal
Marques da Fonseca.
Alferes, do 2.° grupo de companhias de subsistências, Horácio Santa Bárbara.
Alferes, do regimento de artilharia de costa, António Medeiros.
Alferes, do Hospital Militar Principal, Fausto do
Amaral.
. Alferes, do quartel-general
da 2.a região militar,
Diamantino Dias.
Alferes, do 2.° grupo de companhias de subsistências, Carlos Maria de Almeida Graça.
107) Foi autorizada a rectificação do nome do tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército António
de ;Azevedo, pelo que deve ser inscrito nos respectiv~s
registos de matrícula com- o nome completo de António
Sequeira de Azevedo.
108) São classificados com a especialidade 033 (me~
de reparação de material cripto) os seguintes
oficiais do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
que, pela declaração 27) da Ordem do Exércitu n.? 12,
j.a série, de 1953, frequentaram
com aproveitamento o
curso de mecânicos cripto tipo A-B, de 4 de Maio a 23
ele Junho do mesmo ano:
cãnico

Tenentes António Barbosa Mexia Leitão, Mário Henrique Reis da Silveira e Fernando Leal Robles.
Alferes António Lopes, José Palos da Rosária o
Olegário Mendes Patrício .
. 109) Fica som efeito o oferecimento para prestar sernç~ .no ultramar do tenente do quadro dos serviços
auxiliares do Exército Manuel de Deus da Loura, constante da declaração 117) publicada na Ordem do Exército n.? H, 2.a série, de 31 de Dezembro de 1953.
110) Fica sem efeito o oferecimento para prestar serviço no ultramar do alferes do quadro dos serviços
auxiliares do Exército João Paulo da Silva, constante
tIa declaração 117) publicada na Ordem do Exército
n.? 14, ~.a série, de :31 de Dezembro de 1953.
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111) Fica sem efeito o oferecimento para prestar serviço no ultramar do alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército Henrique José da Cunha, constante
da declaração 117) publicada na Ordem do E;r:t'!'cito
n. o 14, 2. a série, de 31 de Dezembro de 1953.
112) Fica sem efeito o oferecimento para pres tal' serviço no ultramar do alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exórcito Armando de Almeida Tavares,
constante da declaração 117) publicada na Ordem do
Exército n. o 14, 2. a série, de 31 de Dezembro de 19.'>3.
113) Contam a antiguidade do actual posto desde 1 de
Dezembro de 1953, nos termos do artigo 50. elo Decreto-Lei n." 36 304, de 24 de Maio de 19.17, os egnilltes tenentes:
0

Ouadro dos serviços au xiii ares do Exército

lf.anuel de }!Dura.
Domingos Lopes Agostinho.
Amadeu dos Santos CDC'lJlO.
Manuel Teixeira MaC'llado.
José Alberto dDS Santos C08ta Pinto.
Aníbal Augu to RcbelD Brito.
-Iosé Borrego Ramos Reis .
.rosé ela Silva Dinis.
Raul Pinto de Almeida.
Francisco Sales Ro<lrigues.
114) Para cumprimonto do determinado no artigo 17.° do
Decreto-Lei n.? 38 OÓ, de 28 d Junho de 19;):?, publica-se a relação dos oficiais pilotos aviadores milicianos
que transitaram do Ministério do Exórcito para o f\uhsecretariado de Estado da Aeronáutica, com as respectivas
situações:
Postos o nomos

Tenentes:
Simão 00 Santfssímo • a(,l'amcnto
Pedro Cota Falcão Aranhn,
João Pinto Coelho . . . . . . . .
Fernando Hugo Maria O'Neil ...
Francisco de Sousa Botelho do ,\1buquerqne.
Carlos Zeferino Maria Pinto Coelho

I'ltnnçno

clltro de inRtrução c tr ino
dos pilotos aviarlorc milicianos.
.
Tdorn.
JdclIl.

1<1"111.
Idem,
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Fernando
Albuquerque
Gonçalves
de Aguiar.
Joaquim Maia Barros Prata.
Fernando Serpa da Câmara Leme
Pimentel.
António Botelho Noronha ...
João Aucusto Graça.
. . .
Manuel Guerreiro Figueira
.
Reinaldo Pereira dos Santos
. . .
Eduardo Alexandre Viegas Ferreira
de Almeida.
Manuel Fernandes Martins . . . .
Carlos Pinto Pinheiro Tavares
. .
Jorge Pereira Dias de Lemos Peixoto.
Augusto José Machado Louro. '. .
António Crespo Simões de Carvalho
José João de Freitas Ribeiro Penha
Lopes.
José Fernandes
.
Carlos Alberto Crujn de Soure. . .
Vítor Manuel ~{arq\les Arede Soveral
Vítor Maria Peile da Costa ~faia
Alexandre Maria Henrique de Lencastre.
Faustino Carlos Antolin Soares . .
António I nácio Cardoso. .
Nuno Craveiro Lopes.
. .
•João Salvador dos Santos Sá Nogueira.
Carlos Alberto de Jesus
. . . . .
António Manuel Tavares de Brito
Francisco Prista ,la Conceição Caetano.
Alferes:
Agnelo Galarnba

Situaçno

e nomes

António Manuel de Avilês Lobo de
Almeida Melo de Castro.

,le Oliveira

Rogério Cristóvão . . . . . . . .
Julião Augusto Fonseca da Silva
Francisco Manuel de Macedo e Faro
Amado da Cunha.
António do Carmo Duarte Castelo
Filomeno de Sousa
érsrio da Silva
João Gregório Craveiro"L'lpes
. .
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Centro de instrução e treino
dos pilotos aviadores milicianos.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
I(lem.
Idem.
Idem.
Idem.

Idém .
Idem.
Idem.
Base aérea n. o 2.
Centro de instrução e treino
dos pilotos aviadores milicianos.
Centro de instrução e treino
dos pilotos aviadores milidanos.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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Postos e nomes

Arnaldo

Xavier

Hituaçfto

de Moura

José Frederico Allen de Vascoucelos
António Manuel Carmona e Costa
Luís Filipe de Campos Fidalgo . .
António ele Sousa Ferreira de Carvalho.
Rui Fernando Nunes da Silva.
José Manuel da Cunha Passo .
João Maria Campeão Patacho ...
Fernando
António
Fadié
Franco
e Sousa.
Francisco Morais de Sena Esteves
Eurico Manuel Lopes Magro . .
José Ribeiro dos Santos Antunes.
António Cabral de Meneada .
Aspirautcs

2.' Série

Centro de instrução e treino
dos pilotos aviadores milicianos.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
'Base aérea ll.O 1.
Base aérea n.O 2.
Idem.
Centro de instruçãb e treino
dos pilotos aviadores milicianos.
Base aérea n.O 2.
Idem.
Base aérea n. o 1.
Base aérea 11.0 3.

a ofleial:

Manuel Carlos Agrelos

Centro de instrução e treino
dos pilotos aviadores mili-

.

cianos.
Francisc« António Moreira Paulos
Xuno Alvares Pereira Pimenta de
Castro .
Joaquim Guilherme Dinis Ferreira
.\-lanuel Augusto Condessa Falcão
.João Frederico :\[al'tins Aires '.
Roque Brás de Oliveira
Ueber Duarte Lopes ltodrigucs

•Iúlio Manuel Soares i:-Hlnues Coelho
Manuel José Ferreira
Pinto Leão
Jaime José de Almeida dos Santos
Faro Barros.

.

Paulo Martill~ Ho(lró da Costa I"reire
Branrlfio Andrade e Sil vn

Fuusto

•José Vaz Pinto
Pereira

da Fonseen
c Ca-tro.

Base aérea n.v 1.
Centro de instrução e
dos pilotos aviadores
cianos .
Id 'III.
Base aérea n.O 1.
Centro do iII trução o
dos pilotos aviadores
cianos .
Idem.
Base aérea n.O 1.
Comando militar
de

treino
mili-

treino
mili-

'alto

V('I'(I!· .

.Tcão David tia Cunha Santos
Alexandre

Idem.
Idem.

do Sà

Base a('rca n.O 1.
entro de instrução c treino
dos pilotos avíadore . miliciano"
,
Comando militar do Angola.
l'ell tro de instrução e treino
dos piloto' aviadores milicianos .
Bas!) a{'rea 11.0 1.
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António Fernando de Campos Rodrigues dos Santos.
Joaquim
António Mendonça Raimundo.

109

N.o 1

Situação

Base aérea

11.° 1.

Idem.

(Publíc ado no D'íó rio do Governo
de 19,,4\.

n.? 7, 2.a sérre, do D de Janoiro

115) Nula e de nenhum efeito a declaração 79) inserta na Ordem do Exército n." 11, 2.a série, de 7 de
Setembro de 1953.
116) 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 limite de idade
para transitar para a situação de reforma:
General António Gorjão Couceiro de Albuquerque,
desde 23 de Dezembro de 1953.
Coronel do corpo do estado-maior Joaquim Pereira
dos Reis, desde 23 de Dezembro de 1953.
Coronel de infantaria Manuel Afonso de Campos,
desde 18 de Dezembro de 1953.
Coronel de infantaria Francisco Silvestre Varela,
desde 30 de Dezembro de 19:>3.
Tenente-coronel do extinto quadro auxiliar de artilharia Ernesto António Ribeiro Maltês, desde ;)
de Dezembro de 1953.
Capitão de infantaria Manuel Augusto Martins, desde
13 de Dezembro de 1953.
Capitão de infantaria Francisco Salgueiro da Silva,
desde 1G de Dezembro de 19:>3.
Capitão de cavalaria José do Nascimento Alves,
desde 25 de Dezembro de 1953.
Capitão farmacêutico José João Farinha Júnior,
desde 18 de Dezembro de 1953.
Tenente de cavalaria Adelino de Figueiredo, desde
20 de Dezembro de 195:3.
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117) Por despacho ministerial jie 12 de Novembro de
1953 foi nomeado o general, na situação de reforma,
Daniel Rodrigues de Sousa para o exercício do cargo
de presidente da assembleia geral da Cooperativa Militar durante o triénio de 19M a 1956.
118) São desligados do serviço desde as datas que lhes
vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.0
do Decreto-Lei D.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 transitar para a situação de reforma:
Brigadeiro de infantaria César Augusto Mano, desde
26 de Janeiro de 1954:.
Coronel de infantaria Bártolo Afonso Simões, desde
4 de Janeiro de 1954.
Coronel de artilharia Augusto Gonçalves Pereira
de Barros, desde 27 de Janeiro de 1954:.
Capitão de infantaria Luis Amaro de Oliveira, desde
Ir) de Janeiro de 1954:.
Capitão de infantaria João Hermínio Barbo a, desde
5 de J aneiro de 1954.
Tenente de infantaria João Marchão, desde :3 d
Janeiro de 1954.
Tenente de cavalaria Alfredo Manuel Dias, desde
14 de Janeiro de 1954. Prestava erviço no ho pital militar regional n. o 4.
Tenente de infantaria Joaquim da Fonseca, desde
2~ de Janeiro 'de 1054:.
Tenente de infantaria .T oão Baptista Pinto, desde
20 de Janeiro de 1954:.
11 ü) Por despacho ministerial de 12 de Novembro de
1953 foi nomeado o brigadeiro José Gome Ferrciru
Soares de Mesquita para o exercício do cargo do pr sidente da direcção da Cooperativa Militar durant
o
triénio de 1954 a 1956.
120) Continua a desempenhar aH funções de comandante da milícia da Mocidade Portuguesa e de comissúrio nacional adjunto da mesma orgnnizucão,
de d ~,-)
de Abril de 1953, data da sua pasKag m à situacão de
res na, o coronol de infantaria, nu r Ieridu itunção,
Jo é Maria Ribeiro da ilva.
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.121) Deixou de prestar serviço no hospital mili~ar 1'0gional n.? 1, desde 14 de Janeiro de 1954, o major de
infantaria, na situação de reserva, Ernesto Augusto Rodrigues.
122) Presta serviço desde 11 de Janeiro de 1954, no
hospital militar regio~al n.? 1, como presidente do. consel~o administrativo, o major miliciano de infantaria do
extmto quadro especial, na situação de reserva, Alfredo
Martins Marques.
. 123) Em virtude de se ter verificado que o tenente de
mfantaria, na situação de reserva, Alfredo Augusto da
Costa Pereira nasceu em 1888, e não em 1883, fica sem
efeito a parte da declaração 93) inserta na Ordem do
IÇxh'cito n.? 14, 2.a série, de 1953, que o considera desligado do serviço.
124:) Deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n.? 1, desde 17 de Janeiro de 1954,
o teneu te de infantaria, na situação de reserva, J OSÓ
Antunes.

125) Deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n." 12, desde 1 de Janeiro de 1954,
o tenente de infantaria, na situação de reserva, Francisco da Silva Freire.
126) Passou a prestar serviço no grupo de artilharia
contra aeronaves n.? 3, desde 11 de Dezembro de 1953,
continuando a desempenhar, por acumulação, as funções
de delegado da Manutenção Militar em Penafiel, o tenente de infantaria, na situação de reserva, António
Macedo Martins Lima, a quem se refere a declaração 49) da Ordem do Exército n." 12, 2.a série, de
1953.
127) Deixou de prestar serviço na Legião Portuguesa,
Assistência Social do Comando Distrital do Porto, desde
1 de Fevereiro de 1954, o tenente de infantaria, na situação de reserva, Domingos António dos Santos.
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129) Presta serviço na Legião Portuguesa (centro di trital de Coimbra), desde 1 de Janeiro de 1954, o tenente de infantaria, na situação de reserva, Sérgio Augusto dos Santos.
130) Presta serviço efectivo na Assistência aos Tuberculosos do Exército, desde g de Janeiro de 1954, o
tenente de infantaria, na situação de reserva, Carlos
Américo Garcês.
131) Desempenha, desde 13 de Julho de 1953, as funções de chefe do centro de mobilização
de artilharia
n.? 2 o coronel de artilharia, na situação de reserva,
Ernesto Nogueira Pestana.
132) Presta serviço na Obra Social do Exército Português, desde 15 de Dezembro de 1953, o tenente-coronol
de artilharia Joaquim Hemetério
Adrião de
Sequeira, que, pela presente Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
133) Presta serviço no Cofre de Previdência do Sargentos do Exército de Terra e Mar, no cargo de více-presidente, desde 8 de Fevereiro do corr ute ano. o
tenente-coronel miliciano de engenharia, do extinto quadro especial, Teodoro Alvos Fernandes, que, pela presente Ordem do Exército, transitou para a situação de
reserva.
134) Deixou de prestar serviço no regimento de artilharia pesada n." 1, desde 1 de Janeiro do 1954, o capitão de artilharia, na situação de reserva, Alberto Frederico de Carvalho Lima.
135) Pensão de reserva anual a que passa a ter diroito.
desde 1 de Setembro de 195:3, nos termos dos artigos 1."
e 4.° do Docreto-Lei n.? 38267, do 26 de :\laio de 1951.
o capitão de artilharia, na aituacão de reserva, Armando
de ousa Lamy Varo la, 12.üOOt$.
Encargos

do ano económico de 19()3:

Pensão . . . . . . . . . . . .
uplemsnto
. . . . . . . . . .

4.200·
2.5:?Oi;

Importância con 'iderac1a disponível pela v rba do
artigo 417.° do ~apítu]o 12.° do orçam nto d H);>;3.
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136) Deixou de prestar serviço na 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, desde 1 de Janeiro de 1954" o capitão
de artilharia, na situação de reserva, Gonçalo Artur
Pereira Coutinho.
137) Presta serviço no distrito de recrutamento e mobilização n.? 19 desde 1 de Dezembro de 1953, o tenente
de artilharia, ~a situação de reserva, Carlos Justino de
Morais Teixeira.
138) Presta serviço no comando militar da Madeir~,
desde 18 de Dezembro de 1953, o capitão de engenharJa
Vasco de Paiva Baltasar Brites, que, pela presente Ordem do Exército, transitou para a situação de reserva.
130) Deixou de prestar serviço na 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, desde 5. de Fevereiro de 1054, o ten~nte-coronel médico, na situação de reserva, J osó FranCISCO
César Júnior.
140) Presta serviço, de de 10 de Janeiro do corrente
ano, na La Repartição da ~.a Direcção-Geral deste Ministério o tenente-coronel miliciano médico, do extinto
quadro especial, Vasco Sanches, que, pela presente Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
14:1) Presta serviço na Direcção do Serviço de Saúde
Militar, desde 28 de Janeiro de 1954, o major médico,
na situação de reserva, José Nevill de Ascensão Pinto
da Cunha Saavedra.,
,
142) Presta serviço, desde 2 de Janeiro do corrente
ano, na Direcção do Serviço de Administração Militar
o coronel do mesmo serviço António Libânio Fernandes
Gomes, que, pela presente Ordem do Exército, transita
para a situação de reserva.
14:3) Deixou de prestar serviço no regimento ele artilharia ligeira n." 2, desde 1 de Julho de 1953, o tenente
do serviço de admini tração militar, na situação de reserva, Luis da Costa Miguel.
144) Presta servico na 2.a Repartição da 1.& Direcção-Geral deste Ministério, desde :3 de Janeiro de 1954, o

•
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tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, na situação de reserva, António de Capristano
Antunes Cabrita.
145) Deixou de prestar serviço no Parque Automóvel
do Ouro, desde 11 de Fevereiro de 1954, o tenente do
extinto quadro auxiliar de artilharia, na situação de reserva, António Augusto da Silva.
146) Presta serviço, desde 19 de Dezembro de 1953,
no batalhão de caminhos de ferro o capitão do extinto
quadro auxiliar de engenharia António Soares Cadete,
que, pela presente Ordem do Exército, transita para a
situação de reserva.
147) Desligado do serviço, nos termos do artigo 15.°
do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937,
por ter sido abrangido pela alínea b) do artigo 2.° do
decreto-lei supracitado, o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Augusto de Paula, devendo ser considerado nesta situação
desde 30 de Dezembro de 195;3.
148) Presta serviço, desde 7 de Janeiro do corrente
ano, no regimento de infantaria n." () o capitão do quadro
dos serviços auxiliares do Exército Mário Augusto de
Araújo, que, pela presente Ordem do Exército, transita
para a situação de reserva.
149) Presta serviço na Mocidade Portuguesa, desde 2
de Janeiro de 1954, o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, J os' Gaspar.
150) Deixou do prestar serviço na base aérea n. ° 2,
desde 25 de Agosto de 1953, o capitão do quadro dos
serviços auxiliares do Exércitc, na situação do reserva,
Augusto de Paula.
151) O capitão do quadro dos serviços auxiliares
,<lo Exórcito Matias Mourato Chambel, que, pela Ordem
do Exército n." 13, 2. série, de 1953, pa sou à situação
de reserva, deixou de estar adido ao Subsecretariado de
Estado da Aeronáutioa e passou àquela situação em 3 de
Outubro de 195H, e não em 1952, conforme consta <la
referida Ordem do Exército,
8
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152) Presta serviço na Direcção dos Serviços do Ultramar, desde 1 de Fevereiro de 1954, o capitão do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Adão dos Santos Barata.
153) Presta serviço no Parque Automóvel do Ouro,
desde 6 de Fevereiro de 1954, o capitão do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva,
José Afonso.
154) Presta serviço, desde 5 de Fevereiro do corr~n:e
ano, no quartel-general da La região militar o capitão
do quadro dos serviços auxiliares do Exército Alberto
Fernandes Cerqueira, que, pela presente Ordem do Etcército, transita para a situação de reserva.
155) Presta serviço no regimento de artilharia pesada
n.? 1, desde 21 de Janeiro de 1954, o tenente do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Damião Simões.
156) Presta serviço, desde 15 de Dezembro de 1953,
no regimento de navalaria n.? 6 o tenente do quadro
dos serviços auxiliares do Exército Manuel da Silva
Monteiro, que, pela presente Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
157) Presta serviço na Legião Portuguesa, desde 1 de
Fevereiro de 1954, o tenente do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, na situação de reserva, António
Joaquim de Sousa.
158) Presta serviço, desde 19 de Janeiro de 1954, no
conselho administrativo da La e 2. a Direcções-Gerais
d? Minist~l:io do Exército o tenente do quadro dos serVIÇOS auxlbares do Exército António da Silva Cardoso,
q.ue, pela presente Ordem do Exército, transita para a
situação de reserva.
159) Presta serviço, desde 21 de Janeiro do corrente
ano, no Comando da Defesa Marítima de Lisboa o tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército Francisco
Caeir.o Romero, que, pela presente Ordem do Exército,
traustta para a situação de reserva.

I

ORDE:\I

116

DO EXERCITO

N.o 1

2." Série

160) Publica-se o quadro de honra dos vencedores dos
campeonatos militares e do pentatlo realizados em 1953:

Comperlçõ es

Campeonatos
Andebol

desportivos

..

Basquetebol
Corrida

pelo campo.

Futebol

Voncodoros

.

Reg-imento de artilharia
pesada n.O 1
(Governo Militar de Lisboa).
Regimento de artilharia antiaérea fixa
(Governo Militar de Lisboa).
Regimento de cavalaria n.· 8 (3." região militar).
Escola Prática de Engenharia
(a." regiâo militar).

Voleibol:

Ofleiais
Sargentos
Cabos

Regimento de infantaria n.· () (1." região militar).
Grupo de artilharia
contra aeronaves
11.° 3 (1.' região militar).
Regimcnto de cavalaria n.· () (L" região mil itar).

Esgrima:
Instrutores.
Espada.
Sabre

.

J!;(111ipes

Capitão, da Escola do Exército, José
da ilvn Pinto Ferreira,
Tenente, da C:utmla ~ acional Republicana, Augusto
assiano de Andrade Barreto.
Tenente, da Guarda .' acíonal Republicana, Augusto Cassiano de An(Irado Barreto.
Escola Prática elo Artilharia
(1." região militar ).

Pentatlo

(t) Para oficiais:
1." categoria
~." categoria
f,) Para alunos da Escola

do Exército.

Segundo-tenente
da Armada António
.luzart
iii Lopes Jonet,
Capitão, da E cola Pdtiea
de Infantaria, Carlos Eduardo Andrad Bandeira de Lima.
Cadete, da Escola (lo Exército
Antó. l'• ranCI8('0
.
l\'Iar tins ~[ar(Jllilha,;.
,
mo

1(1) Está desligado <lo serviço militar, 1I0~ t rmos-da
última parto do artigo 1:>.° do Decreto-Lei n." ~ 404,
de :31 de Dezembro de 1937, d ad 1 dr .Ian iro di'
19;>.!, o tcn nte do quadro dos !; ni<:os nu: iliares dv
Exército Álvaro da Conceição Santos.

2.' Série
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162) Fica sem efeito o obituário, publicado na Ordem
do Exército n.? 14, 2.a série, de 1953, respeitante ao
alferes miliciano, na situação de reserva, João Fernandes, por já constar na Ordem do Exército n.? J, 2.:1série,
do mesmo ano.
163) Os oficiais de aeronáutica em seguida indicados,
todos na situação de reserva e prestando serviço neste
Ministério, ficam considerados na situação de adidos,
desde 1 de Dezembro de 1953, por portaria de 21 de
Dezembro de 1953 do Suhsecretariado
de Estado da
Aeronáutica, inserta na Ordem à Aeronáutica n.? 1,
2. a série, de 30 de Janeiro de 1954:
Tenente-coronel Carlos Esteves Beja.
Major Diogo Rogério dos Reis Temudo.
.
Major miliciano José Francisco Antunes Cabrita.
Tenente, com patente de capitão, Amadeu Fernando
Pedroso Quaresma.'
Tenente José Antunes dos antes Neves.
Ministério do Exército _I.a Direcção-Geral - 3.a Repartição
1(4) Frequentou com aproveitamento na Usareur Engineer School, em Murnau, Alemanha, o curso Engineer
Equipment Maintnance
upervisor o furriel de engenharia Augusto Carvalho Guerra, do grupo de companhias
de trem auto .
. 1(5) Foi abrangido pelo disposto na alínea b) do
tigo 23.° do Decreto n.? 36574, de 4 de Novembro
194:7, e perdeu a tolerância a que se refere o artigo
~lo mesI?o decreto, o primeiro-sargento do regimento
lllfantana 11.° !;") Acácio Cardeiro Saraiva.

arde
8.°
de

1(6) Declara-se que foi autorizada Maria Nazaré Paulo
Lourenço a receber os v ncimentos de seu marido,
primeiro-cabo .cometeiro n.? 99{47-E. P. Ccl. 940), do
regimento de infantaria n.? 5, José Pereira dos Santos,
internado na Casa de Saúde do Telhal.

Ministério do Exército _ 2.

a

Direcção-Geral-

3.

a

Repartição

16.7) Peno ões anuais que competem aos oficiais e~
seguida mencionados, que, nos termos do Decreto-Lei
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n.? 36304, de 24: de. Maio de 1947, transitam para a
situação de reserva pela presente Ordem do Exército:
Coronel

médico

Francisco

Bicudo

de Medeiros,

36.000t$.
Coronel do serviço do administração
militar António Libãnio Fernandes Gomes, 36.000;$.
Tenente-coronel
de infantaria Carlos Rodrigues
VareJa, 30.000t$.
Tenente-coronel
de artilharia Joaquim IIemetério
Adrião de Sequeira, 30.000;$.
Tenente-coronel
de artilharia José António Vizeto
Chagas, 30.000:$.
Tenente-coronel miliciano médico do extinto quadro
especial Vasco Sanches, 30.000t$.
Capitão de engenharia Vasco de Paiva Baltasar Brites, 16.466MO. Tem 26 anos de serviço.
Capitães do quadro dos serviços auxiliares do Exército:
Alborto Fernandos Cerqueira, 20.40011.
Joaquim Maria
antana, 20.400;5. Vence pelo
Ministério do Interior.
Mário Augusto, de Araújo, 20.400t$.
António Soares Cadete, 19.833t>60. Tem :3;) anos
de serviço.
Tenentes do quadro dos s rviços auxiliares do Exército:
Manuel da ilva Monteiro, 1.-).600:.
António Marques, 15.6006. V nce pelo Mini tério do Interior.
António da Uva Cardoso, 1;).600:.
Francisco
Caeiro Romoro, 12.99966 . Tem
30 anos de serviço.

Ministério

do Exército - Repartiçao

de Fiscalização

lüH) Puhl ir-n-so :I l'l'ln(::lo do~ r-ousclho. ad nriuistraLivos do )linililh'io
do K t>l'('ito ('()lI~i(h·l'tl(l(). quites pnra
com o E~indo peln sua g'Pl'PHI'ia no lH·'·I(}(]o(1(· I lil' .1nno iro li ;11 dc Dezembro de 1!)5~:
1." (' 2." ])il'(,C\Õl'~-Upl'ni~ do UiniHil~t'io do Exército.
Dil'c('çlio-Ol'l'nl do }(inisl 'rio elo El'reiio.
<lo\e1'l1o ~IiliUn de Li;;hon.

a."
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Comando da 1. a região militar.
Comando da 2.& região militar.
Comando da 3.& região militar.
Oomando da 4.& rezião mi li tal'.
Comando militar da :Madeira.
Comando da Def~sa Marítima de Lisboa.
Comando-Geral ela Aeronáutica.
Direcção ela Arma de Infantaria.
Escola Prática ele Infantaria.
Centro de instrução de sargentos milicianos ele 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 ele infantaria u." 6.
Regimento de infantaria n," 7.
Regimento de infantaria n." 8.
Regimento ele infantaria n." 9.
Regimento ele infantaria n." 10.
Regimento de infantaria n." 11.
Hegimento de infantaria n ." 12.
Regimento de infantaria n,? 13.
Regimento de infantaria n.? H.
Regimento de infantaria n 15.
Regimento de infantaria n.? 16.
Batalhão independente de .infantaria n ," 17.
Batalhão independente ele infantaria n.? 18.
Batalhão independente de infantaria n.? 1D.
Batalhão de caçadores n.? l.
Hatulhão de caçadores n 2.
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." 1.
Batalhão de metralhadoras n." 2.
Batnl1ü'to ele metralhadoras n ," 3.
Batalhão de eng'E'uhos.
.
Cnrruirn de tiro lia serra tIa Carregueira.
.?

,?

120

,

ORDEM DO EXERCITO

4.° 1

2." Série

Direcção da Arma de Artilharia.
Regimento
de artilharia
ligeira n." l.
Regimento de artilharia
ligeira n." 2.
Regimento de artilharia
ligeira n.? 3.
Regimento
de artilharia
ligeira n." 4.
Regimento
de artilharia
ligeira n.? 5.
E cola Prática de Artilharia.
Regimento
ele art ilhari a n. ° 6.
Regimento
de artilharia
pesada n. ° I.
Regimento
de artilharia
pesada n." 2.
Regimento
de artilharia
pesada n.? 3.
Regimento de artilharia
de costa.
Regimento
de artilharia
untiaércn
fixa.
Grupo independente
<1 art ilharia
de costa.
Gru po de especialistas.
Grupo ele artilharia
d(> guarnic;ão.
Grupo de artilharia
contra n erouavaa n." l .
Grupo de artilharia
contra aeronaves n." 2.
Grupo de artilharia
contra ueronnvet 11.° 3.
Bateria
indepcudr-nts. dp defesa de r-ostn 11.° l.
Bateria
indrpe1l<1ellte de defesa de costa n." :L
Depósito Geral de Material
de Guerra.
Destacamento
misto <lo Forte 11e Almada.
Destacarnento
do Forte> do Alto elo Duque:
Direcção da Arma de Cavalru-in ,
E cola Prática
de ('aY:1 lariu.
H.egimell to de lanceiro"
11.° 1.
H.egimento
de Iancniros n." 2.
H.pgimpllto de e(Wnlrl';a )].0 0.
l{pgimpllto
dr cava lruia u.' 4.
l{pgimpllto
de cavnlm-in H." i).
HegilllPnto
<1l' «avnlurin
n ." (i.
Regimento
de cavn lm-in 1).° 7.
Rpgi])](\llto de (':1\ alariu u." H.
E"('ola MilitaJ' <1(' Equitnçilo.
Di recçâo da Arma <lo 'I;ng('nlwrin.
ES('ola Prática
(1l' EngpnhaJ'in.
H(lgill1pnto cll' engenharia
11.0 I.
Regimento
<1(' l'ng'('nhal'ia 11." 2.
Grupo <1(' compunhins
dt' trem auto.
Jlatnlhilo
<1 ti cum inhn; (1(1 ferro.

Bntalhão

cl(' ü'l('gr[ln~tn~.

])opó ito Cl ral de Mntl'J'inl
BnH aérea n." 1.

Base aérea

11.° ,..,.

(lI' Eng'emhnl'ia.

•
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Base aérea n. ° 3.
Grupo independente de aviação de caça.
Depósito Geral de )faterial Aeronáutico.
Dirécção 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 aOR Tuberculosos do Exército.
Depósito Geral de Material Sanitário.
Direcção do Serviço Veterinário Militar.
Hospital :Militar Veterinário.
Direcção do Serviço de Administração Militar.
Escola Prátira de AQministração Militar.
.
1.0 grupo de companhias de subsistências.
.
Depó. ito Geral de Material de Aquartelamento.
Depósito Gel'nl ae 1! ardamento e Calçado.
Agência ~1ilitar.
"Instituto de Altos Estudos Mil itares.
Escola do Exército.
Escola Central de Sargentos.
Colégio Militar ..
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército.
Instituto de Odivelas.
Tribunais ~filitares Territoriais de Lisboa.
Tribunal Mil itar Territorial do Porto.
Tribunal )lilitar Territorial de Viseu.
Casa de Reclusão do Governo ~filitar de Lisboa.
Casa de Reclusão <la La região militar.
Casa de Reclusão ela 2.~ região militar.
].a companhia
di. cipl inar.
2. a companhia diseiplinar.
Depó ito Disciplinar.
Presídio )filitar r1e antarém.
Companhia de adidos do Governo Mil it.rr .le Lisboa.
Asilo de Inválidos ~filitares da Prineesa D. Maria
Benedita.
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ANÚNCIOS

Escola do Exército
Declaração de vacaturas do magistério

Nos termos do artigo 20.0 do Decreto-Lei n.? 30 874,
de 13 de Novembro de 1940, e das alterações constantes do Decreto-Lei n. o 36 237, de 21 de Abril de 1947,
o para efeitos do respectivo provimento, faz-se público
que se encontra aberto concurso para professor adjunto
da 12.a cadeira (Tiro de Artilharia).
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18".0 e 19.0 do mesmo
decreto e apresentar na secretaria da Escola, até às 15
horas do dia 20 de Março <43 1954, as suas declarações,
feitas em papel selado e dirigidas ao comandante da
Escola, instruídas com os documentos a que se referem
o artigo 3.0 e seu § único do Decreto n. o 13 764, de 13
de Junho de 1927.
Escola do Exército, 6 de Janeiro de 1954.- O Comandante, Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal, general.
(Publicada no Diário do Governo n.O 14, 2.' séría, da 18 de Janeiro
d.1954).

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.? 36237, de 21 de Abril de 1947,
e para efeitos do respectivo provimento, faz-se público
que se encontra aberto concurso para professor adjunto
da 3. a cadeira (Topografia).
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18.° e 19.0 do mesmo
decreto e apresentar na secretaria da Escola, até às
15 horas do dia 21 de Abril de 1954, as suas declaraÇões, feitas em papel selado e dirigidas ao comandante
da Escola, in truídas com os documentos a que se referem
o artigo 3.0 e seu § único do Decreto n. o 13 764, de 13
de Junho de 1927.

.

Escola do Exército, 9 de Fevereiro de 1954.- O Comandante, Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal,
genoral.
(Publicnda no Diário do Governo n.o 48, 2." sório, do 20 de Foverelro de 19M).
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xA) Cofre de Previdência

BALU
dos Ofl

Nos termos do artigo 45.0 do Decreto n.? 22 199, de 15 de
ao 3.° trimestre de 1953:
RECEIl'A
Saldo do antecedente:
Dinheiro em caixa
.
Depósito à ordem .•
Fundo de maneio
• •
Titulos em eartelra (valor de compra)
Imóveis - Prédios de rendímenro
• •
imóveis-Casas
de renda económica.
Comissão Administrativa
da Construção
de Renda Económica para o Exército.
Câmara Munielpal <loPorto
• • • • • •
Casas de renda económica do Porto
Móveis e utensfl ios
• • • • .

22.5M8RO
8:084.569870
12.000BOO
1~:884.079.170
5:437 .15~800
5:109.776860
de Casas
• • •
• •.

1:156.500800
120.000/)00
120.W(j
34.672880

. • .

34:861.426610

Qnotas :
Recebidas

durante

o trimestre

•

549.071/180

.Juros,
De tltulos

198.999840

em cllTteira •

Receltas .. entuah:
Nos termal

do artigo 23.0 do Decreto n.· 22199

518/110

•••••••••••

lmóvel8 - Prédios de rendimento:
.. Rendas recebidas durante o trimestre.

88.635800

• • • • • . • . • • • • . ••

Imóveis - Casas de renda ecollómlca:
Rendas recebidas

duranto

72.500600

o trimestre.

Contribuições em d.pódto:
Import ânclas recebidas

aguardando

daaríno

Fundo de deslles88 de funcionamento
Adlelonals

reeebldos

no trlme.tre

• '.'

1.883/180

••••

I

21.868800

-----

• • • • • • • • • • • • • • • • •

35:789.346/170

,
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CETES
aiais do Exército Metropolitano

Fevereiro de 1933, publica-se o balancete

do Cofre referente

DESPESA
SUbSldlos:
Pagos durante

o trimestre

SUbSídios em prestações:
Pr.stações

pagas durante

1.350.$00

o trimestre.

Ilendas vltallclas:
Rendas pagas durante

2.2191)20

o trimestre

Quota, :
Restituídas

por Indevidamente

11ll6vets_ Prédios
Várias despesas

de rendímente
IIqnldadas

811)20

recebidas
t

9.1261140

no trimestre.

11ll6'els _ Casas de renda económica:
Varias despesas

liquidadas

no trimestre

.•.••.•••.••••

COlltrlbulções em depósito:
Illlportâncla

restituída.

l'undo de despesas
ltetnuoeraç.ões

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

de runoíenamente

e outras despesas

1871170

:

liquidadas

no trímestro

• • • •••

25.226670

Saldo que passa:
glUbelro em caixa
• • • • • • • • •
F epósito à ordem.
• • • • • • • • •
Tyudo de maneio • • • • • • • • • •
Illlt;:108 em carteira (valor de compra)
lt .vel. - Prédios de rendimento
• .
CnO"els - Casas de renda económica.
• • • • •
'kIllISBIlOAdmlnlstrattvada Construção de Casas de
Ca enda Económica para o Exército. • • • • ••
C lIIura Municipal do Porto • • • •
~I~s.s de renda económica do Porto
o"els e utenslJlos
• • • . • • ••

25.042';80
8:154.9211190
12.0001)00
19:814.5031110
6:437.1500$00
5:109.7761160
1:456.500.~00
186.5821110
1861)60
34.6721)80
85:789.3461170

I
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B) Cofre de Previdência

dos

Balancete relativo ao 2.° semestre de 1953, a que se refere o
de Terra e Mar :.
Receita
Cofre de Previdência:
Saldo do semestre anterior
Quotas ••••••••••
. Despesas de administração
, •
Juros de papéis de crédito.
Receitas eventuais.
. . .
Administração de propriedade,
.,
Juros de depósitos • • • • . • • • • • •
Contas a regularizar.
• . . . . . • . .
'I'raasfeeêncí as de reservas matemáticas

11:978.963~15
611.226~40
62.0471l00
147.812~50
16.1841>65
56.2801100

+

511190
20~90

893.6231135

12:872.5b66óO

Caixa Económica:
Saldo do semestre anterior
Juros de empréstimos.
• • •
Juros de mora . . . . . .
Juros de papéis de crédito
Contas a regularizar .
Prémio de rlaca ••••
Cofre de Providência ••

2:955.7421170
89.8321i90
139890
16.562~50
4.528,~00
16.201800
100.0001100

227.264~30

3:183 0076°0

-----lG:055.5~lgô50
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artigo 24.0 dos estatutos do Cofre de Previdência dos Sargentos

Despesa
Cofre de Previdência:
~ubSldiOS a liquidar
• • • • • • •
Qropriedados urbanas.
• . • . . •
C Uotas •••.••••••••.•.
A~~~~S a regularizar
....•.
D
cndamento de quotas . . . . .
A~sP.e~as de administração
• • • . •
T mlUlstraç.!i.o de propriedades . . .
c~t~!f~lr~nCia
~e reservas matemáticas
),conómlca.
. • . • • • • • .

331.500600
65.141600
12.3421)75
531630
25fj70
43.4721)50
2.4581)40
156.285fj70
100.0001)00

.
.
.
.

711.757#35

Caixa Económ ica:
Despes
I.!'
as geraIS.
• • • • • • • • •
P:é"Ois e utensílios
. . . . . . . .
co mIo de risco
•••••
••••
11llut0.8 a regularizar
...•.••
Jursto
sobre sucessões o doações.
Os de empréstimos.
. . . . . .
Saldo para o semestro

. .,

18.4721)50
1.280#00
10.036#00
4..531#00
831fl10
12GI)00

35.2761j6

seguinte:

Cofre de previdência:
2~.0701j15

~~ COfre•••••••••.•••••.
J~Sltado na Caixa Geral de Depósitos,
r dito e Providência
•• • • • • • •
Em Papéis de crêdlto t

1:801. 759800

1:830.82~fl15

------

100 obrigações do empréstimo cousolidado de 4 pór cento (Centeuários19(0) .•••••••.•..•••
100 obrigaçõos do empréstimo consoo
lidado de 3 '/. por cento de 1941.
•
8400 obrigações do empréstimo consolidado de 8 por cento de 1912 ••
6 550 obrigações
do empréstimo consolidado de 2 'I. por cento de 1943
80 Obrigações do Tesouro de 2 '/. por
cento de 1942

200.000nOO
100.0001j00
3:400.0001)00
6:550.000600
80.000600

10:330.000nOO

12:160.829151

Caixa Económica:
n':S~8Itado na Caixa Oeral de Depósitos,
Em r dito e Providência.
• • • • • • . •
Prestado
• • • • • • • • • • • • • •

E'rn

Papéis de crédíto

:

23.648fl10
2:031.082830

2:057.730n4O

------

50 obrigações do empréstimo consol
dado de 4 por cento (Centenárlos2 1940) •••••••••.•.•••
00 obrigações do empréstimo consolidado de 3 'I. por conto de 1941 ••
250 obrlgaçõos do ompróstlmo consolidado de 3 por conto de 1942 • • •
450 Obrigações do empréstimo consolidado de 2 'I. por cento do 1943 ••
90 Obrigações do Tesouro de 2 ti, por
cento do 1942. • • • • • • • • • •
í-

100.000nOO
200.000"00
250.000nOO
450.000nOO
90.000800

1:090.000800

3:147.730840
16:055.593650
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Obituário

1940

Setembro 13 - Aspirante

a oficial de infantaria

Joaquim

Severo

Alves.
1953
Julho
)5 - Tenente-coronel reformado Mário da Costa França.
Agosto
10 - Tenente reformado Lourenço Mendes Seco.
Novembro 28 - Capitão de infantaria, na situação de reserva, José
Augusto de Oliveira Dias.
Dezembro
4 - Cap~tão reformado J osé da Conceição Hortins J úmoro
»
7 - Capitão reformado Horácio César Machado.
»
27 - Capitão reformado José Malta.
»
28 - Coronel reformado António Joaquim de Brito Magro.
»
28 - Capitão reformado João Marques ele Oliveira Guimarães Júnior.
»
23 - Capitão miliciano ele infantaria, na situaçfío ele reserva, inválielo ele guerra, Américo Augusto Guilherme.
"
30 - Capitão reformado Manuel Augusto César de Oliveira,
1954
Janeiro

"

"
»

"
»

»

»

»
»
»

»
»
»

»'

1- Capitão de infantaria, na situaçâo de reserva, Raul
Caldeira Gàrcia de Andrade.
3 -- Tenente chefe de música reformado João Alves.
8 - Coronel reformado Teófilo· Maurício Constantino
Morais.
10 - Tenente reformado Luís Portugal da Fonseca Melo.
1.1- Aspirante a oficial miliciano, do 1.° grupo de companhias de subsistências, João Augusto Pereira.
13 - Tenente de infantaria, na situação de reserva, Antónib de Lemos Viegas.
13 - Tenente reformado António Pires Antunes.
13 - Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Belarmino Matos
de Almeida, Prestava serviço no distrito de recrutamento e mobilização n.O 6.
16 - Capitão veterinário reformado João Baptista Botelho.
17 - Coronel reformado José Gonçalves Medeira Júnior.
18
General reformado José Augusto Lobato Guerra.
18- Capitão reformado José Maria Santa Clara.
19 - Capitão reformado José Mário Coutinho.
22 - Capitão reformado Manuel Duarte de Almeida.
23
Coronel reformado João António Pestana de Vasconcelos J únior.
28 - Capitão reformado Vicente Gonçalves de Almeida.
2ü - Tenente-coronel
de artilharia,
na situação de reserva, Walter Lima,

2.- Série
Fevereiro
))
))
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2 - Capitão reformado António Saraiva.
5 - Capitão reformado Custódio Vicente.
7 - Tenente-coronel
de infantaria, na situação de reserva, Fernando de Castro ela Silva Cancelo.
12-Tenellte
reformado Benjamim de Magalhães Vasconcelos.
13 - Tenente reformado Cristóvão Pereira.

Rectificação

Na Ordem do Exército n.O 12,2.' série, de 1953, na p. 753, L 4·',
onde se lu: «extinto quadro auxiliar de artilharia», eleve ler-se :
((extinto quadro auxiliar de engenharia».

Adolfo do Amaral Abranches Pinto.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

(Antl,ga Biblioteca do E. M. E.)

3.8ã
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do

Exército

2.a Série

N,O 2

o

31 de Março de 1954

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

1-

MUDANÇAS

Ministério do Exército -I.

a

DE SITUAÇAO

Direcção-Geral-

2. a Repartição

Por portarias de 31 de Dezembro de 1953:
Quadro da arma de cavalaria

Major de cavalaria, supranumerário,
da Direcção da
Arma de Cavalaria, onde continua colocado, Eduardo
Sousa de Almeida, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 23 de Feverolro do 1954. Nilo
alio devidos emotumen tos, nos termos do Decreto n.· 22 21>1).

Supranumerários

Major de cavalaria, adido, Eduardo Sousa de Almeida,
que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério
do Interior, na Guarda Nacional Republicana, se apresentou em 25 de Dezembro de 1953, data desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 81 do Março do 195-1.Nilo silo
devido. emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22267),
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Por portaria de 8 de Janeiro de 1954:
Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria, adido, Carlos Rodrigues dos Santos, que, por ter deixado de prestar serviço na província de Angola, onde se encontrava em comissão
militar, regressou em 21 de Dezembro de 1953, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data do seu regresso.
Tenente de infantaria, adido, António Afonso Viegas
Vaz, que, por ter deixado de prestar serviço na província de Macau, onde se encontrava em comissão militar, regressou em 11 de Dezembro do ano findo, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data do seu regresso.
Ouadro da arma de cavalaria

Tenente de cavalaria, adido, Mário António de Pádua
Valente, que, por ter deixado de prestar serviço na
província de Macau, onde se encontrava em comissão
militar, regressou em 11 de Dezembro de 1953, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Henrique Luis Diogo de Carvalho, que, por ter
deixado de prestar serviço na província de Moçambique, regressou em 8 de Dezembro de 1953, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Visada polo Tribunal
de Contas em 5 de Março de 19M. N!to
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 267 l,

Por p01'tal'ia de 15 de Janeiro de 1954:
Supranumerário

Capitães, de artilharia, Adriano Vitor Hugo Landerset
Cadima e, do engenharia, Henrique Pedro Daniel do
Duarte Silva y Aranda, ambos adidos, que, por terem

2.' Série
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deixado de prestar serviço na provincia de Macau,
onde se encontravam em comissão militar, embarcaram de regresso à metrópole em 11 de Dezembro de
1953, desde quando devem ser considerados nesta situação. (Visada pelo Tribunal
.
de Contas om U de Março de 19M. Nilo
silo devidos emolumentos,

nos termos do Docroto n.· 22 257).

Por portaria de 22 de Janeiro de 1954:
QU,adro da arma de artllharia

Oapitão de artilharia, supranumerário, do regimento de
artilharia pesada n." 1, onde continua colocado,
Adriano Vítor Hugo Landerset Cadima, para preenchimento da vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Quadro da arma de engenharia

Oapitão de engenharia, supranumerário, do batalhão de
caminhos de ferro, onde continua colocado, Henrique
Pedro Daniel de Duarte Silva y Aranda, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 23 de Fevoroiro de 1954. Nilo
silo devidos emolumentos, nos termos do Docreto n •• 2~ 257).

Por portarias de 12 de Ferereiro de 1954:
Quadro da arma de infantaria

Oapitão de infantaria, adido, Amílcar Augusto Lopes
Chaves, que, por ter deixado de prestar serviço no
Estado da índia, onde se encontrava em comissão de
serviço militar. regressou em 1 do Dezembro de 1953,
para. preenchimento de vaga no quadro, devendo ser
conslderado nesta situação desde a data do seu regresso.
(VIRada pelo Tribunal
de Contas om 5 de Março d: 1954. Nilo
são dovldos omolumentos, DOS termos do Decreto u. 22207).
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Supranumerários

Coronel do serviço de administração militar, adido, José
Gonçalves Macieira Santos, que, por ter sido exonerado das funções de professor efectivo do curso de
promoção
a oficial superior uo Instituto de Altos Estudos Militares, se apresentou em 15 de Novembro
de 1953, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Visada pelo
são devidos

Tribunal de Contas em 12 de Março de 1954. Não
emolumentos, nos termos do Decreto n •• 22 257).

Por portaria de 22 de Fevereiro de 1954:
Reserva

Coronel, .no quadro da arma, Manuel Abrunhosa de
IMatos e tenente-coronel, da direcção da arma, Isidro
Nogueira, ambos de infantaria, o primeiro nos termos
Ida adímea c) e lO seguoido nos da ailínea a) do artigo 11.° do Decreto-Lei n." ,363'Ü4, alterado pelo
Decreto-Lei n. ° 38 91:6, de 18 de !Setembro de 1915,2,/
devendo ser considerado nesta situação desde, respectivamente, 2.2 e 29 de Janeiro de 1<954.
(VlslIda pelo Tribunal de Contas em 12 do ~Jarço de 1954. Nào silo
devídos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Por portarias de 25 de Fecereiro de 1954:
Adidos

Alferes do quadro dos serviços auxiliares elo Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Vasco IMa'cIlado Ferreira Vilas Boas, Serafim Fílorêncio, .António da
Silva Calqueiro, Manuel Joaquim Pinto, Eduardo
Cardeiro Saeaiva e Luís de ALmeida Bettencourt
Viana, .por terem sido nomeados para desempenhar
comissões de serviço dependentes do Subsecretariado
de Estado da .Aeronátrticn, devendo ser considerados
nesta situação desde 2.5 de Fevereiro de 1954.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
elo Instituto Profissional dos Pupilos do Exército,
António dos Santos, por ter sido nomeado, por portaria desta data, subalterno de companhia do referido
.Inatituto, devendo ser 'considerado nesta situação
desde 25 de Fevereiro de 1954.
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Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Saint Clair Nunes
Gandra, por ter sido nomeado para desempenliar
uma comissão de serviço militar na poHcia indígena
da província de S.Tomé
e Príncipe, devendo ser
considerado nesta situação desde 2ô de Fevereiro de
19M.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 24 de Março de 1954).
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Tenente do quadro dQSserviços auxiliares do Exército,
adido, subalterno de companhia do Instituto Profissional dQSPupilos do Exército, cargo de que fica exonerado por esta portaria, Guilherme de Sousa, que,
110r ter deixado de exercer o supracitado cargo no
aludido Instituto, regressolj em 10 de Fevereiro de
1954,' desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchicnento de vaga no quadro,
(Visada 1'010 Tribnnal de Contas em 13 de Março de 1954. Não são
devidos emolumentos,
nos tormos do Decroto n.? 22257).

Reserva

Tenente-cQronel do serviço de administração ll1iliia~,
da direcção do mesmo serviço, ,SemfimJ acinte dos
Santos, nos termos da alínea b) do artigo 12. do
Decreto~Lei n." 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n.v 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 17 de Fevereiro de
1954.
(Visada pelo Tribunlll de Contas em 18 de Março de 1954. NILo são
0

_ ,devidos emolumentos,

Por portarias

nos termos do Decreto 0.° 22257).

de 26 de Fecereiro de 1954:

Consülerado regressado ao erviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de A11g0l::t,
o major de infantaria, na situação de reserva, adido,
Raul Col aço de Sousa Carvalho, devendo ser considerado nesta situação desde 23 de J aneiro ele 1954.
(Visada polo Tribunal de Contas om 12 do Março do 1054. Niio são
d evldos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 257).

Considerados regressados ao serviço deste Ministério, por
teT?lll deixado ele prestar serviço 110 Ministério d~1nterlOl', na Poliei« de SeO'urança Pühlica, os ca,prtães
de infantaria Carlos Alberto' Godinho, Eirmimo da
.silva e Paulo Afonso e teneutes de infantaria Ma-
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nuel do N ascimento Costa, Armando Vitorino Ribeiro,
Soares, Humberto Almeida Bacroa da Silva
Ramos e António Mwia Caetaxo Júnior ,e, de cavalaeia, Francisco de Castro Lobo, Oaclcs Rodolfo Gavazzi, Manuel Peres ,e Agostinh'Ü António Favita,
todos ma situação de reserva e adidos, devendo ser.
considerados nesta situação desde, o oitavo, 21 de
Jameiro ,e, os restantes, 1 de Fevereiro de 1:954.
Adelino

(Visada pelo Trtbunal de Coutas em 13 de Março de 1954. Não
são devidos emorumontos,
nos termos do Decreto n. o 22257).

Considerados regressados ao serviço deste M,inistério os
tenentes: de infantaria José Joaquim Sousa de Olivedra, de aetilhaeía Franoisoo Barros Cameiro Lopes
e, de 'engenharia, Fernando ,J'Üsé Brochado de Miranda ,e alferes de infantaria Rogério ,Jorge Castelo,
todos milicianos, 'adidos ,e na situação de disponibilidade, por terem deixado de prestar serviço, o primeiro
no Estado da :rnd~la 'e os restantes ma província de
Macau, devendo ser considerados nesta situaçâo desde,
respectivamente,
14 de Fevereiro de 1954 e 26, 26
e 26 de Novembro Ide 1'9<53.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 4 de Março de 1954).

Abatidos ao efectivo do Exército, por terem ipa,ssa.gem
ao Subsecretário de Estado da Aeronáutica, os tenentes ,CLein.faiD.ta~i'a, do regimento de infantaria
n.? 10, Fernando Amil Moreira de Sá, e, do centro
de mobí.lieação de infantaria n." 17, Alberto Mar tins
Pires de Eigueieedo, ambos milicianos, I devendo ser
considerados nesta situaçâo desde, respectivamente,
12 de Abril ,e 31 de M,arço de 1953.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas em 4 de Murço de 1954).

Adidos

00ro11,e1de' rurtilh'ruria, comandante ela Escola Central ele
Sargentos, António Fernamdes Gomes Pel'eira, por
,ter ,sido nomeadü, 'por portaria desta data, 'para o cit3Jdo ü[lirgo, devlen,do serwnsideraclo
nesta situação
deslc1e3 de F'everei:ro de 1'954.
Crupitão de infantaria, da Es'cola ,do Exél'cito, Duaa:'hede
Azevedo Pinto Coelho, por ter si.do nomeado comandante da 1.~companhia elo OOl'PO de ÜJlu.nosda Il'eferida
Escola, por 'Po'rta.ria desta data, de,vendo ser con i<lemdo nesta. situação d'esde a data da Ipl'es'ente pOII:talria.
(Anotadas

pejo Tribunal

de Conta.

em 17 Oe Março 091954).

2." Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 2

147

Capitão de infantaria, do comando militar' de Angola,
:Mário de Aguiar Gonçalves Dente j alferes: de cavalaria, do comando militar de Moçambique, José
Adriano da Silva Monteiro, do serviço de admirnstração militar, do <comando militar de Angola, Luís
JOS€ Ferreira Figuei'rinhas e, do quadro dos serviços
auxiliares ,do Exército, do comando militar de Angola, António de Sousa Araújo e, do comando mil,itar
da Guiné, José António de Almeida Júnior, por terem sido nomeados para desempenhar comiesõee de
serviço no ultramar, ao abrigo da alínea b) do artigo 3.° do Decreto n.? 36019, de 7 de Dezembro de
1946, devendo ser considerados nesta eituação desde,
<O último, 18 de Fevereiro
e, os restantes, 15 do mesmo
mês do ano de 1954.
Capitã<o de infantaria, Ido regimento de infantaria ri." 2,
Aníbal Marques Cadete, p<or ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério do Interior, na Polícia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação desde
~8 de Fevereiro ,de 1954.
'l'enente, do batalhão de engenhos, Esmeraldo de Abreu
Calado e alferes, do batalhão de caçadores n ," 4, António Fialho Tereno, ambos do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, por terem sido requisitadés
pal'a desempenhar comissões de serviço militar dependentes dos "Ministérios, respectivamente, do Lnter.ior,
na Polícia de Segurança Pública, e das Finanças,
na Guarda Fiscal, devendo ser consideradoe nesta situação desde 16 e 20 de Fevereiro de 1954.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas

em 4 do Março do 1954).

Baixa do serviço

Capitão de infantaria Raul Rodrigues Cohen j tenentes:
<1sinfantaria, Dionísio Afonso Boavida e, de cavalaria, Alexandre dos Prazeres Rodrigues e Vítor Alberto Ribeiro de Meneses j alferes: de artilharia,
Aristides Gonçalves Salvador, de cavalaria, José Manuel Pires, do serviço de administração militar, J~ão
Flore e, aspirante a oficial médico, Manuel Pereira
da Silva, todos milicianos de reserva, nos termos do
~ 5.° do arbizo 61.° do Decreto-Lei 11.° 12 017, de 2 de
Agosto de 1926, por terem atingido o limite de idade,
ueventlo ser con iderados nesta situaçãoélesde,
1'e8-

148

ORDEM DO EXERCITO

N.o 2

2.' Série

pecí.ivamente, 10 de :Março, 19 de Junho e 17 de Maio
de 1952, 7 ele Janeiro de 1947, 31 de Dezembro de
1953 e 23 ele Agosto e 19 e 8 de Outubro de 1952.
Oficiais milicianos

de reserva

I

Tenentes: de infantaria, do centro de mobilização de
infantaria n ." 14, José Amado Morgado, de engenharia, do centro de mobilização de engenharia n." 1,
Germano Joaquim Venado ,e, do centro de mobilização de engenharia n ." 3, António Oarlos Bon de Sousa
Xavier Cord eiro ; médicos, do centro de mobilização
do serviço de saúde n." 1, José Eduardo Vieira e Ernesto Pereira ele- Baraona Fragoso 'I'avares e, do
serviço de administração militar, do centro de mobilização de administração militar n. ° 2, Domingos
Sabino de Freitas, e alferes: de infantaria,
do comando militar Ide Moçambique, João Correia 'I'avares, do centro de mobilização de infantaria ai." L,
Flausina Correia Torres, do centro ele mobilização
de infantaria n 13, Armando Joaquim Beça Quintão e, do centro de mobilisação de infantaria n ." 20,
Miguel Rosa, de cavalaria, do centro de mobilização
de cavalaria n." 1,·Francisco Luís Vasconcelos Costa
e Melo, ele engenharia, do centro de mobilização de
engenharia n." 1, Augusto Cohen Poppe 1a, do serviço
ele administração militar, do centro ele mobilização
de administração militar n.? 2, Alberto Carlos Lis
Teixeira Branquinho, todos milicianos, licenciados,
nos termos dos artigos 2.5. e 26. do Decreto-Lei
n." :36 B04 alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de
18 ele Set;mbro ele 1952, por terem atingido o limite
de idade, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente,
4, 19 e (3 de Fevereiro e 11
e 9 de Janeiro ele 1954, 30 de Dezembro de 1953, 14,
27 e 27, 18, ]7 e 14 de Fevereiro e 29 de Janeiro
de 1954.
(Anotadas pelo 'I'rlbunul de Contas em 4 do Março de 1951).
,?

0

0

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria,
adido, Raul Leoni Carvalho
Branco, que, por ter deixado de prestar serviço no
'1{inistério do Interior, na Polícin ele Segurança Pública, se apresentou em 1 de Fevereiro de 19541 desde
quando deve ser 'considerado nesta situação, para
preenchim('nt{l do nga no quadro.
(Vlsnda pelo 'I'rfbunn) do Contns em 12 de 'Illr~o
são devidos emolumontos,
nos termos do Docroto

de 1954. Nlo
22 257).

D,o
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Quadro da arma de artilharia

Ooronel de artilharia,
supranumerário,
do rpgimento
colocado,
de artilharia
pesada 11.0 1, onde continua
João Carlos Guedes Quinhones Portugal
da Silveira,
para preenchimento
de Yaga no quadro, devendo ser
considerado
nesta situação
desde 3 de Fevereiro
de

19&4.

(Visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Março de 1954. Nilo
são de vídos eruol u-nen tos, nos termos do Decreto n.o 22257).

Quadro QO serviço de administração militar

Tenente
do serviço de administração
militar,
adido,
José Augusto
de Matos Figueiredo,
que, Ipor ter
d~ixado de prestar serviço na província
de Meçambique, onde se encontrava
em comissão militar,
regressou em 20 de Fevereiro de 1954, !para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerado
nesta situação desde a data do seu regresso.
(Visada pelo Tribunal
de COO!"S em 12 de Março de 1954. Nilo
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Reforma
(Despacho de 20 de F'overoiro de 1954 da Caixa Ooral de Depósitos,
Cródito e Prevtdêncí a, publicado no Olàrio do GOVI'-1"1l0
n.? 45,
2.' sórie, de 23 do mosmo mê s e ano).

a enera1

Júlio Â u O'usto de Oli veira , coronel .T osé Inácio
de Castelo Branco e major do extinto quadro auxiliar
clB engenharia
António Arsénio Rosa Rastos, todos
na situação
de reserva,
nos termos
da alínea
(!)
do artigo 13.0
Decreto-Lei n.? 33304, alterado pelo
Decreto-Lei
11.0 3 9lü,
de 18 de Setembro
do J9,j'2.
cl.evendo ser considerados
ne-ta ~iiua\,ão desd«, rp:;p('('hvamente,
'2 , 2'2 e 2'2 de XClYemhro de 1D53.

ao

(Nilo carece de vJsto ou anotaçilo

do Tribunal

de Contas).

'Reserva

Tenente-roronel
de infantaria,
comandante
da Escola
Central de Sartrentos,
cursro de que fira exonerado
por esta portari~. António Alves de Pinho e Freitas,
nos. termos (lu alínea a) do artigo J 2. o .rlD Decreto-LeI n." 3G 304, alterado pelo Decreto-Lei n."
9Hl,
de 18 de Setembro ele 1952 d eveudc ser considerudo
n t
.
'.
.J
nr,4
Tesa
ltuação
desde 3 de Fevereiro
ne
lu;).
.
enente-col'olIel
mil iei.mo <1(' engenharin
do exí in!n
quadro esperin]. (h d irr cção d n 81111',1, '1\0<1\11'0 ~\lY{'~

08
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Eernandes, nos termos da alínea a) do arti.goO12. do
Decreto-Lei n. o 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n. o 38 916, de 18 de Setembro de 195,2, devendo ser
considerado nesta situação desde 8 de Fevereiro de
1964.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 12 de Março de 1954. Nilo
0

são devidos emolumentos,

nos termos do Deereto n •• 22257).

Separado do serviço
(Despacho de 20 de Fevereiro de 1954, da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Prevrdênaía, publicado no Díãrtc do Governo n,? 45,
2." série, de 23 do mesmo mês e ano).

'I'enente do quadro dos serviços auxiliares do Exército
António da Costa, nos termos do artig,o 178. do Regulamento de Disciplina Militar, com a pensão de
75 pOTcento em relação à pensão de reforma, devendo
ser considerado nesta situaçâodesdo 2':>de Agosto de
0

1953.

(Nilo carece de visto ou anotação

do Trlbunaí

de Contas).

Supranumerários

Major de cavalaria, adido, em serviço na 3." Direcção-Geral deste Ministério, como adjunto técnico da divisão de fotogrameteia dos Serviços OaTtográficos do
Exército, cargo de que fica exonerado pOTesta porta;úa, Manuel Ferreira Peixoto da Silva, devé.lldoOser
considerado nesta situação desde a da ta da presen te
poetaria.
I

(Visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Março d. 1954. Nilo
silo devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 251y.

Oapitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Henrique da Silva, que, ;por ter deixado de
prestar serviço no Ministério do Interior, na Guarda
N acional Republicana, se apresentou em 11 de Fevereiro de 1964, desde quando deve ser considerado
. nesta situação.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 12 do )1"1'<;0 de 1954. NAo são
devidos emolumentos, nos tormos do Decreto D.o 22 2õ7).

Por portarias de

Õ

de l.fal'ço de 1954:

Abatid'Üs ao efectivo do Exército, poOrterem passagem
ao Subaecretariado de Estado da Aeronáutieu, os alferes milicianos de engenharia, do regimento de engenharia n." 1, Rui Alberto Fernandes Martins, José
Joaquim FragoOso, António de Abreu Lima Abran-
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ches Pinto e Augusto Manuel do Céu Simões, do regimento de engenharia n. ° 2, António Nunes Fe~nandes e António Mateus Venceslau, do batalhão de
telegra.fistas, Luís ~ar~a elos Santos Vi'cente ~, _do
grupo de companhias de trem auto, Jürge Slmoes
I~forais Guerra, devendo ser considerados nesta situação desde 1 de ~Iarço de 1954.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 17 de Março de 1954).

Abatidos ao efectivo do Exército, por ter passagem ao
,Subsecretariado de Estado da Aeronáutica,
os tenentes J osé Adr iano Pequito Rebelo, Francisco José
Anjos Ribeiro Ferreira e Manuel Torres de Mendonça
Alexandrino e alferes António Nuno .Álvares Pereira
Lamarão Brandão, todos milicianos de areonáutica,
na situação de reserva, devendo ser considerados
nesta situação desde a data da presente portaria.
EXipulso do Exército, por se achar incurso no § único
do artigo 31.° do Oódigo de Justiça Militar, o tenente
:miliciano de artilharia,
do regimento de artilharia
antiaérea fixa, Rogério Rodrigues de Carvalho, ficando à disposição deste Ministério em caso de mobilização e se estiver no gozo de liberdade, devendo
ser considerado nesta situação desde 2 de Dezembro
de 195.3.
(Anotadas pelo Tribunal de Contas em 11 de Março de 1954).
Adidos

Capitão veterinário, do Hospital Militar Veterinário,
José J ouquim Correia Monteiro J úniore
tenentes:
médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde, António Pes anha de Oliveira e do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, do regimento de infantaria
n." 11, .cUvaro lIartins de Carvalho, por terem sido
nO~eados para desempenhar comissões de serviço, o
prnneiro e segundo no Ministério do Interior, na
Guarda Nacional Republicana, o terceiro no mesmo
.M:inistério, mas' na Polícia de Segurança Pública,
devendo ser considerados nesta sit nação desde, respecti,amellte, 2~ de Fevereiro e 1, 1 de Março de 1954.
Alferes de infantaria
do comando militar de Angola,
Paulo António de 'Carvalhal Costa c de artilharia,
clocomanclo militar de Moçambique, José Maria Euébio Alves, por terem sido nomeados para desempenhar comiasõe ele serviço militar no ultramar, ao
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abrigo 'da alínea b) do artigo 3.° do Decreto n.? 36019,
de 7 de Dezembro de 1946, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente,
24 e 2-5 de
Fevereiro de 19M.
Oficiais milicianos dá reserva

elo comando militar de Angola, Alexandre
José Duarte, do centro de mobilização de infantaria
n ." 1, Ra;ul ele Matos Tapadas e, do centro de mobilização de infantaria n ." 8, Francisco António Vieira
Lisboa, e alferes, do centro ele mobilização de infantaria n ." 2, Flcrindo Eugénio Madeira, todos milicianos de infantaria e Iicenciudos, nos termos dos artigos 20.° e 26.° 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,
4, 2, 2 e 3 ue Março de 1954.

'I'enentes:

(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas

em 11 do Março de 1954).

Reserva

Coronéis de infantaria, no quadro da arma, José António da Silva e, chefe do distrito de recrutamento e
mobilização n ," 11, Augusto de Carvalho, nos termos
das alíneas, re,spectivanHmte. c) e a) do artigo 1~.0
do Decreto-Lei ri." 3630-:1:, alterado pelo Decreto-Lei
n ," 38 916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerados nesta situação, o primeiro desde 12 e o
segundo desde 20 ele Fevereiro de 1954.
Capitão médico, eloregimento de artilharia ligeira n." 1,
Joaquim Mendes Vieira Lopes, nos termos da alínea c) do artigo 12.° do Decreto-Lei u. ° 36 304, alterado pelo Decreto-Lei n." 38 9] 6, de 18 de Setembro
ele 1952, eleyendo ser considerado
nesta situneão desde
[) de Fevereiro de 195-1:.
(Visadas polo Tribunal <10 Contas cm 18 de ~Ial'~o do 1954. NlIo são
dovldos emolumentos,
no! termos do Decreto D.o 22 2õ7).

PaI' portariae-de

12 de Março de 1954:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, na Polícia do Soguran~a Pública, o tenonte de
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infantaria, na situação de reserva, António Júlio, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de
Fevereiro de 1954.
(Visada pelo
são devidos

Tribunal de Contas om 26 do Março de 1954. Não
emolumontos,
nos termos do Decroto n.v 22 257).

Abatidos ao efectivo do Exército, por terem passado
ao Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, onde
já se encontravam adidos, os alferes milicianos de infantaria Manuel das Neves e José Pedro Relvas Pena,
devendo ser considerados nesta situação desde 31 de
Março de 1853.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 17 de Março de 1954).

Adidos

Major do serviço de ~dministração militar, chefe da
secção técnica das Oficinas Gerais de Fardamento,
Humberto dos Santos Pereira e capitão de infantaria,
mestre de ginástica da Escola do Exército, José da
Silva Pinto Ferreira, por terem sido nomeados, por
portarias desta data, para os citados cargos, devendo
ser considerados nesta situação desde a data da presente portaria.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 24 do Março de 19114).

Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n. o 6,
Carlos Correia de Sampaio de Vasconcelos Porto, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço militar dependente da provincia de Moçambique, ao abrigo da alínea a) do artigo 3.0 do Decreto n." 36019, de 7 de Dezembro de 194:6, devendo
ser considerado nesta situação desde 23 de Fevereiro
de 1954:.
Tenentes: de cavalaria, do regimento de cavalaria n. o 7,
Carlos José araiva Lima de Almeida e Brito e, do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, da 2. a Repartição da La Direcção-Geral deste Ministério, Alfredo Marques de Abreu e alferes, também do quadro
~os serviços auxiliares do Exército, do regimento de
Infantaria n.? 13, Daniel da Costa Rodrigues, por
terem sido nomeados para desempenhar comissões de
serviço dependentes do Ministério do Interior, o primeiro e segundo na Polícia de Segurança Pública e o
terceiro na Guarda Nacional Republicana, devendo ser
Considerados nesta situação desde 4 de Março de 1954.
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Tenente de infantaria, do comando militar de Moçambique, Pedro João dos Santos Reis e, alferes de infantaria, do mesmo comando militar, Alvaro Soares de
Azevedo, do comando militar de Angola, do serviço
de administração militar, José Luis Nápoles Guerra
e, do quadro dos serviços auxiliares do Exército, Domingos Pinto e António Pereira de Sousa Júnior, por
terem sido nomeados para desempenhar comissões de
serviço militar no ultramar, 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,
1, 5, 4, 4 e 4 de Março
de 1954.
(Anotadas pelo Tribunal de Contas em 17 de Março de 1954).
Reserva

Coronel de infantaria, da direcção da arma, Fernando
Augusto da Câmara Lomelino, 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 considerado nesta situação desde
3 de Março de 1954.
Coronel de engenharia, da direcção da arma, Manuel
Augusto Gomes, nos termos da alínea d) 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 23 de Janeiro de
1954.
Major do serviço de administração militar, adido, chefe
da secção técnica das Oficinas Gerais de Fardamento,
cargo de que fica exonerado por esta portaria, João
Telo Meneses Cabral, 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 1 de
Março de 1954.
Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia, do
Depósito Geral de Material de Engenharia, Manuel
Fernandes Moreira, nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo
Decreto-Lei D.O 38916, de 18 de Setembro de 1952,
devendo ser considerado nesta situação desde 22 de
Fevereiro de 1954.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 26 de ~rar~o de 1954. Nilo
s!lo del'ldos emolumentos,
n08 termos do Decreto n.· 22 »07).
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, Por portarias de 19 de Mm'ço de 1954:
Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
t~r deixado de prestar serviço no Ministério do Intenor, como director da' Cadeia de Caxias, o capitão
do extinto quadro auxiliar de artilharia, na situação
de reserva, adido, João da Silva, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Fevereiro de 1954.
(Visada pelo
são devidos

Tribunal
de Contas em 30 de Março de 1954, NAo
emolumentos,
nos termos do Decreto n,? 22 257),

Adidos

Brigadeiro, do Instituto de Altos Estudos Militares, António de Matos Maia, por ter sido nomeado professor
efectivo do curso de altos comandos, por portaria
doesta data, desde quando deve ser considerado nesta
SItuação.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Março de 1954).
Capitão de infantaria, na situação de reserva, adjunto
técnico da secção de fotogrametria dos Serviços Cartográficos do Exército, Ambrósio Afonso Loureiro,
por ter sido nomeado, por portaria desta data, para
o, cargo acima referido, devendo ser considerado nesta
situação desde 26 de Fevereiro de 1954.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 30 de Março do 1954),

Reserva

Coronéis de infantaria, no quadro da arma, Armando
A.maro de Freitas e António Correia do Pinho Júnior
6, tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do regimento de engenharia 11,° 2, Manuel Moinhos, o terceiro nos termos da alínea a) e 08 restan,nos termos da alínea c) do artigo 12,° do Decretoei D.O 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 916,
e 18 de Setembro de 1952, devendo ser considera~os nesta situação desde, respectivamente, 12 e 12
11 .e ~Iarço e 28 de Fevereiro de 1954.
~ aJor ,do serviço de administração militar, da 3. a Repartição da 2,& Direcção-Geral deste Ministério, José
ds Ornelas )Ionteiro, nos termos da alínea a) do artlgo 12,° do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo
Decreto-Lei 11.° :38916, de 18 de Setembro do 1952,
~evendo ser considet-ado ne 'ta situação desde 19 de
M ,1:arço de 19;>4.
~J.o~ do ~xtinto quadro auxiliar de artilharia, do Pr~!51d10JIllitar de autarém, José Gonçalves Garcia

trd
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Júnior e tenente do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, adido, em serviço no Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica, Joaquim António Isidoro,
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, 5 e 10 de
Março de 1954.
Capitão de enzenharia,
adido, com licença ilimitada,
José Galhardo Ferreira, nos termos da alínea c) do
artigq 12.° do Decreto-Lei n." 3G304, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952,
devendo ser considerado nesta situação desde 27 de
Fevereiro de 1954.
Supranumerário

Capitão médico, adido, Ricardo Horta Júnior, que, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, se apresentou
em 1 de Março de 1954, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 20 de Março de 1954, Nilo
são devidos emolumentos,
nos tormos do Decreto n,· 22 257).

Por portaria

de 24 de .Mcl/'I;;ode 1954:
Reserva

Tenente-coronel
farmacêutico, inspector da inspecção
do serviço farmacêutico, Henrique da Silva Campos,
nos termos da aline-a a) 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 27 de Fevereiro de 1954.
(Visada polo
811odevidos

Por portaria

Tribunal de Contas om 31 de Março do 1954. Niio
emolumontos,
nos tormos do Decroto n,· 22 257).

de 25 de . lIar~'o de 1951:
Reserva

Brigadeiro de infantaria, inspector da 2. a inspecção de
infantaria, Eduardo José dos Santos, nos termos da
alínea ((~do artigo 12.° do Decreto-Lei n." 38 91G, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 19 de Março de 1954.
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Coronel de infantaria, da direcção da arma, Pedro J oaquim da Cunha Meneses Pinto Cardoso, nos termos
da álinea 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 20 do Março de 1954.
(Visadas
pelo Tribunal
do Contas om 31 de Mltr~o do 1954. Não
são covídos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Por portarias de 26 de Março de 1954:
Deixa de ser considerado na situação de adido em comís- .
são militar na província de Moçambique, continuando,
porém, na mesma jsituação de adido, mas em comissão
civil no Ministério do Ultramar, como comandante da
Guarda Fiscal do Estado da Índia, o capitão do extinto
quadro auxiliar de artilharia Joaquim Jerónimo Carneiro de Sousa Meneses, devendo ser considerado nesta
nova situação desde 31 de Maio de 1952.
Adidos

Capitão de infantaria, do comando militar de Macau,
Alfredo Maria Lopes de Mesquita Guimarães e alferes: de infantaria, do comando militar de Moçambique,
HOgério Jorge Vale de Andrade e, do quadro dos
seryiços auxiliares do Exército, do Depósito Disciplinar, Joaquim de Almeida Rijo, o primeiro e segundo por terem sido nomeados para desempenhar
comissões do serviço no ultramar, ao abrigo da ulínea b)
do artigo 3.0 do Decreto n." 36019, do 7 de Dezembro de 1946, e o terceiro por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Hepublicana, devendo ser considerados nesta situação
desde, re pectivamente, 8, 8 e 16 de Março de 1954.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 31 do Março

de 1951).

Quadro da arma de infantaria

Tenento de infantaria, adido, Rogério da Iõncarnação
E~i~s ~Iimoso Correia, que, do regresso de comissão
mIlItar na província de Angola, se apresentou e~ 16
<le ~Iarço do 1954, d sele quando devo serconsiderado nesta
ítuação, para preenchimento de vaga DO
quadro. (Visada pelo Tribunal do Oonras em 31 do Março de 19M. Não
sAo devidos

emolumontos,

n08 termos

do ])ocro'o

n.· 22207),
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Reserva

Coronel, adido, vogal do conselho fiscal dos estabelecimentos fabris deste Ministério, cargo de que fica
exonerado pela presente portaria, Gilberto Carrilho
Xavier e tenente-coronel, da Direcção do Serviço de
Saúde Militar, Norberto Lima Coelho de Magalhães,
ambos médicos,. o primeiro nos termos da alínea a) e
o segundo nos da alínea b) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n." 36304, alterado pelo Decreto-Lei n." 38916,
de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 9 e 24 de Mar.ço
de 1954. (Vii ada polo Tribunal de Contas om st de Março de 1954. NAo
são devidos

emolumentos,

nos termos do Decreto

Ministério do Exército - Repartição
Por portaria

0,°

22257).

Geral

de 27 de Feueretro de 1954:

(Despacho de 20 do Novembro de 1953 da Caixa Oeral de Depó'
sitos, Crédito o Prcvldênctn,
publicado no Diário do Governo
n.? 215, 2.& série, de 24 do mosmo mês o ano).

Edviges Ciarn Genuez Belo, enfermeira militar do extinto quadro, do hospital militar regional n.? 1colocada na situação de reforma, com a pensão anual
de 11.4486, nos termos dos artigos 2ó.o e 27.0 do
Decreto n. o 4756, de 28 de Agosto de 1918, por ter
sido julgada incapaz de todo o serviço pela junta
hospitalar de inspecção, devendo ser considerada nesta
situação desde 18 de Setembro do ano findo. '

11- PROmOçOES
Ministério do Exército -I.

a

Oirecção·Geral-

Por portaria de 1 de Nocembro
Regimento de artilharia

2. a Repartiçãa

de J,(J53:

de costa

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia Nuno José de Sousa Azevedo de
)Joronha Menesee da Costa, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1953.
(Visada pelo Tribunal
devidos omolumontos,

do Conta.
om 4 do Março do 1ü54. Silo
nos termos do Docroto n.? ~2 2ü7).
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Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Edgar Octávio Morato de Campos e Sousa, que,
de regresso de comissão militar no Estado da Judia,
se apresentou em Hl de Fevereiro de 1954, pro'a preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da sua apresentação.
(Visada pelo 'I'r-lbu n al de Contas CID 31 de Ma rco de 1n~4. Nãe
são devidos emolumentos,
1108 termos do Decreto
n,? 22 257).

Reforma
(Despacho de 2() do Março de 1951 da Calxn Geral de DepósItos,
Crédito Q Prcvtdênctu,
publicado no Isiàrío do Gove1·n.o u ," 70,
2.ft sérte, de 24 do mesmo mês e ano).

General
António Gorjão Couceiro de Albuquerque,
tenente-coronel de artilharia Ernesto António Ribeiro
Maltês, major de infantaria João Soares Brandão e
capitão, da mesma arma, Manuel Augusto Martins,
todos na situação de reserva, nos termos da alínea a)
do artigo 2.° do Decreto-Lpi n." 36 304, alterado pelo
Decreto-Lei n." 38916, de 18 de Setembro de 1952,
por terem atingido o limite de idade, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente,
23 e 5 de Dezembro, 29 de Julho e 13 de Dezembro
de 1953.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do centro de mobilização de infantaria n." 17, Miguel
Seqneira, nos termos da alínea b) do artigo 13.° do
Decreto-Lei n." 36 304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 19f>2, por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço militar, devendo ser
considerado nesta situação desde 2 de Dezembro de
1953.
(NAo carece de visto ou aootaçllo do Tribunal d. Contas).

Por portarias

de 27 de JJal'ço de 1954:
Adido

Coronel médico, do conselho fiscal dos ostabelecimentos fabris, Aires Mendon\a Lencastre Pinto de Sonsa
Coutinho Montenegro, por ter sido nomeado vogul do
referido conselho por portaria desta data, devendo sOl'
eoneideradc nesta situação desde 22 de Março d 1954·
(Anotada

pelo 'I'rlhull81 do Conta"

oIll31 de Murço de 1954).
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Por portaria de 4 de Dezembro de 1953:
Adido

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
o alferes miliciano do mesmo serviço, adido, em serviço no Subsecretariado de Estado da Aeronáutica,
Manuel Pereira de Meneses, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1953.
(VIsada peJo TrIbunal de Coutas em 4 de Março de 1954. Não
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,? 22 257).

Por portaria de 9 de Feoereiro de 1954:
Adido

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço na provincia de Macau, Rogério dos Santos
Antunes.
(VIsada pelo TrIbunal de Coo tas cm 9 de Marco de 1954. São
devidos emolumontos, nus termos do Deereto n,? 22251).

Por portarias de 22 de Fevereiro de 1954:
Regimento de infantaria

n.· 13

o

'I'ensnte-coronel , 2. comunc1ante, 'o major de infantaria, da direcção da arma, AHrec10 N ewton Eranco.
Carreira de tiro de Espinho

Oaronel, director, o tenente-coronel miliciano ele infautacia do extinto quadro especial, comnndunte do batalhão de caçadores n.o9, José Guilherme Pacheco.
(Visada pelo Tribunal
vidas emo lumeutos,

de Contas em 18 do Março do 1954. Sll.o denos termos do Docreto n." 22 257).

Escola Prãtica de Cavalaria

'Tenente-cOlronel, O major de cavalaria
gues Gomes Júnior.

Jonqnim Rodri-

Regimento de cavalaria n." 6

Capitão, o tenente de cavalariu Onrlos Correia de Sampaio de Vasconcelos Porto.

•
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n.o 8
Major, 0' capitão de cavalar ia Amtónio José Ramalib.o
Xavier. (Visadas pelo Tribunal de Contas em l7 de Março de 1954. São de.
Regimento de cavalaria

vidos emolumentos,

nos lermos do Docreto n.? 22 257).

Adido

T'enente-co,ronel, o major de Infantaria, adido, em serviço no Min~ tério das Einanças, na Guarda Fuscal,
AlflI'"edoda Silva Cardoso,
(Visada pelo Triounal de Contas em 12 de Março do 1954. São devidos emolumentos, nos tormos do Decroto n.? 22 257).

Por portarias de 25 de Fecereiro de 1954:
Quadro do serviço de àdministração

militar

Te11!ente-coroTheldo serviço de administração militar, o
major do mesmo serviço, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
Antórui.o Gonçalves Coimbra.
(Visada pelo 'I'rtbunat de Contas em 26 de Março do 1953. São dovidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).

Ministério do Exército - I.' Direcção Geral - 3.' Repartição

A.Lfe,resdo quadro dos serviços auxiliares do Exército,
? sargente-ajudante de infantaria, do regimento de
lllf,untal'ia n ," 2, José Feitor Rodrigues.
Ministério do Exército - Repartição Geral

ALIer·es do quadro dos. erviços auxiliures do LEh,'jérüito,
~s sargentos-uj udantes de infantaria, do regimento de
'lJ!lfantrH'ia n." 6, Edmundo Filipe Amâncio Pereira,
ao batalhão de caçadores n ," 8, Luí» Egídio Ceia e,
do batalhão de metralhadoras n." 1, J'osé Henrique
de Oliveim.
L' região militar - Quartel-general

Alfeil'es do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
'? sargento-ajudante de i'nbnt::l ria, do reg'imento de
lllfanbria n. o 13, Avelino de An-aújc.
3.' região militar - Quartel-general

A.lferes do quadro dos serviços auxiliare
elo EXiércit~,
o sal'gent0'-ajudante de artilharia, do grupo de rurtilharia contra aeronaves 11.0 2, Alexandre Gaspar.
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4." região militar - Quartel-general

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudam te de infanteria, do batalhão relecaçadoresn." 7, Joaquim Antunes de Gilveira.
Escola Prática

de Infantaria

Alteres do quadn'o dos serviços auxi lia.res do Exército,
o sargento-ajudante
ele icifantar.ia, do lIegimento de
infantaria n ." 1, Joaquim da Palma J'úrrior.
Regimento de infantaria

n,' 10

Alferes do quadro dos serviços auxiliares elo Exército,
o sargento-ajudante,
da Escola Militar de Electromeeânica, Amé11i10oiMrurtins.
Regimento de infantaria

n. o 12

AHeres. ~doquad'l'o dos serviços auxiliaees .do Exército,
o sargento-ajudante
de aa-hilharia, do regimento de
artilhaa-ia ligeira n." 4, José Maria Reis.
Regimento de infantaria

n. o 14

Alferes do quadro dOISserviçoeauxiliaree
do Exército,
o sMg,ento~ujllc1ulTI:tede artdlhaa-iu, do regimento de
artilharia {lntiaérea fixa, Horácio Mada Consoiado.
Batalh,ão independente

de infantaria

n.' 18

Alferr,es do quadro doo serviços auxiliaees do Exército,
o ,salrgento-:atjThelantede infantaria, do bato.lhâo inde;penel'ente de infantaeia n." 17, Manuel Brás Moniz.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o 9

Alf,eres do quadro dos, serviços auxiliaces do Exército,
o sacgento-ajudante
de, infnntaría,
do Il'egimento de
.infuntaria :n. 10, Fernando Caldeira Bettenoourt.
O

Re!limento de artilharia

ligeira

n. o 3

Alferes dOIquadro dOIS, serviços auxil.iaaes do Exército,
o ISIa;rgenro-ajudante de engenhania, da escola prática
da amna, João Ribeiro.
Bateria

independente

de defesa de costa n.' I

Alfelres do quadro dos serviços auxiddares elo Exército,
o sargeuto-ajudante
de infantaeia, do batalhão inde'pendente de iThf.antrurian. 118, Manuel Fr:mc.wco da
Sily,eiira J únÍoor.
O
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Regimento de eavalarla n.· 3

AHer,es do quadro dos serviços auxil iares do Exército,
o sargento-ajudante
mecânico auto, da Escola Prática
de Artilharia,
Caelos Ferreira.
Distrito d~ recrutamento e mobilização n. ° 16

AHeres do quadro doo serviços auxiliaeesdo
Exército,
? 8U/l"'g~to-ajudarnte de infantaeiu, do il"egimento de
mfantM'i.a, n.." H3, Joaquim Lopes Rodrigues Ramalho.
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Alfel1es do quadro doo serviços auxil iares do Exército,
'o sargento-ajuda:nte
de infnnbaeia, do batalhão de 0::\çadol'les, n." 1, Amtónio dos Santos. :

.

Escola Central de Sargentos

Alfel"es do quadro dos serviços auxil iaa-es do Exército,
o sargoento-ajudante
mecânico auto, do regimento
de
cavaln..TÍa n ." 5, Joaquim
José de Almeida;
Campo de instrução de Santa Margarida

AHel"es do. quadrcdos serviços auxil iaees do Exército,
, o sargento-ajudante
de cavalaria,
ela escola prática
da arma, M~liI'tinho Coelho.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Alferes do quadro elos serviços auxiliaces do Exército,
0. ail'gento~ajudante,
da província Ide S. 'I'omé e Príncips, Saint CIaÍlr Nunes Gandra.
A!felles do quadro dos serviços auxil iaees do Exército,
o sarge,nto-ajuda,nie
de infamtae ia, do Subsecreturíado
de Esindo da Aeronáutica,
Vasco Machado Ferreira.
'Vila Boas.
Alfe:t"es do quadro dOIS serviços auxiliares
do Exército,
o sargento-~juda;nte
dê iníantneia, do Subsecretariodo
d'e Estado da Aeronãutica , Serafim FIorência.
Alferes do quadro elos serviços auxiliares
do Exército,
o sargento-ajuda:nte
de i nícntaeia, do Subsecretariado
de Estado da Aeronãutica,
Luís de Aleneidn BettenCOu>rt'Viana.
Alferes do quadro dos erviços auxilinres
do Exér?ito,
Osarge,ntD-ajuda.nte
de infemtneia, do Sub~retaI'l:ado
de Estado da Aeronáutica,
Edunrdo ICa/l1d.E!'lrO
Sa'I'UIV'll.
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Alfer,es do quadro doo serviços auxil iares do Exército,
o- Barge:nto-aju-dante de infantaaia, do Subeecretaríado
de Estado da Aeronáutica, Manuel J'oaqu im Pinto.
Alferes do quadro dOIS,serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante de inf'llilltuJ'-ia,do Subs.ec,retm-iado
de Estudo da Aeronáutica, António da Silva Call V UMIl pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas em 29 de Março de 1954. São de.
nos termos do Decreto n.o 22 251).

Por portaria de 26 de Fevereiro de 1954:
Colégio Militar

Capitão, professor provisório, o tenente de cavalaria,
professor provisório, Joaquim Mendes Borges Ribeiro Simões.
Escola Prática

Capitão, o tenente
Ribeiro.

de Cavalarià

de cavalaria

(Visada pelo Tribunal
devidos emolumento.,

Raul Augusto

de Contas
nos termos

Paixão

em 6 do Mar~o de 1954. São
do Decreto n.o 22 251).

Adido

I

Oapitão, .Q tenente, de cavalaria, adi do, em serviço 110
!~linistério do Interior, na Polícia de Segurança Pública, Francisco dos Santos Farrusco Júnior.
(Visada pelo Trfbuns l de Contas em 29 de Marr.o de 1951. São
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Contando

1954:

a antiguidade

desde 26 de Fevereiro

Regimento de infantaria
/

de

n.· I

Capitães n:1ihcianos de infantaria, em disponihilidnde,
os tenentes milicianüsde
infantaria, em disponihilidade, Francisco Manuel de Bettenconrt Conceição
Rodrigues e Alexandre Melo Azevedo Lemos Correia
Leal.
Regimento de Infantaria

n.O 4

Capitães milicianos de infantaria, em disponibilidade,
<JS tenentes
milicianos de infantaria, em disponibilidade, ~firio N oves Coris Graça e Domingos Xavier
Leonardo.

2.' Série
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Regimento de infantaria n. o 5

Capitão miliciano de infantaria,
em disponibilidade,
o tenente miliciano de infantaria,
em disponibilidade, Humberto Freitas Santos.
Regimento de infantaria n. o 8

, Oapitão miliciano de infantaria,
em disponibilidade,
o tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade,
lIIanuel da Silva Fernandes Cerqueira.
Regimento de infantaria n.O 9

Oapitão miliciano de infantaria,
em disponibilidade,
o tenente miliciano de infantaria,
em disponibilidade, Rui Pinto Nogueira.
Regimento de infantaria n. 10
O

Oapitão miliciano de infantaria,
em disponibil.idade,
o tenente miliciano ele infantaria,
em disponibilidade, J oséda Costa Rocha.
Regimento de infantaria n.o II

Oa.pitães milicianos de infantaria, em dieponibilidade,
os tenentes milicianos 'de infantaria, em disponibil idade, Fernando ,:Maia Henrique e Artur Pedro Reis
Alyes Gil.
Regimento de infantaria n. o 12

Oapitães milicianos de infantaria, os tenentes milicianos de infantaria António Gonçalves Dias e, do batu.lhilo de cuçadores n.? 1, Adriano da Costa Rosa.
Capltão miliciano de infantaria,
em disponibilidade,
o tenente miliciano ele infantaria,
em disponihiliJade, Belarmino Elísio Barreto Vasconcelos Magalhães.
Regimento de infantaria n. o 13

Oapitão miliciano de infantaria,
em disponibilidade,
o tenente miliciano dr infantaria,
em disponibilidade, Fernando Carvalho Damas.
Regimento de infantaria n.

O

14

Oapitão miliciano de infantaria, o tenente miliciano de
lnfantaria António de Brito Figueiredo.
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Capitães milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, Amérioco Pinto de Figueiredc, Jaime Ferreira
Fernandes e João IMaria .Alves Rodrigues.
Regimento de Infantaria

n.· 16

Orupitão m iliciano de infantaria, em disporiihilitlade, o
tenente miliciano de infantaria, em disponihili'dade,
,Mário de Carvalho Guerreiro da Cunha.
Batalhão independente de infantaria n.· 18

Capitães mi licianos de infantaria, em diaponibilidade,
os tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, Artur Cândido Lobato de Macedo e Henrique
Lopes Paula de Matos.
Batalhão de caçadores
n.v 2
,.

Capitães milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, Fernando Ferrão Pina .Pereira, Mário Pinto
dos Santos Martins e Eusébio Ranito Lopes Arroz.
Batalhão de caçadores

n.· 4

OU}litães milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os tenentes mil'icianos de infantaria, em disponihilida de, José António Medeiros e Joaquim Correia de
Carvalho.
Batalhão de caçadores n.· 5

Capitão miliciano de infantaria,
em disponibilidade,
o tenente miliciano de Infantaria,
em di,sp6nibilidade, Fernando José Gonçalves.
Batalhão de caçadores

n.· 6

Capitães milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os tenentes milicianos de infantaria, em disponihilidade, José Eugénio Gama Fazenda e Manuel Barroso Castauheira.
Batalhão de caçadores n.· 7

Ca'pitã~ miliciano de infantaria,
em disponibilidade,
{) tenente miliciano de infantaria,
em disponibilidade, Luís Gonçalves Monteiro Orupelo.
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Batalhão de caçadores n.O 9

Cwpitão miliciano de infantaria,
emdisiponibilida'de,
o tenente miliciano de infantaria,
em disponibilidadeJ Bernardino Pereira Bernardes .
. Centro de mobilização de infantaria n. o 2

Capitão miliciano de infantaria, licenciado, o tenente
miliciano de infantaria,
Iicenciado, Humberto Rogado Dias.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolnmentos,

Por portarias

de Cont as em 6 de Março de 1954. S1Io
nos termos do Decreto
22 257).

D.·

de 5 d~ Março

de

1954:

Direcção da Arma de Infantaria

Coronel, o tenente-coronel de iufnntaria,
2. comandanie do regimento' de infantaria
D.
1, Manuel
Aboim Ascensão de Sande Lemos.
Coronel, o tenente-coronel de infantaria,
2. comandante do 'regimento de infantaria n." 5, Pedro da
Silva Fernandes.
Tenente-coronel, o major de infanturia João Alexandre Caeiro Carrasco.
0

O

0

I

Regimento de infantaria n. o 10

Tenente-coronel,
MoreiTa.

o major de infantaria

(Visada' pelo Tribunal
vidos emolumentos,

João eh Costa

de Contas em 26 de Março de 1954. S1\o donos termos do Decreto n.? 22 257).

Hospital Militar Principal

Capitão médico o tenente
Freire de Andrade.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

médico

César

Gadanha

de Contas em 26 de Março do 1954. Silo denos termos do Decreto n,? 22257).

Hospital Militar Veterinário

Capitão, o tenente veterinário Manuel Joaquim Trindrade. (Visada pelo Tribunal de Contas om 15 de Março de 1954, São devidos emolumentos,

nos termos do Decreto

n,· 22257).
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I

'I'enente-corcnel , o major de infantaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, COIÍlO presidente da
Câmara Municipal de Tomar, Fernnndo de Magalhães Abreu Marques e Oliveira.
(Visada peio Tr íbunal de Contas em 18 de Março de 1954. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto a.? 22 257).

'I'enente-coronel. subdirector, o major de infantaria,
adido, subdirector do Colégio Militar, António Coelho Sampaio.
(Visada
vldos

pelo Trlbonal
emolumentos,

de Contas
nos lermos

em 19 de Marco do 1954. &10 dedo Decreto 0.° 22 257).

Tenente-coronel, o major de infantaria, adido, em serviço no Ministério das Pinunças, na Guarda Fiscal,
Homero Augusto Lopes das N eves.
Tenente-coronel, o major de infantaria, adido, em serviço no comando militar ,etc Angola, Oito Ho:ffmann
Von HafTe.
(Visada pelo Tribunal
vldos emolumentos,

de Contas em 18 de ~[arço de 1954. São donos termos do Decreto n.? 22 257).

\ Por portarias de 12 de Mm'r;o de 1954:
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, comandante do
batalhão independente de infantaria n.? 18, José Joaquim de Sousa.
Distrito de recrutamento e mobilização n. o 4

Tenente-coronel, subchefe, o major de infantaria, do regimento de infantaria n.? 4, António Santa Clara Ferreira.
Quadro do serviço de administração

militar

Major do serviço de administração
militar, o capitão do
mesmo serviço, da B.a Repartição da 2.a Direcção-Geral
deste Ministério, José Henrique de Sousa.
(Visadas
pelo Tribunal
devidos emolumontos,

de Conta.
om 26 de 'larço de 19M. Slo
nos torIDOS do Decreto u.? 22 257).

Centro de mobilização do serviço de saúde n. o I

Tenentes milicianos médicos, licenciados, os alferes milicianos médicos, licenciados, Joaquim Borges de Macedo, Mário Augusto Arez da Costa França, António

2.' Série
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dos Santos Farinha Pereira, Renato Martinez Valadas
Preto, Gil Soares Brandão, António Augusto Sequeira
e Mendes, Diamantino Augusto Teixeira Furtado, AItino Bingre do Amaral, Carlos Pessoa Elias da Costa,
Carlos Koch e Manuel Ferreira Sarafana, contando a
antiguidade desde 1 de Dezembro de 1953.
Comando militar

de Angola

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, José de Matos Strecht de Aguiar, contando
a antiguidade. desde 1 de Novembro de 1953.
(VIsadas pela Tribunal
devidos emolumontos,

Comando militar

de Contas em 19 de Março de 1954. São
nos termos do Deureto n," 22257).

de Moçambique

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, os soldados càdetes de infantaria, em disponibilidade, Bernardino Antunes, Rui Eduardo Paredes
da Silva, João António Sampaio Gomes, Francisco da
Silva Couto, José Manuel Pereira' Monteiro, Rui Manuel da Cruz Dinis Monteiro, Joaquim de Sousa Alves,
Carlos Afonso Pacheco Martinho , Sotero Graciano de
Carvalho Rebelo, Mário Nunes Mendes, Gerhard Theodor J oaq uim Tooten da Costa Pinto e Jorge Feliciano
Ferreira das Neves Dias, contando a antiguidade desde
4 de Março de 1954.
'
GlIrLO

carece de vtsto ou auotuçãc

do Tribunal

de Contas).

Contando a antiguidade desde 12 de ~IaI:ço de 1954 :
Regimento de artilharia

ligeira

n.· I

Capitães milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
Josá Manuel Vel080 Possolo e Mário Miguel de Sousa
Rama.
Regimento de artilharia

ligtlira

n.· 3

Capitão miliciano de artilharia, em disponibilidade, o ten~nte miliciano de artilharia, em disponibilidade, Camílo Rodrigues.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 5

Capitão miliciano de artilharia, em disponibilidade, o ten~nte miliciano de artilharia, em disponibilidade, FranCISCO José Homízio de Castro Pereira Lopes.
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pesada n. o I

Capitães milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
António Alberto Baeta e IIenrique Avelino Napoleão
Blasco dos Santos.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 19 de Março de 1954. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto D. 022 257).

Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Oapitão miliciano de artilharia, o tenente miliciano de
artilharia Augusto Arnaldo Roque de Sá Nogueira.
(Visada pelo 'I'r-lbuu al de Contas em 2G·de Março de 1954. S1\o
devidos emolumentos, nos termos do Decroto u.o 22 257).

Regimento de artilharia

antiaérea flxa

Capitães milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
António Boleto Ferro Martins, Jorge Paulo Rodrigues
e César Amadeu Osório da Costa Cabral.
Grupo de artilhari,a contra aeronaves n.O I

Capitão miliciano de artilharia, em disponibilidade, o tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, Ruben Vítor da Oruz Valente.
2.° grupo de companhias de saúde

Capitão miliciano médico, em disponibilidade, o tenente
miliciano médico, em disponibilidade, José Guilherme
Oorreia de Mesquita.
(Vlollda pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Coutas em 19 do Mar~o dO. 1954, São
nos tormos do Decreto n.o 22 2õ7).

Por portarias de 19 de Março de 19154:
Ministério do Exército -I.· e 2,· Direcções-Gerais
Conselho administrativo

Major do serviço de administração militar, o capitão do
mesmo serviço João da Conceição Domingos.
Quadro da arma de infantaria

Coronel de infantaria. o tenente-coronel miliciano de
infantaria do extinto quadro especial, adido, em serviço no comando militar da província de Angola,
Amadeu da Paz Olímpío.

2." Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 2

171

Direcção da Arma de Infantaria

Tenente-coronel,
Brotas.

o major de infantaria Aníbal da Costa
Regimento de infantaria

n. o 10

Coronel, comandante, o tenente-coronel de infantaria,
comandante interino, Rodolfo Martins Viana.
(Visadas
pelo TrIbunal
de Contas em 80 de Março de 1954. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22257).

Direcção da Arma de Engenharia

Major, o capitão de engenharia, do regimento de engenharia n.? 1, Américo Mascarenhas Macedo.
Escola Prática de Engenharia

Tenente-coronel,
o major de engenharia Albano Moreira de Almeida.
Capitão, o tenente de engenharia, adido, em serviço no
SubsccretariHdo de Estado da Aeronáutica, Camilo
Francisco de Barros Sobrinho.
.
(Visada
pelo TrIbunal
devidos emolumentos,

de
008

Contas
termos

em 2G de Março de 195(. Slio
do Daeretc n.o 22 261).

Adidos

Tenente-coronel, o major de infantaria, adido, em servíço na província de Angola, Jaime Pereira de Carvalho.
(Visada
pejo Tribunal
do Contas em 31 do Março de 1954. Slio
devidos

emolumentos,

DOS termos do Docreto

0,°

22 :?57).

Ten_ente-coronel, O major de infantaria, adido, em serVI<;Ono Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal,
Júlio Martins Mourão.
(Visada
peto Tr íbunal
devido. emolumentos,

de Contas om 50 de Março de 1954. São
nos termos do Decreto n.o 22 257).

'l'enente-coronel, O major de ngenharia, adido, em servi<;o no Ministério do'T'ltramar, em comissão civil na
provincia de Angola, António Jacintc Magro.
(Visada
polo Tribunal
devidos omolumontos.

do Contas om 31 do MlLr~O de 105·J. SlIo
008 rarmos
do Decreto 0.° 22 2~7) •

.Major do serviço de administração militar, o capitão do
lnesmo serviço adido em serviço no Ministério do
Interior, na Po'lícia
Segurança Púhlica, Mário Augusto ,Jorge de Figueiredo.
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Extinto quadro auxiliar

N.o 2
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de artilharia

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, o capitão do mesmo extinto quadro, da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, Júlio Rodrigues.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Março de 1954.
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Silo

Por portarias de 24 de Março de 1954:
Laboratório

Militar

de Produtos Químicos e Farmacêuticos

Tenente-coronel farmacêutico, director, o major farmacêutico, director, Homero Ferreira.
Tenente-coronel farmacêutico, subdirector, o major farmacêutico,
subdirector, João dos Santos Simões
Borba.
Inspecção dos Serviços Farmacêuticos

Tenente-coronel farmacêutico, inspector, o major farmacêutico, adido, chefe da delegação n. o 1 do Laboratório Militar do Produtos Químicos e Farmacêuticos,
cargo de que fica exonerado pela presenta portaria,
António da Costa Torres.
(Visadas pelo Trlhunal
vidas emolumentos,

de Contas em 81 de Março de 1954.
termos do Decreto n.? 22 257).

sno

do-

DOS

Por portarias de 25 de ,Março de 1954:
Ministério

do Exército - 3.' Direcção.Geral

Capitão, o tenente de cavalaria Henrique Manuel Gonçalves Vaz.
Quadro da arma de cavalaria

Tenente-coronel, o major de cavalaria, supranumerário,
da direcção da arma, Arnaldo Dionísio Carneiro de
Sousa e Meneses.
(Visada
pelo Tribunal
devidos emoturnentos,

Distrito

de Conta. em 30 do Março de 1954. São
nos termos do Decroto n •• 22 251).

de recrutamento

e mobilização

n.O 14

Coronel, chefe, o tenente-coronel miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, subchefe, Leonel Ileli
Lobão Ferreira.
(Visada pelo Tvlbunal
dovldos emolumontos,

do Contas om 31 do Março do 19M, Slio
nos termos do Docroto no. 22 251).
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Quadro da arma de engenharia

Coronel, o tenente-coronel de engenharia, do regimento
de engenharia n." 1, Raul Barbosa Ferreira Vidigal.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 30 de Março de 1954. Sr..o
nos termos do Doeroto
22 251).

0.°

Por portarias de 27 de Março de 1954:
Quadro do serviço de saúdo militar

Tenente·coronel médico, o major médico, da Assistência
aos Tuberculosos do Exército (Hospital Militar de
Doenças Infecto-Contagiosas), Jaime Castanheira Alves.
Major médico, o capitão médico, do hospital militar regional n.? 1, Armandq Alves de Sousa.
2. inspecção do serviço de saúde militar
&

Te.nente-coronel médico, inspector, o major médico,
Inspector interino, António Manuel da Cunha Ferreira.
(Visadas pelo Tribunal do Coutas em ai de Março de 1954. 8fto
devidos

omolumentos,

nos termos do Decreto

n.· 222(1).

-~III-COlDCAÇOES,

EXDNERAÇOES

Ministério do Exército -I."

E TRANSFERÉNCIAS

Direcção-Geral-I.

fi

Repartição

Por portaria de 15 de Março de 1.954:
Ex?nerado, a seu pedido, nos termos do § 1.0 do artigo 17.° do Decreto n.? 19892, de 15 de Junho de 1931,
modificado pelo artigo LOdo Decreto n. o 20 060, de
11 de Julho do mesmo ano, o juiz de La classe António Júlio Crispiniano de Lacerda do cargo de juiz
adjunto dos 1.0 e 2.° Tribunais Militares Territoriais
de Lisboa.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 20 de Março de 1954).

Ministério do Exército -I. a Direcçlo-GeralPer

2.3 Repartiçlo

portaria de 8 de Janeiro de 1954:
Ministério do Exército - 3.' Direcçllo-Geral

Capitão o.e infantaria no quadro da arma, Carlos Rodrigues dos antos.'
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Batalhão de caçadores n.O3

Tenente de infantaria,
Afonso Viegas Vaz.

no quadro

da arma, António

Batalhão de metralhadoras n.· 3

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Henrique Luis Diogo
de Carvalho.
Regimento de oavalaria n.O 6

Tenente de cavalaria, no quadro <laarma, Mário António
de Pádua Valente.
Por portaria de 15 de Janeiro de 1954:
Regimento de artilharia

pesada n.O I

Capitão de artilharia, supranumerário,
Hugo Landerset Cadima.

Adriano Vítor

Direcção da Arma de Cavalaria

Major de cavalaria, supranumerário,
Almeida.

Eduardo Sousa de

Batalhão de caminhos de ferro

Capitão de engenharia, supranumerário,
dro Daniel de Duarte Silva y Aranda.

Henrique

Pe-

Por portaria de 22 de Janeiro de 1954:
Ministério do Exército - 2.' Dlrecçílo-Geral - 4.' Repartiçílo

Major, do regimento de cavalaria n.? 4, Jacinto Isla de
Montalvão Santos e Silva.

Por portaria de 5 de Fevereiro de t954:
Fábrica Militar de Braço de Prata

Chefe dos serviços técnicos, o major de artilharia, adido,
engenheiro de secção, cargo de que fica exonerado
por es ta portaria, Francisco António Gonçalves Cardoso, nos termos do artigo 6.0 do Decreto D. o 16134,
de 8 de Novembro de lH28, na vaga do major José
Bento Borges, que, por portaria desta data, é nomeado
suhdirector das Oficina Gerais de Equipamentos

Il.A Série
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====================================
e Arreios, devendo ser considerado nesta nova situação desde a data da presente portaria e continuando
na mesma situação de adido em que já se encontrava.
Engenheiro de secção, o capitão de artilharia, adido,
engenheiro de secção das Oficinas Gerais de Equipamentos e Arreios, cargo de que fica exonerado por
esta portaria, Heitor Ramalheira Carrapichano, nos
termos do artigo 6.° do Decreto n." 1613,1, de 8 de
Novembro de 1928, n-i vaga do major Francisco António Gonçalves Cardoso, que, por portaria desta data,
foi nomeado chefe dos servicos técnicos e exonerado
daquelas funções, continuando na mesma situação de
adido e devendo ser considerado nesta nova situação
desde a data da presente portaria.
(Visada
pelo
silo devidos

P01'

Tribunal
de Contas em 81 do Março de 1954. Não
emolumeot<h,
nos termos do Decreto n.o 22 257).

portaria de 12 de Fevereiro de 1954:

Oapitão de infantaria, no quadro da arma, Amilcar Augusto Lopes Chaves.
Por portaria de 25 de Fevereiro de 1954:
Instituto Proflssional dos Pupilos do ·Exército

Sub.alterno de companhia, o alferes do quadro dos serVIÇOS auxiliares do Exército António dos Santos, nos
termos do artizo 19.0 do Decreto-Lei n.? 37 136, de I)
de Novembro de 1948, na vaga do tenente Guilherme
de Sousa, que, por portaria de ta duta, é colocado no
qua.dro e exonerado daquelas funções.
(Vll\1ul"
devidna

polo

'frlh'lua.i

eruotum-uro

Por portarias de 26

Ih~ Contai

em lh do ;\1111"«;0
de 1954. São
nt,cr.·to u.tot 22 251).

, nc)1 terlClOii de.

de

Fevereiro

de 1954:

Escofa do Exército

E:x:ouemdo de comandante da 1.. companhia do corpo
.alullo <la E~('()la (lo E_·p)"(·itoo capitão de infuni~na J osé João de Maios
eves, nomeado por portana de 19 de Outubro de 1951, in erta na Ordem do
.E:xército n." 14, 2.'" ·érie, de 22 ile Novembro de
1951.
l. "ot,,,I~ r lu TrIbunal dI' Conta
cm 4 di- "a"o
do 1954).

ue
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Comandante da L" companhia do corpo de alunos, o capitão de infantaria, da direcção da arma, Duarte de
A:áe,vedü Pinto Coelho, nos termos da alínea a) do
artigo 81.° do Decreto-Lei n." 80874, de 18 de Novembro de 1940, 'na vag,a do capitão José -Ioão de Matos N eves, que, por portaria de 18 de Novembro de
1953, foicolocado na 8." Direcção-Geral deste Ministério, ficando exonerado daquelas funções por portaria
desta data.
(VI.orla pelo Tribunal
O~ ContAs em 12 de Março de 1954. São
dovidos emorumentos , ucs tormos ao Decreto a." 22 257).

Escola Central de Sargentos

Comandante, o coronel de artilharia,
da direcção da
arma, António Fernandes Gomes Pereira, nos termos
do artigo 41.0 do Decreto n ," 36 574, de 4 de Novembro de 1947, na vaga do tenente-coronel António
Alves de Pinho ,e Freitas, que, p'or portania desta
data, transita para a situação de reserva e é exonerado daquelas funções.
(Vl, ..du {l010 Tr-ibun al <lo Conta. em 12 de 111/"':0 <le 1954. NlIo
são devídos emolumentos,
nos termos do Deereto n," 22 2ó7).

Ministério do Exército - I.' Direcção-Geral - 3.' Repartição

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do batalhão de caçadores n." 2, Amadeu Marques Rodrigues.
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Capitão de infantaria,
do batalhão de metralhadoras
n." 2, Manuel Maria Castelbranco Vieira.
Governo Militar de Lisboa - Quartel-general

Capitão, do regimento de infantaria
n." 5, António
Alemão de Mendonça Cisneiros de Faria.
Comando militar dos Açores

Tenente, do regimento
N amorado Freire.

de infantaria

n." 16, António

Comando militar de Angola

Capitão, do batalhão de caçadoresn." 7, Mál'iode Agui:u
Gonçalve,s Dente.
Alferes: de infantaria, do batalhão independente de infantaria n." 19, Paulo António de Oarvalhal Costo :
do serviço de administração militar, do 2.° grupo de
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companhias de eubsistências, Luís José Ferreira Figueirinhas ,e, do quadro dos serviços auxi liares do
Exército, do regimento de artilharia ligeira n," 5,
António Ide Sousa Araújo.
Comando militar de Moçambique

A.lferes, do regimento
da Silva Monteiro.

de lanceiros n," 1, José Adriano

Comando militar da Guiné

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de cavalaria n.? 3., José António de Almeida Júnior.
Escola Prática de Infantaria

Capitão, do regimento
Vieira Ribeiro.
Tenente, do regimento
bosa Mexia Leitão.

de infantaria

n

de infantaria

n." 1, Rui Bar-

Regimento de infantaria

Capitão, do regimento de infantaria
Yicente.
Regimento de infantaria

.?

n. o 12

n.? 2, João Damas
n. o 13

Capitão do quadro doa serviços auxiliares
supranumerário,
Henrique da Silva.
Regimento de artilharia

do Exército ,

ligeira n. o 2

A.lferes, do regimento de artilharia
beiro de Oliveira Carvalho.
Regimento de artilharia

12, Horácio

n." 6, Manuel Ri-

pesada n.· 2

Capitães, do regimento de artilharia ligeira n.? 5, Francisco Silvério Pereira de Bacelar Ferreira e, do regimento de aruilhenia [1." 6, António Cirne Correia Pacheco.
'
Tenente, do regimento de artilharia ligeira n." 3, José
Maria Canelas Ferreira da Silva.
Alferes, do regimento de artilharia ligeira n.? 4, Nuno
Alvares Pereira.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O 3

Capitão, do regimento de artilharia
tónio Pedro Saraiva Júnior.

pesada n." 2, An-
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Tenente, do regimento de artilharia li'geira n." 1, Hernâni Manuel da Cunha Ventura.
Alferes, da Escola Prática de Artilharia, Manuel Francisco Ganhão Palma e, do regimento de artilharia
ligeira n." 5, Rafael Guerreiro Ferreira.
Grupo de artilharia

de guarnição

Alferes, do regimento de artilharia
tónio Fialho 'I'ereno.

ligeira n." 2, An-

Escola Prática de Cavalaria

Major de cavalaria, da direcção da arma, José Maria
Guedes Cabral de Campos.
Regimento de engenharia n.O I

Capitão de engenharia, da escola prática
Vasco Guilherme de Castro Neves.

da arma,

Regimento de engenharia n.O 2

Alferes de engenharia, da escola prática da arma, Justino António Correia de Almeida e Alvaro Joaquim
José M-aia Gonçalves.
Grupo de companhias de trem auto

Alferes de 'engenharia, da escola prática da arma, José
Eduardo Dartant Sales Henriques ,e Manuel Fonseca
Ferreira Pinto Basto Carreira.
Hospital militar regional n,O 4

'I'enente do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, José Augusto de Matos Figueiredo.
Distrito de recrutamento e mobilização n. o 16

Major de infantaria, do regimento de infantaria n." 1(i_,
Rodrigo Carlos Dordio Rosado de Figueiredo Pereira
Bütelho.
Comando militar de Angola

Tenente miliciano médico, licenciado, do comando militar de Moçambique, Acácio Albe-rto Teixeira Coelho.
AHere13: de infantaria, do batalhão de caçadores n." 4,
,J oão António Oastelo Branco Ribeiro, nos termos da
alínea b) do artigo 3.° do Decreto n.? 36019, desde
8 de Fevereiro de 1953, e, em disponibilidade, de ar-
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do grupo de artilharia contra aeronaves
n." 3, Abílio Augusto Fortuna de Moura, de cavalaria, do regimento de cavalaria n. o 4, José Carlos
Vieira Rebelo de Andrade, de engenharia, da escola
prática da arma, Manuel Gomes da Costa e, dó serviço
àe administração militar, do 2. grupo de companhias
de subsistências, Eduardo Armando da Silva Ferreira.
0

Comando militar de Macau

Tenente miliciano de infantaria,
Iioenciado, do comando militar do Eatado da índia, Luís Sebastião
da Costa Brites Rodrigues Ribas.
Regimento de infantaria

Alferes miliciano de i'Il'fantaria,
Rogério Jorge Oastelo.

n.O 7

em disponibilidade,

Regimento de InfantarlR n.· 15

Tenente miliciano de infantaria,
em disponibilidade,
José Joaquim Sousa de Oliveira.
Regimento de artilharia

n. o 6

Alferes miliciano de artilharia,
em disponibilidade,
do comando militar de Angola, José Manuel dos
Santos Vieira.
Regimento de artilharia

pesada n.· 3

Tenente miliciano de artilharia,
em disponibilidade,
Francisco Barros Carneiro Lopes.
Centro de mobilização de cavalaria n.' 3

Tenente miliciano de cavalaria, licenciado, do comando
111ilit.n,rde Angola, Mário Henriques Mendonça.
Batalhão de caminhos de ferro

Tenente miliciano de '"engenhal'lia, em disponibilidade,
Fernando Jo é Brochado de Miranda.

Por portarias de 5 de Março de 1954:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 11 ~e
Dezembro de 1953, inserta na Ordem do E:eérmto
n.o 14, 2.& érie, do mesmo ano, que coloca mo co-
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mando militar de Moçambique o tenente de infantaria, do centro de mobilização de infantaria n." 4, Armando Jacques Favre Ca tel-Branco.
Ministério do Exército - 1." Direcçilo-Geral-

3.' Repartição

'I'enente do quadro dos serviços auxiliarea do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Guilherme de Sousa.
Comando militar de Moçambique

Alferes de artilharia, da bateria independente de defesa de costa n." 2, José Maria Eusébio Alves.
n. ° I

Regimento de infantaria

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do Depósito Disciplinar, Eurico Herculano Barbosa
Eiüza, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.· 5

2.° comandante, o tenente-coronel
chefe do distrito de recrutamento
Acácio Borges da Silva.
Regimento de artilharia

de infantaria, sube mobilização n." 5,
de costa

Capitão, do grupo de artilharia de guarnição, Manuel
Lourenço Pires, sem dispêndio para a Fazenda N acional.
Grupo de artilharia

de guarnição

Capitães, da Escola Prática de Artilharia,
João Luís
de Almeida Rebelo e, do grupo independente de artilharia de costa, Ernesto Carrilho do Rosário.
Bateria antiaérea independente

Alferes, do regimento de artilharia
Eduardo da Costa Rombert.

ligeira n.? 2, Luís

1.° grupo de companhias de saúde

Tenente médico, do hospital militar regional n.? 4, Manuel Albino Rodrigues de Sousa.
Comando militar de Angola

Alferes miliciano, do batalhão independente de infantaria n." 19, Oscar Quintino Fernandes, no termos
da alínea b) do artigo 3.° do Decreto n." :36019, desde
24 de Fevereiro de 19540

2.- Série
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Comando militar de Moçambique

Alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia pesada n ," 3, Fernando António da Silva, nos
termos da alínea b) do artigo 3.° do Decreto n.? 3Q019,
desde 25 de Fevereiro de 1954.
Regimento de infantaria

n.' 2

Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares
Exército, em disponibilidade, da Escola Prática
Oavalaria, José Henrique Pereira dos Santos.

Por portarias

do
de

de 12" de J1farço de 19;;-1:

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 13 de
Novembro de 1953, inserta na Ordem do Exército
n.O 14:, 2.a série, do mesmo ano, a qual colocava no
comando militar dos Açores o alferes miliciano de
artilharia, do grupo de artilharia contra aeronaves
n. ° 2, Fernando Carvalho Barreira.
Escola do Exército

Mestre de ginástica, o capitão de infantaria, do batalhão
de caçadores n." 2, José da Silva Pinto Ferreira, nos
terl~os das alíneas b) e c) do artigo 31.0 do Decreto-Lei n.? 30814" alterado pelo Decreto-Lei n.? 3~ 237,
de 21 de Abril de 194:7, na vaga do capitão Alvaro
Herculano da Cunba, falecido em 10 de Outubro de
1953.
(Visada polo Tribunal
devJdos emolumentos,

do Contas 010 23 rio ;,Ia.'eo do IG54. São
n08 tormos do Decreto
n. o 2:t ~i)7).

Oflcinas Gerais de Fardamento

Chefe da secção técnica, o major do serviço de administraç~o militar, subinspector das inspecções do mesmo
servIço. Uumb rto dos Santos Pereira, nos termos do
a1l'tigo ~7. o do Decreto n. o 11 60;), de 2:3 de Ahril de
926, e base III da L i n. o 2 020, de 19 de Março de
194:7, na vaga do major João '1.'e10 Meneses Cabral,
que, por portaria desta data, é colocado Ui! situnçâo
de reserva e exonerado do referido cargo.
(Vludn
pelo Tribunftl
devIdo. emolnmentos,

de Contas
nos termo.

26 de ~In~~g.>~,~ 1(),',4. Slo
do Decreto n. __ .J7).

Ou)
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Comando militar de Angola

Alferes, do serviço de administração militar, do batalhão
de caminhos de ferro, José Luís Nápoles Guerra,
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, da
Direcção dos Serviços do Ultramar, Domingos Pinto
e, do regimento de infantaria n." 9, António Pereira
de Sousa Júnior.
Comando militar de Moçambique

Tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 5,
Pedro João dos Santos Reis.
Alferes de infantaria, do batalhão independente de infantaria n." 17, Álvaro Soares de Azevedo.
Regimento de Infantaria

n. o 4

Major de infantaria, chefe do centro de mobilização de
infantaria n." 4, João Henrique Vieira Branco.
Batalhão independente de infantaria

n.· 17

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 10,
Arnaldo Manuel de Medeiros Ferreira.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 3

Tenente de artilharia, do grupo de artilharia contra
aeronaves n." 1, António José de Melo Machado.
Direoção da Arma de Cavalaria

Tenente de cavalaria, da escola prática da arma, César
Augusto Rodrigues Mano.
I.· grupo de companhias de saúde

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do Hospital Militar Principal, Fausto Amaral.
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Inspecções

Subinspector, o tenentecoronel
do serviço de administração militar, no quadro do mesmo serviço, António
Gonçalves Coimbra.
Comando militar da Madeira

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do regimento de artilbaria ligeira n.? 1, Werner Rohwedder-
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Comando militar dos Açores

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aeronaves n. o 2, Luis Crespo
de Carvalho.
Comando militar do Estado da índia

Capitão miliciano de infantaria, licenciado, do centro de
ID?bilização de infantaria n.? 6, Armando Domingues
RIbeiro.
Regimento de infantaria

n. o 15

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, Luciano Octávio Mentalvaní Brarens.
Regimento de cavalaria n.· 4

Alferes miliciano de cavalaria, do regimento de cavalaria
n.v 5, Luís Dantas de Sousa Soares.
Por portarias de 19 de Março de 1954:
Exonerado do cargo de professor adjunto das 16.a, 17. a
e 18.a cadeiras da Escola do Exército o major aviador José da Silva Correia, nos termos da parte final
do § LOdo artigo 23.0 do Decreto-Lei n. o 30 874,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 36237, de 21 de Abril
de 194:7, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Janeiro de 1954.
(VIsada poro Tribunal
dovldos emolumontos,

P

de Contas em 2ü de Marco de 1954. Silo
nos termos do Decreto n.· 22257).

Instituto de Altos Estudos Militares

rof~ssor efectivo do curso de altos comandos o brigadeIro, no quadro do corpo de generais, António de
Matos Maia, nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei
o
30264, alterado pelo Decreto-Lei n.? 36238, de
...1 de Abril de 1047, na vaga do general José Viana
~orreia Guedes, que, por portaria de 3 do Novembro
e 1953, foi exonerado deste cargo.

e·

(Visada
polo Tribunal
devldos emo lnmentos,

de COllta. em 30 do Mar:i0 do lü54. São
nos termos do Decreto n. 22257).

Ministério do Exército - 3.· Direcção-Geral

A .

~ervlços

Cartográflcos

do Exército .

.

N

d.Ju~to técnico da ecção de fotogrametria, o capitão
de lDfantariu, na situação de reserva, Ambrósio Afonso
Loureiro, nos termos da alínea c) do artigo 12.0 do
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Regulamento
para a Execução dos Serviços Cartográficos do Exército,
mandado
por em execução
pelo
Decreto n." 21904,
de 24 de Novembro de 1932, alterado pelo Decreto-Lei
n.? :?2938, de 4 de Abril de
1933, na vaga do major de cavalaria Manuel Ferreira
Peixoto e Silva, que, por portaria de 26 de Fevereiro
de 1954, transitou para a situação de supranumerário
e foi exonerado
do supracitado
cargo.
(VI.ada pelo 'I'rtbuu a i de Contas em 31 de Marco de 19M. SAo
devidos emolumnnros, nos termos no Decreto n,? 22 257).

Ministério do Exército - 2." Direcção-Geral - 3." Repartição
Major do serviço de administração
mesmo serviço, José Henrique

Chefe interino
pranumerário,

militar, no quadro
de Sousa.

Hospital Militar Principal
da clínica médica, o capitão
Ricardo Horta .Júnior.

médico,

Instituto Profissional dos Pupilos do Exército
Capitão de infantaria,
do batalhão de caçadores
Amilcar dos Santos Machado de Castro.

do

su-

n. o 8,

Por portarias de 26 de Março de 1954:
Ministério do Exército - I.' Oirecção-Geral- 3." Repartição
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmo serviços, Edgard Octávio Morato de Campos o Sousa.
Ministério do Exército - 3." Direcção-Geral
Coronel do corpo do estado-maior,
chefe do estado-maior
da 4. a região militar, Emílio Ramos Afonso.
Majores,
de infantaria,
do Instituto
de Altos Estudos
Militares, Edmundo da Luz Cunha e, do extinto quadro auxiliar de artilharia,
no mesmo extinto quadro,
Júlio Rodrigues.
Comando militar de Moçambique
Alferes de infantaria,
do batalhão independente
de infantaria n.? 19, Rogério Jorge Vale de Andrade.
Comando militar de Macau
Capitão de infantaria,
do regimento de infantaria
Alfredo Maria Lopes de Mesquita Guimarães.

n." 10,

2.· Série
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2." inspecção de infantaria

Inspector, o brigadeiro, inspector da 5. a inspecção,
tónio Amilcar Botelho Coelho.

An-

5. a inspecção de infantaria

Ins~ector, o brigadeiro, adjunto do comando da L" região militar, Carloa Alberto Barcelos do Nascimento
e Si.lva.
Regimento de infantaria n. ° 5

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n." 10,
LourenGo Calisto Aires e Simão Antunes Malcata e,
do regimento de infantaria n.? 1:?, José Eduardo de
Araú.io Ferreira Mendes Sentieiro, sendo o segundo
por troca.
Regimento de infantal'ia

n.O 10

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n." 5~
Josó Carlos Bastos Martins, por troca.
Batalhão de engenhos

Tenente de infantaria. do batalhão
António Fernandes Morgado.
Regimento de artilharia

de caçadores n. ° 7,

ligeira n.O I

COmanllante, O coronel de artilharia, supranumerário, do
regimento de artilharia antiaérea fixa, Alexandre António Moura de Azevedo.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 3

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia pesada
0.° 1, Manuel Rodrigues de Carvalho,
I.· inspecção de cavalaria

Inspector, o brigadeiro, da 3.a inspecção, Augusto César
de Monte Falco Pereira.
Campo de instrução de Santa Margarida

COlUan~lante, O brigadeiro, no quadro do corpo de generms, Luís Almeida Ribeiro.
Destacamento do Forte do Alto do Duque

TeRente de infantaria. no quadro da arma, Rogério da
ncarnação Elias Mimoso Correia.

i86
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Por portaria de 27 de Março de 1954:
Conselho flscal dos estabelecimentos fabris

Vogal, o coronel médico, inspector da 5. a inspecção do
serviço de saúde militar, Aires Mendonça Lencastre
Pinto de Sousa Ooutinho Montenegro, nos termos da
base x da Lei n." 2020, de 19 de Maio de 1947, e
n." 1.0 da Portaria n.? 13631, de 8 de Agosto de
1951, na vaga do coronel Gilberto Oarrilho Xavier,
que, por portaria desta data, transita para a situação
de reserva e é exonerado daquelas funções.
(Visada pelo Tribunal
devido. emolumentos,

de Oonms em 31 de Março do 19M. Silo
nos termos do Decreto n.' 22 267).

P01' portaria de 31 de Março de 1954:
Comando militar de Angola

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 4,
Raul Jorge Gonçalves Passos e, do regimento de infantaria n.? 12, José Daniel de Barros Adão.
Comando militar de Moçambique

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 12,
Oarlos Henrique Duarte de Lacerda e, da 1. a companhia disciplinar, José Monteiro Grilo.
Direcção da Arma de Artilharia

Majo1,"de artilharia, do regimento de artilharia
n." 3, António dos Santos Vaz Barreiros.
Regimento de artilharia

pesada

antiaérea fixa

Comandante, o coronel de artilharia, da La Repartição
da 2.a Direcção-Geral deste Ministério, Henrique José
Xavier Martins de Figueiredo.
Direcção da Arma de Engenharia

Coronel de engenharia, no quadro da arma, Raul Barbosa Ferreira Vidigal.
Inspecção das tropas de transmissões

'l'onente-coronel de engenharia, do batnlhão de telegrafistas, Mário dos Santos Risques Pereira.
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Escola Prática de Engenharia

2.° comandante, o tenente-coronel de engenharia, da di;
recção da arma, Luís Maria Bastos de Oarvalho.
Inf!tr~tor de educação física, o tenente de cavalaria, do
re~lmento de cavalaria n.? 6, Henrique Augusto Teixell'a de Sousa Sanches.
Regimento de engenharia n.· I

') ° comandante, o tenente-coronel, da Escola Prática
..,.
de Engenharia, Manuel da Conceição Gomes.
Batalhão de telegraflstas

Oom~n_dante,o tenente-coronel de engenharia,
pratica da arma, Ma~uel Brás Martins.

da escola

Hospital militar regional n.· I

D'
Ir~ctor, o tenente-coronel médico, no quadro do ser'VIÇOde saúde militar, Jaime Castanheira Alves.
Assistência aos Tuberculosos do Exército
Hospital

Militar

de Doenças Infecto-Contagiosas

Oapitão médico, do Hospital Militar Principal, João Figueiredo Barbudo.
Distrito de recrutamento e mobilização n.O 7

Ohefe, o coronel de infantaria,
A.madeu da Paz Olímpio.

no quadro da arma,

Campo de instrução militar de Santa Margarida

A.~{res de cavalaria, do regimento
uben Marques de Andrade.

de cavalaria n." 8,

-Ministério ~o Exército - Repartiçllo Geral
Po1- portaria de 28 de Fevereiro de 19/54:

BJ{one~ado,

a seu pedido, do cargo de professor da
cadCl~'a de Matemáticas Gerais do curso geral preparatórlO da Escola do Exército o Dr. Luís dos Santos
Marques Catarino devendo ser considerado nesta situal:ão desde 15 de Outubro de 1953.
(AnOlada

pelo Tribunal

de Conta.

em 9 de Março de 19M).
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MELHORIA DE PENSÕES

Ministério do Exército _I.a

Direccão-Geral-

2.a Reparticao

Concedido
o abono de melhoria de pensão que lhes
foi atribuída,
nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei
n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, por terem completado o tempo de serviço que lhes vai indicado, aOS
oficiais na situação de reserva em seguida mencionados,
ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei
n.? 28402, da
data acima referida:

Por portaria de 19 de Fevereiro de 1954,'

ic.scos,

Tenente
de infantaria
Jaime Nunos Pedro,
desde 30 de Dezembro de 1953 - 36 anos de serviç'o.
(Vtsnda pulo 'I'ríbuunl
do Contas 0'" ~6 de Março de 19"t.
devidos em olumontos, nos termos do Decreto n," 22 257).

Por portaria

São

de 26 de Fevereiro de 1.954,'

Tenente-coronel
de engenharia
Ricardo
Pereira
Dias,
31.200t$, desde G de Fevereiro de 1954 - 36 anos de
serviço. (Visada pelo Tribunal de Coutas em 2G de Março de 1954. S1\o
devidos

emolumentos,

nos termos

do Decreto

D.· 22257).

Por' portaria de 5 de Março de 1954,'
Tenente de infantaria,
na situação de reserva,
Antóni~
Júlio, 1G.800a, desde 30 de Janeiro
de 1954-;)6
anos de serviço.
(Visada
1'010
'I'rlbuu al do Conta. em 18 do Ma"o de 1954. Sfto
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n," 22 257).

Por portaria de 19 de Março de 1954,'
Tenente

do quadro

dos serviços

auxiliares

do Exército

Porfírio Jouq tlim Pereira, 15.0006, desde 17 do Fevereiro de 1954 - 3G anos de serviço.
(Vlsadft pelo Trtbuual
devidos emolumento.,
POI'

de

Contus
termo.

1108

001 80 do Março de 1954. Siío
do Decreto
22 257).

!l."

portaria de 26 de .Ma1·~'O de 1954,'

Major

farmacêutico Leão Rodrigues de Almeida Corroía,
~7 .0006, desde {) do :Mal'ço de 1954 - 36 anos de serviço.
Te nen te de infantaria
J acinto Gonçalves
Godinho,
16.800t$, desde 24 de Fevereiro do 195-1 36 anos de

serviço.

(Vlalldá polo 'I'rlbuual
devidos emeluureutos,

do Coruns 001 31 de Mal'<;o de 19~J. SAO
uos termos do Decreto D •• ~2 2M).
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DIUTURNIDADES

do Exército - Repartição

Geral

Por portaria de 5 de Março de 1954:
Jo~o Afonso do Nascimento Rodrigues, professor efectIvo do 7.° grupo de disciplinas do Colégio Militarconcedida a 1. a diuturnidade e o direito ao respectivo abono, desde o dia 1 do corrente mês de
Março, nos termos do artigo 19.° do Decreto n-" 34093,
de 8 de Novembro de 1944, e artigo 167.° do Decreto
n. o 36 508, de 17 de Setembro de 1947.
(Visada pelo Tribunal
vídos emolumentos,

de Contai em IS de Março de 1954. São den08 termos do Decreto o.· 22 257).

VI- CONDECORAÇOES
Ministério

E LOUVORES

do Exército - Gabinete

do Ministro

Por portaria de 25 de Março de 1954:
Louvado o coronel de cavalaria José Lúcio de Sousa
Gonçalves Nunes, na situação de reserva, pela inteligência, zelo e são critério com que tem desempenhado,
durante seis anos ininterruptos, o cargo de director
da Biblioteca do Exército -fusão
das antigas bibliotecas do Ministério da Guerra e do Estado-Maior do
EXército -, onde levou a cabo uma importante obra
renovadora,
reor-ganizando om novos e criteriosos
:moldes o inventário e arrumação de cerca de 25000
obras, com 75000 volumes, permitindo a sua rápida
e fácil consulta. Introduziu, além disto, ordem, mé~.do.' arranjo e rigorosa disciplina nos ~erviços da
lbhoteca, cujos valores se encontram hoje, pela sua
acção, melhor acautelados e garantidos. O seu exemplo deve ser mostrado a todos como um modelo de
zelo e dedicação a seguir e os seus serviços considerados relevantes e distintos.
Por portarias de 31 de .Março de 1954:
Lünvado o general José Filipe de Barros Rodrigues
~or, no ca::go de ch~fe do Estado-Maior do. ~:x;ército
e nnIU período especwlmente trabalhoso e difícil, du-
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rante O qual o Estado-Maior do Exército realizou
importantes estudos e trabalhos, ter continuado a demonstrar louváveis qualidades de competência profissional, bom senso, dedicação pelo serviço e equilibrado espírito de compreensão, que lhe permitiram
obter, na superior chefia de tão importante departamento do Ministério do Exército, resultados muito
apreciáveis e mesmo, sob certos aspectos, excepcionais e relevantes, apesar da carência de oficiais do
corpo do estado-maior em número suficiente para
todas as incumbências atribuídas ao Estado-Maior
do Exército, confirmando assim as altas qualidades
militares que sempre têm distinguido a sua carreira e
fazem dele um chefe muito considerado e respeitado.
Louvado o general Domingos José dos Santos de Lemos
por, primeiramente
na Direcção dos Serviços do
Ultramar, que organizou, e posteriormente no elevado cargo de ajudante-general,
ter continuado a
demonstrar as suas apreciáveis qualidades de chefia,
de bom senso e saber profissional, pondo na resolução de todas as questões do seu difícil cargo um
louvável espírito de justiça e compreensão que o
tornam respeitado e estimado por todos quantos com
ele lidam.
Louvado o general Miguel Pereira <Coutinho por t~r
continuado a contribuir com o seu zelo, inteligência
e faculdades de organização para o serviço do Exército, apesar de haver passado à situação de reserva,
dedicando-se com louvável interesse e perseverante
actividade à Obra Social do Exército, que orgaUlzou e tem mantido num alto nível de proveitoi:ia
utilidade.
Louvado o general José Joaquim Pinto Monteiro por,
no comando militar de Angola e durante a inspecção de que foi incumbido às guarnições militares
do Oriente em 1951, ter continuado a dar constantes
provas de muita dedicação pelo serviço elevada competência profissional e espírito de bo~ harmonia e
colaboração que lhe permitiram contribuir de fOl'Illa
muito importante para a melhoria das instalações
e desenvolvimento dos serviços militares de Angola.
L~uvado 0. general Helll'iquc .Pereira elo VaI por ser
.lust? s~hen:ar, na altura em que c tá prestes a p~ssaro a sl~uaçao de reserva, as suas qualidade:'! de lntehgênCla, competência profissional, lealdade" boJIl
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senso e dedicação pelo serviço, de que sempre deu
ovas durante a sua lonza carreira militar e acora
de novo evidenciadas na e última missão import~nte
e que foi incumbido -o comando mi litar ele Moçambique_,
onde demonstrouapreüiáv,e,is qualidades
de comando e chefe e serviu de forma a prestigiar
L as Instituições militares.
.
ouvado o general Alvaro Teles FerreiJ:a de Passos
ror, na direcção do Instituto de Altos Estudos Miltares, ter continuado a afirmar as suas qualidades
de ~nteligência, saber profissional e superior. orientaçao e competência pedagógica, com as quaIS vem
desde há muitos anos cont~ibuindo para elevar o nív.el profissional dos oficiais do Exército e que repeL tIdas vezes têm sido objecto de louvor.
ouvado o generaI João Alegria dos Santos Calado pela
gran~e c<lmpetênciae actividade com que, além da
sl~penntendência na Direcção da .Arma de Engenha1'10.e Comissão Executiva das Obras Militares Extraordinárias e durante alzuns anos da proficiente
actuação como 'professor do t:>cursode altos comandos,
tem euperiorments dir,igido as obras de construção
do campo de instrução militar de Santa Margarida,
em que mais uma vez se demonstraram as suas altas
qualidades de oficial muito distinto, de {)Tg'anizador
~neticuloso e de ohefe que sabe -orientar ,e congraçar
Loa boa v<lnta~ee ~ctivida,de dos ,eus subordinados.
.
uva do
brigadeiro Jose Esqmvel pela forma dedl('ada, leal 'e inteligente como se tem desempenhado
das. funções de director dos Serviços do Il ltramor !especl~lmente durante o período em que os refendos
serv~Ços procederam aos estudos e tra balhos de reorf.alllzação das forças ultramarinas ú ltimamente reaLo lzadas.
.
.
,
.
.'
uvado o brirradeiro I..UIB .AlmeIda Ribeiro po.r, no
cargo de cOl:andante do campo de instruçã<l militar
de Santa MarO'arida, ter, mais de uma vez, dado
provas das sua~ iuvulgares qualidades de comando,
bom. enso , louvável iniciativa e grande i.nteresse p~lo
. e~lÇO. Aliando ~t sua pre timosa activi~ade, boa dispos19ão de ânimo, sabe conquistar a ~e.dlcaçã~ ~os su~ordllladol'1 e demonstra constante espll'Jto de uül colaL oração.
.
ouvado o brigadeiro Va 'co da Gama R<ldngues por,
tanto na pre.'illência. d<l l'onselho fiscal dos stabele-
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cimentos fabris do Exército como no desempenho dos
vários trabalhos e realização de muitos estudos de que
foi incumbido, haver posto sempre toda a sua dedicação pelo serviço e, mais uma vez, dado provas da
sua meritória actividade, de alta inteligência, profunda competência técnica e sentimento de organização.
Louvado o coronel do corpo doestado-maior Carlos Miguel Lopes da Silva Freire pela forma altamente distinta e competente como tem desempenhado as funções de chefe da 3." Repartição do Estado-Maior do
Exército e dirigido os estudos e trabalhos de organização militar, derivados da presente situação político-militar, no que mais uma vez demonstrou, a par
duma vasta cultura geral e militar e duma excepcional capacidade de trabalho, lúcida inteligência, bom
senso, ínteg-ro carácter, espírito de sacrifício e aptidão
para bem servir em todas as circunstâncias.
Acumulando com o cargo de professor e, ultimamente, com ·0 de director do curso do estado-maior,
num trabalho exaustivo de quase dois anos, sem o
mais pequeno sinal de enfraquecimento
de vontade
ou desfalecimento, ocupa um lugar de destaque entre
os oficiais do corpo do estado-maior, devendo os seuS
serviços ser considerados muito distintos, extraordinários e excepcionalmente relevantes.
Louvado o coronel de infantaria, na situação de reserva,
Marcelino Pais de Figueiredo Alves 'Pela maneira
distinta e eficiente como vem desempenhando, desde
Janeiro de 19301 as funções de chefe dos Serviços Oartográficos do Exército, onde tem revelado excepcionaIS
qualidades de direcção e de chefia, aliadas a uma
modéstia, que só encontra paralelo na sua grande
competência e lealdade para com todos.
Louvado o coronel de infantaria, na situação de reserva,
Domingos António Bastos Carrapato Calado BrancO
pelo zelo, interesse e dedicação que tem posto nO
cargo de presidente da direcção do Cofre de Previdência dos Sargentos do Exército de Terra e Mar, procurando sempre melhorar os serviços do Cofre nO
interesse dos subscritores e diligentemente
colaborando com o Ministério do Exército na obra social de
construção das casas de renda económica.
Louvado o coronel de artilharia Alexandre dos Santos
Majer, comandante militar no Estado da India, pela
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sua acção em favor da manutenção da disciplina e moral das forças da guarnição do Estado da Tndia, facto
revelado no comportamento e atitude das tropas sob
o seu comando e que merece especial relevo em virtude das circunstâncias actuais, confirmando assim
as suas qualidades de comando e de militar.
Louvado o coronel de artilharia Àntónio Oirne Rodrigu.es Pacheco por, no comando militar de Macau, ter
eVIdenciado apreciável bom senso serenidade e excelentes qualidades de comando, 'especialmente demonstradas durante o conflito com forças chinesas em
Julho de 1952, confirmando assim a alta conta em
q_ueé tido como profissional muito competente e ofic:al .com o qual se pode <contar em todas as circunstancIas, devendo os seus serviços considerar-se relevantes e distintos.
Louvado o coronel de cavalaria, na situação de reserva,
A~fredo de Castro Antas pela maneira leal, dedicada
e Inteligente como se tem desempenhado do cargo de
c~efe da 2.a Repartição da 1." Direcção-Geral do Mir.Istério elo.~xérci~~, confirmando, assim, as boas. q;:al:dades militares Ja demonstradas em outras missoes
de
eervico
L
) .
ouvado o coronel de cavalaria Carlos Afonso de Azevedo Cruz Ohaby pela dedicada contribuição à obra
sO~lal do Exército, onde a sua illtervenQão se tem
feIto sentir muito prestimosamente, e ainda pela sua
actuação em liO'ação com o Ministério da Educação
Nacional no desenvolvimento
do ensino primário
entre as pra~as do Exército, actividades estas que,
dur.ante largo tempo, acumulou com o comando do
regImento de cavalaria n." 7, confirmando, aSSIm, as
suas qualidades de oficial muito dedicado à profissão
e especialmente devotado aos seus subordinados, entre
Os quais desenvolve uma favorável acção moral.
LOuvado o coronel de engenharia, na situação de reserva, Augusto de Azevedo e Lf'l1loS Esmeraldo de
Oarvalhais pelos prestimosos serviços prestados com?
c~efe de protocolo da Reparti~ão do Gabinete elo :111nIstro do Exército, onde sempre continuou a demonstrar a suas grandes qualidades de inteligência, bom
senso e elevada compreen 5:0 que o tornaram um colabOl'ado~'impre cindível e merecedor de todo o apreço
e consldera~ão.
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Louvado o coronel do serviço de administração militar
Sebastião Martins Peres Gomes pela grande competência profissional e dedicação pelo serviço, sempre
reveladas nos estudos e trabalhos de que foi encarregado, mais uma vez demonstrando ser um oficial
muito distinto, com apreciáveis qualidades de trabalho e chefia.
Louvado o coronel do serviço de administração militar
Augusto Carlos de Pina Tormenta por na direcção
da Manutenção Militar ter continuado a demonstrar
as suas qualidades de oficial excepcionalmente dedicado pelo serviço, perseverante e activo, a quem se
fica devendo uma parte importante dos últimos e
grandes melhoramentos nas instalações industriais
da Manutenção Militar e da melhoria das condições
de alimentação das praças do Exército.
Louvado o coronel do serviço d'e administruçâo militar
Ilídio Aníbal Botelho Coelho por, primeiramente
como chefe da 3.a Repartição da 2.& Direcção-Geral
e l}Josteriormente corno director das Oficinas Gerais
de Fardamento,
haver sempre posto no estudo das
questões de que foi incumbido e nas decisões que tomou toda a sua boa vontade, muita inteligência e
competência profissional, bom enso e escrupuloso
respeito pela lei, confirmando assim, a conta em que é
tido. de um oficial muito competente ,e dedicado pelo
serVIço.
Louvado o tenente-coronel do corpo do estado-maior Augusto Manuel das Neves pela forma criteriosa e distinta como tem desempenhado as árduas e difíceis
funções de chefe do estado-maior da 1." divisão do
corpo 'expedicionário
português
cumulativamente
com as de professor do Instituto de A.ltos Estudos :Militares e da Escola do Exército,
Depois de haver frequentado com distinção o lnfantry Advanced Course, nos Estados Unidos da América, tem desenvolvido uma importante acção pedagógica, difundindo 08 conhecimentos ali adquiridOs
entre os quadros da divisão, muito contribuindo para
o nível alcançado na instrução da mesma c, consequentemente, para o bom êxito alcançado nas manobras de 1953.
Dotado de excepcionais qualidades de energia, vontade firme e decisão, os seus serviços devem ser considerados COmOdistintos e importantes.
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Louvado o tenente-coronel do corpo do estado-maior
. J?sé de Oliveira Vitoriano pela vontade de bem serVlr~e que deu provas ao aceitar o cargo de chefe do
GabInete, onde mais uma vez tem revelado os seus
apreciáveis dotes morais, bom senso e larga experiênc~a,. a par de elevadas qualidades profissionais que o
dlstInguem como um oficial do corpo do estado-maior
ao. qual confiadamente se podem atribuir todas as
mlSsões.
.
J",ouvado o tenente-coronel
do corpo do estado-maior
Henrique Costa dos Santos Paiva pela forma como
v~m desempenhando, desde Outubro de 1951, as funç~es de chefe da secção de rearmamento num período
dlfícil e trabalhoso, demonstrando, assim, mais uma
vez, as suas qualidades de oficial muito inteligente e
de grande iniciativa, devendo considerar-se um elebento que muito contribuiu para os importantes traalhos realizados no Estado-Maior do Exército na
organização e armamento das forças correspondentes
aos nossos compromissos internacionais
e classificar-se os seus serviços como distintos e importantes.
Louvado o tenente-coronel do corpo do estado-maior
Manuel Avelino Barreira Antunes pelos serviços
prestados desde há anos na 3." Repartição do EstadO-Maior do Exército, especialmente como chefe
da secção de mobilização, num período em que os
t~abalhos de organização e preparação da mobilizaçao assumiram especial relevo em virtude da presen~e situação político-militar, afirmando-se como um
oficl~l muito competente, inteligente, dedicado pelo
_
b
servlÇO
e dotado de mazníflco
espírito de colaboraçao, sendo os seus serviços mais de apreciar por terem sido prestados com acumulação das funções de
professor da Escola do Exército, o que o obrigou a desen.volver uma. actividade fora do vulgar para poder
L satlsfazer as incumbências recebidas.
ouvado o tenente-coronel de engenharia Luís Vitória
de França e Sousa pela extraordinária
dedicação
pel~ s7rviço, prestimosa actividade e grande competenCla profissional de que tem dado provas n.a
8~a actuação na Comissão Executiva das Obras lh!ttares Extraordinárias,
confirmando assim as suas
qualidades de oficial muito distinto, excepcionalmente trabalhador e dedicado à sua profissão.
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Louvado o tenente-coronel do serviço da administração
militar Antonino de Figueiredo e Silva pelas demonstrações de extrema dedicação pelo serviço, alta
competência técnica, cuidado e seriedade postos em
todos os importantes estudos e trabalhos de que tem
sido encarregado na Direcção dos Serviços do Ultramar e que devem ser considerados relevantes e
distintos.
Louvado o tenente-coronel do serviço de administração militar, na situação de reserva, Gaspar Marques
de Oliveira por, como chefe da Repartição de Fiscalização, não se ter poupado a esforços para iniciar
o funcionamento da sua Repartição e submeter a
julgamento as contas de gerência de 132 conselhos
administrativos subordinados, mesmo antes do prazo
legal, o que foi posto em destaque no relatório e
declaração geral do Tribunal de Contas, publicado
no Diário do Governo n." 55; 2." série, o que confirma as suas qualidades de trabalho, grande dedicação pelo serviço e muita competência técnica.
Louvado o major do corpo do estado-maior Fernando
Viotti de Carvalho pela forma criteriosa e dedicada
como vem desempenhando as funções de chefe da
secção de organização da 3.& Repartição do Estado-Maior do Exército num período excepcionalmente
difícil e trabalhoso de organização e preparação das
forças a levantar em consequência dos nossos compromissos internacionais.
Dotado de excepcional capacidade de trabalho,
equilibrada ponderação, grande competência, muita
dedicação pelo serviço e magnífico espírito de colaboração, tem sido um elemento de grande valor nos
importantes trabalhos levados a efeito no Estado-Maior do Exércio nos últimos anos, em matéria de
organização, devendo os seus serviços ser considerados distintos e relevantes.
Louvado o major do corpo do estado-maior José de
Freitas Soares pela forma inteligente
criteriosa e
dedicada com que vem desempenhando: desde a sua
fundação, em 2 de Agosto de 1951, o difícil cargo
de chefe do sub-registo do Ministério do Exército,
cumulativamente
com o de chefe do registo do :Mi·
nistério dos Negócios Estrangeiros,
que montou
igualmente, e o de professor da Escola do Exército,
dando assim provas de oficial muito competente,
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com acentuada personalidade, excepcionalmente metódico e trabalhando sempre com entusiasmo e sem
desfalecimentos.
Louv,ado o major do corpo do esna"do-maior ~orgle Ale:X:'Ulndoo00 Fonseca por, durante mais de três anos em
q~e continuou prestando serviço no Gabinete do IMiIlllstro do Exército, ,ver demonstrado o seu espíeito de
I?ent servir e de Iealfssima eolaboração, o qual, al íado
a' suas excelentes qualidades 'P!lXlíÍissionais,o tornam
Um auxiliar
cujos serviços merecem Slempoo louvor
e neste caso er coneiderados irelevantes oedistintos.
Louvado o major do corpo do estado-maior Francisco
Rafael Alves pela vincada personalidade de que tem
dado provas n!> cargo de chefe do estado-maior do
C?mando militar da !ndia, confirmando as suas qualIdades de excelente oficial do corpo do estado-maior,
com quem se pode sempre contar e cuja dedicação
pelo serviço mais se afirma nas ocasiões difíceis, devendo, por isso, os seus serviços ser considerados relevantes e distintos.
Louvado o major do corpo do estado-maior Mário Marq~es de Andrade. pela incansável e proficiente actiVIdade desenvolvida na elaboração do novo regulamento de recrutamento, durante a qual demonstrou
mais uma vez a sua extraordinária
dedicação pelo
serviço e o cuidado e inteligência com que se dedica
ao estudo das questões de que é incumbido, o que
o faz considerar como um oficial do corpo do estado~maior de muito merecimento.
Louvado
major de artilharia Carlos Luciano Alves
d; S,ousa pelo inexcedível zelo, dedicação e competencIa profissional com que, num trabalho exaustivo
e de preocupação de todos os momentos, se tem devotado à direcção da Fábrica Militar de Braço de
Prata, onde -tsm desenvolvido uma paciente, perseverante e prestimosa actividade, especialmente durante a fase de importantes melhoramentos pela
qual a mesma Fábrica está passando, o que confirma
as excelentes qualidades profissionais e morais deste
oficial.
Louvado
major de cavalaria João Eduardo Gamarro
Correia Barrento pela inteli!rência, dedicação e competência que tem posto no desem~enho do cargo d,e
delegado do Ministério do Exército nas provas hl-
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picas oficiais, em especial quanto às funções de chefe
e seleccionador das équipes hípicas internacionais,
muito tendo contribuído para as prestigiosas classificações obtidas nos últimos anos, quer no País, quer
no estrangeiro, confirmado assim de novo as suas excelentes qualidades de oficial do Exército pundonoroso
e distinto.
Louvado o major de engenharia Adriano Vieira Ooelho dos Santos Macedo pelo zelo, interesse e competência que tem posto no desempenho das funções de
subdirector das Oflcinae Gerais de Material de Engenharia, e bem assim nas de director interino, que
frequentemente tem assumido, garantindo, pela sua
permanente e dedicada assistência nesse estabelecimento fabril, uma continuidade de acção da maior
vantagem para os serviços.
Louvado o major farmacêutico Homero Ferreira pela
forma 'proficiente e muito activa como tem dirigido o
Laboratório Militar de Produtos Químicos oeFarmacêuticos, desenvolvendo extraordinàriamente
a actividade do mesmo Laboratório de forma a beneficiar
grandemente os serviços de saúde do Exército e os
militares e suas famílias, o que mais uma vez demonstra as suas qualidades de profissional distinto, de
administrador zeloso e de oficial muito dedicado pelo
serviço.
Louvado o major do serviço de administração militar
Acácio Monteiro Oabral pela competência profissional
e zelo pelo serviço sempre demonstrados na actividade
que desempenha na 3.a Repartição da 2.a Direcção-Geral, especialmente nos estudos e trabalhos referentes à elaboração do orçamento anual, qualidades
estas que o fazem considerar como um oficial muito
distinto e dedicado pela sua profissão.
Louvado o major do serviço de administração militar
J osé He~rique de Sousa pela proficiente dedicação
pelo serviço sempre demonstrada através dos estudos
e trabalhos de que foi encarregado, especialmente referentes à preparação do orçamento do Ministério do
Exército, confirmando assim as suas qualidades de
oficial muito competente e zeloso.
Louvado o major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar Joaquim de Sousa Brites pela
dedicação e lealdade demonstradas no desempenho
das funções de chefe da Repartição Geral do Ministé-
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rio do Exército, onde tem revelado notáveis qualidades de militar e grande competência para a execução
. dos serviços a seu 'cargo.
Lonvado o capitão do corpo elo estado-maior André
da Fonseca Pinto Bessa por ter continuado, durante o
te:u:po em que desempenhou funções no Gabinete do
Ullllstro do Exército, a demonstrar altos dotes de bom
sensn, de capacidade pro:6ssional e dedicação pelo serVIÇO, que fazem dele um auxiliar
prestimoso, em quem
Se deposita toda a confiança.
LOuvado o capitão do corpo do estado-maior Silvino Silvério Marques pela muita competência e critério com
qne montou o serviço de cifra do Ministério do Exército, cuja chefia vem exercendo desde a sua fundação.
Acumulando corh as funções do cargo de 'professor da
Escola do Exél'('ito, dá provas ele uma actividade excepcional, só possível de encontrar em oficiais dotados,
cOmo ele, de superiores qualidades profissionais e morais.
Oficial excepcionalmente inteligente e técnico de
alto valor nos assuntos respeitantes ao serviço de cifra,
que serve com o maior entusiamo e perseverança,
Os seus serviços elevem ser considerados distintos e relevantes.
Louvado o capitão do corpo do estado-maior António
Alberto de Carvalho Rosado pela eficiência, inexcedível dedicação e superior critério com que tem colaborado em todos os trabalhos de organi,mção levados
a efeito nos últimos anos no Estado-Maior do Exército, evidenciando qualidades e virtudes militares verdau.eiramente excepcionais que o fazem destacar entre
os melhores oficiais do estado-maior. Trabalhando
seInpre com entusiasmo e verdadeiro espírito de sacrifício, acumulando o seu trabalho no Estado-Maior
do Exército com as funções de professor do curso do
estado-maior, "num trabalho verdadeiramente
exaustivo, tem posto ü prova as suas grandes possibilidades,
e:x:cepcional bom senso e sentido das realidades, a pa.r
do conhecimento profundo elos problemas de organ~zação, e pode ser apresentado como exemplo de dedicação profissional, devendo os seus serviços ser considerados muito di tintos e extraordinários e altamente
relevantes.
LOU~yadoo capitão de cavalaria :Manuel da Fonseca
PInto Bessa por, durante o tempo em que desempe-
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nhou as funções de ajudante de campo do Ministro do
Exército, ter dado provas de muita inteligência, constante dedicação pelo serviço e muita lealdade, contribuindo grandemente com o seu primoroso trato e
paciência para a boa resolução dos numerosos assuntos de que foi incumbido.
Louvado o capitão de cavalaria Álvaro Nuno Lemos da
Fontoura poOrnas funções de ajudante de campo ter
sempre demonstrado grande dedicação e espírito de
bem servir, aliados a dotes de bom senso e discrição,
que o tornaram muito útil e prestimoso nas missões
que desempenhou.
Louvado o capitão de engenharia Vasco Esteves Ramires por na direcção das obras do campo de instrução
militar de Santa Margarida ter manifestado grande
competência profissional, inexcedível interesse e salientes qualidades de chefia, organizac;ão e iniciativa,
conseguindo, 'Com a boa e profícua orientação da sua
actividade, resultados muito apreciáveis, de forma a
aprontar nas épocas devidas as instalações essenciais para as tropas que se reuniram naquele campo
durante as manobras de 1953, devendo os seus serviços ser considerados importantes e distintos.
Louvado o capitão de engenharia Carlos 'Maria Bastos
Carreiras por, na chefia imediata dos trabalhos de
instalação do campo de instrução militar de Santa
IMargarida, ter revelado, a par de grande competência profissional, apreciáveis qualidades de organização e direcção e demonstrado inexcedível zelo e constante actividade.
Louvado o Sr. José de Oliveira Carvalho por, no cargo
de chefe da 5.a Repartição da Direcção-Geral.da Contabilidade Pública e de membro da Comissão de Contas e Apuramento de Responsabilidades,
ter evidenciado, além de profundo saber profissional, de devotada preocupação na defesa dos interesses da Fazenda
e de constante dedicnção pelo serviço, o mais razoável
espírito de compreensão e colaboração, o qual, aliado
à sua cultura e trato pessoal, lhe tem granjeado a estima geral no Ministério do Exército.
Louvado o segundo-sargento do quadro de amanuenses
do ExércitoJ oaquim Adelino por durante mais de
três anos, em que esteve ao serviço do Ministro
do Exército,
Como condutor de viatura automével, ter dado contínuas 'Prov,as da maior correcção,
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constants zelo ,e dedicação, qualidades 'estas que sempre o fizeram considerar como um auxiliar muito 'estimável, no qual se tinha inteira e completa confiança.

Louvado, por proposta do chefe do Estado-Maior do
Exército, o coronel tirocínado do 'corpo do estado-maior José Filipe da Silva Neves pela forma. 'como
desempenhou as funções de chefe do estado-maior da
direcção de manobras de 1953, realizadas no campo
d~ instrução militar de Santa Margarida, evidenclando apreciáveis qualidades de organizador, coordenador e impulsionador, grande capacidade de trabalho, inexcedível lealdade, zelo e interesse pelo
serviço. Entusiasta
e dedicado pela sua profissão,
muito activo e dinâmico, serviu com grande aprumo
e. seriedade, contribuindo largamente para a eficiênc~a e bom funcionamento de todas as repartições e ser"VlÇOS
do quartel-general da direcção de manobras.

Ministério do Exército-l."

Direcção-Geral-I.a

Repartição

Condecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com
as disposições elo Regulamento da Medalha Militar,
aprovado pelo Decreto n. o 35 667, de 28 de Maio de
1946, e Portaria n. o 12731, de 4 de Fevereiro de
1949, os seguintes oficiais:
Tenentes-coronéis:
de infantaria, Afonso Eurico Ribeiro Casais, de artilharia, Manuel de Almeida
de Avila, Mário Augusto da Assunção Marques
e José Joaquim da Silva e Costa e, do serviço
de administração militar, Cândido Nunes Pinheiro.
Major do serviço do administração militar, na situação de reserva, Daniel António Reis Rosa.
Capitães: do extinto quadro auxiliar do serviço de
saúde, na situação de reserva, Mário de Jesus
Azevedo e Francisco José Courelas, do extinto
quadro de oficiais do secretariado militar, Bernardino l\filitão Gomes e Domingos dos Santos
Massano Corado e, do quadro dos serviços auxiliar'es do Exército, António Lúcio Aguião Valente.
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Condecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com
as disposições do Regulamento da Medalha Militar,
aprovado por Decreto n.? 35667, de 28 de Maio de
1946, os seguintes sargentos:
Sargento-ajudante
do quadro de amanuenses
Exército Frederico António Coelho Vargas.
Segundo-sargento
do quadro de amanuenses
Exército Fernando ~igoni de Vasconcelos.

do
do

Condecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com
as disposições do Regulamento da Medalha Militar,
aprovado pelo Decreto n. o 35 667, de 28 de Maio de
1946, e Portaria n.? 12'731, do 4 de Fevereiro de
1949, os seguintes oficiais:
Coronéis: do corpo do estado-maior, Manuel Lopes
Pires e Horácio Madureira dos Santos e, de infantaria, José de Miranda Andrade.
Tenentes-coronéis:
de infantaria, Gregório de Paiva
Cunha, António Augusto Taveira Pereira, Alberto
Crucho de Almeida, Francisco Maria Ramos e
Silva e, miliciano do extinto quadro especial, na
situação de reserva, João José Amaro; do serviço de administração militar, José Domingos
Lampreia, milicianos do extinto quadro especial
Francisco Pinto do Amaral e, na situação de reserva, José Rebelo do Magalhães.
Majores : de infantaria, Miguel da Couceição Mota
Carmo, na situação de reserva, Joaquim José
Bastos Antunes Ferreira, João Manuel Gomes,
José Joaquim de Santa Clara Barbas e, miliciano
do extinto quadro especial, José Raimundo Pereira, e, do extinto quadro auxiliar de artilharia,
na situação de reserva, José Francisco Henriques.
Capitães: de infantaria, na situação de reserva,
Felizardo Pacheco Sarmento da Conceição, milicianos do extinto quadro especial, na situação de
reserva, Joaquim Ferreira da Silva, Rui José da
Silva Loureiro e António Martins Ferreira Júnior; de cavalaria, na situação de reserva, António Luis Pereira Coutinho ; de engenharia, mili-
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ciano do extinto quadro especial, na situação de
r.eserva, J oão Eugénio; do extinto quadro auxiIiar do serviço de saúde, na situação de reserva,
António Maria de Almoida; do quadro dos serviços auxiliares do Exército, Armando Augusto
Sarmento e Mário Leote Veloso; chefe de banda
de música, Armando de Mendonça Escoto.
Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército Joaquim Pinho das Neves e José Valente;
picador, na situação de reserva, António da Silva
Monteiro.
Oondecorados com a medalha militar de ouro da classe
de c?mpo.rtameoto exemplar, em conformidade. ?om
as dISposlções do Regulamento da Medalha Militar,
aprovado pelo Decreto n~O35 6G7, de 28 de Maio de
1946, e Portaria n." 12731, de 4 de Fevereiro de
1 949, os seguintes militares:
PriI?eiro-sargento do quadro de amanuenses do Exército João Dento Esteves.
Segundos-sargentos:
enfermeiro, Manuel Pinto de
Sousa e Mário Duarte Silveira, do quadro de
amanuenses do Exército, João António Basso.
Primeiros-cabos:
Manuel Manteigas, n.? 3489/24,
da La companhia do batalhão n. ° 1 da Guarda
Fiscal; e, corneteiro, José Joaquim Mateus,
n.? 27/2410/20,
da 2.a companhia do batalhão
n.? 5 da Guarda Nacional Rrpublicana.
Soldado José Maria Gama, n.? 2285/19, da 2.a companhia do batalhão n. o 1 da Guarda Fiscal.

P01' portaria de 12 de Março de 1954:
Oondecorados com a medalha de mérito militar das
~las.ses que lhes vão indicadas os militares a seguir
.esIgnados, por, segundo parecer do Conselho Supe~lor .de Disciplina do Exército, se encontrarem nas
1rndlções dos artigos 26.0 e 29.° do Regulamento da
edalha Militar, de 28 de Maio de 194:6:
2.· classe

Tenente-coronel
e Costa.

de artilharia J osé Joaquim da Silva
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Major de engenharia Fernando Eduardo da Silva
Pais.
Capitães: de artilharia, Francisco Pereira Vaz e,
do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
Miguel Augusto Tavares.
3.· classe

Capitão de artilharia Fernando
belo de Andrade.

José Henriques

Re-

4.' classe

Primeiro-sargento
de infantaria António Augusto
da Costa Gomes.
Segundos-sargentos
de infantaria João Rodrigues
Lima e Álvaro Mateus Pires Pintado.
Furriel de infantaria Alfredo Cabral Botelho.

Por portaria de 30 de ~1Ifar90de 1954:
Condecorado com a medalha de prata de serviços dístintos, 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, José Lúcio de Sousa Gonçalves Nunes.

VII-

DECLARAÇOES

Ministério do Exército - I.a Direcção.Geral-

I.a Repartição

1) Tendo sido agraciado pela Santa Sé com a comenda
da Ordem Equestre de S. Silvestre e pelo Governo
Alemão com a 3. a classe da Cruz de Mérito da Ordem
da Aguia Alemã, com espadas, o tenente-coronel do corpo
do estado-maior Afonso Magalhães de Almeida Fernandes,
é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do
Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquelas
mercôs e usar as respectivas insígnias.
2) Por decretos do 1 do Setembro de 1053, publicados
no Diário do Governo n.? 301, 2.8 série, de 28 de Dezembro do mesmo ano, foram agraciados com o grau

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.O 2

205

de ~rande-oficial da Ordem Militar de Avis os coronéis,
de mfantaria, António Pinto das Neves Ferreira e, de
~valaria, na situação de reserv a, José Lúcio de Sousa
onçalves Nunes.
3) Por decretos de 5 de Setembro de 1953, publicados
~o Diário do Governo n. o 301, 2. a série, de 28 de Dezembro do mesmo ano, foram agraciados com o grau
de comendador da Ordem Militar de Avis os seguintes
oficiais:
Tenente-coronel miliciano de infantaria, do extinto
quadro especial, Filipe Gomes Gonçalves.
Majores: do corpo do estado-maior, Manuel Pimenta
de Almeida Beja Camões Godinho, José de Sacadura Moreira da Câmara e Francisco da Costa
Gomes, de infantaria, Jaime José da Silva Pereira e, na situação de reserva, João Barroso
Lopes, do serviço de administração militar, António de Oliveira Mateus e, do extinto quadro
auxiliar de artilharia, José Francisco Henriques.
4) Por decretos de 8 de Setembro de 1953, publicados
no Diário do Governo n.? 301, 2.a série, de 28 de De~embro do mesmo ano, foram agraciados com o grau
a Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados os
seguintes oficiais:
Oficiai

Major de infantaria Ernesto Sérgio Jaime Leal.
Oapitães: do corpo do estado-maior, José Manuel
Bettencourt Conceição Rodrigues, Ernesto António Luis Ferreira de Macedo e Ireneu de Almeida Mota, de infantaria, Joaquim Azevedo
Martins da Costa, Viriato Marques dos Santos
Oliveira, António José da Costa Pinto, milicianos,
Manuel Soares da Costa e António da Silva Nev~s, do quadro doa serviços auxiliares do Exé~'Cito, Francisco de Assis Mesquita Vasques Garcia
e António Baptista Ribeiro.
CavaleIro

Ter:eute do quadro dos serviços auxiliares do ExérCito António Monteiro.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exércit.o, com patente de tenente, Jaime Rosa Ferreira da Gama e Dinis António Bulhão Pato.
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5) Por decreto de 9 de Agosto de 1952, publicado
no Diário do Governo n.? 56, 2.a série, de 8 de Março
do corrente ano, foi agraciado com o grau de comendador da Ordem Militar de Avis o major de artilharia
Carlos Augusto Nunes.
6) Por decreto de 5 de Setembro de 1953, publicado
no Diário do Governo n. ° 67, 2. a série, de 20 de Março
do corrente ano, foi agraciado com o grau de comendador da Ordem Militar de Avis o major de infantaria
Otto Hoffmann von Hafe.
7) Por decretos de 8 de Setembro de 1953, publicados
no Diário do Governo n.? 67, 2.a série, de 20 de Março
do corrente ano, foram agraciados com o grau de oficial
da Ordem Militar de Avis os capitães, de infantaria,
Artur Afonso Pereira Rodrigues e, médico, António
Durão Leitão.
8) Tendo sido agraciado pelo Governo Belga com o
grau de grande-oficial da Ordem Roal do Leão o general
José Joaquim Pinto Monteiro, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do Regulamento das Ordens
Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
9) Por decreto de 8 de Setembro de 1953, publicado
no Diário do Governo n.? 42, 2.a série, de 19 de Feve·
reiro do corrente ano, foi agraciado com o grau de oficial da Ordem Militar de Avis o major do corpo do
estado-maior Eduardo Joaquim Magalhães Almeida Martins Soares.
10) Tendo sido agraciado com a medalha de prata de
filantropia e caridade do Instituto de Socorros a Náufragos, por portaria de 15 de Julho de 19:>3 do Ministério da Marinha, publicada no Diário elo Governo n." 170,
2. a série, de 22 do mesmo môs, o alferes de infantaria
Licínio Soares de Pinho, é-lhe permitido em conformidade com as disposições em vigor, usar' as respectivas
insígnias.
Ministério

do Exército _L' Oirecçao-Geral-

2.' Repartiçao

11) Completou em 2 de Março do corrente ano, no
regimento de artilharia ligeira n.? 1, o ano de comando
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~ara os efeitos do artigo 87.0 do Decreto-Lei n. o 36304,
e ?4 de Maio de 1947, o coronel do corpo do estado-malar Emilio Ramos Afonso.

a 12)

'Contam a antiguidade dos seus actuais postos
esde as datas que lhes vão indicadas os oficiais em
~eguid~ ~encionados, promovidos rpelapresente Ordem
o Emerctto:
Ooronéis:
Infantaria
José Guilherme Pacheco, desde 22 de Janeiro
de 1954.
Manuel Aboim Ascensão de Sande Lemos,
desde 12 de Fevereiro de 1934.
Pedro da Silva Fernandes, desde 20 de Fevereiro de 1954. José Joaquim de Sousa, desde 3 de Março de
1954.
RodoHoMartins
Viana e Amadeu da Paz
Olímpia, ambos desde 12 de Março de 1954.
Leonel Heli Lobão Ferrenra, desde 20 de
'Março de 1954.
Tenentes-coronéis:
Alfredo da Silva Cardoso e Alfredo Newton
Franco, ambos desde 29 de Janeiro de 1954.
Homero Augusto Lopes das Neves, António
Ooelho Sampaio, Fernando de Magalhães
Abreu Marques e Oliveira e João Alexandre Caeiro Carrasco, todos desde 12 de Fevereiro de 1954.
Ot to Hoffmann von Haffe e João da Costa
Moreira, ambos desde .2{) de Fevereiro de
]954.
António Santa Clara Ferreira) desde 3' de
,Mar(,'o de 1934.
Júlio Martins Mourão, Jaime Pereira de Carvalho e Aníbal da Costa Brotas, todos desde
12 de ~far<:o de 1954.
r

Cavalaria

renentes-coronéis:
Joaquim Rodrigues Gomes Júnior, desde 28
de Dezembro de 1953.
Arnaldo Dionísio Carneiro de Sousa Meneses,
desde 9 (1(' .Inneiro de ]953.
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desde 28

Capitães:
Carlos iÜ'orreia de 8:1111 paio de Vasconcelos
Porto, desde 28 de Dezembro de 1953.
Raul .Augusto Paixão Ribeiro, Francisco dos
Santos Farrusco Júnior e Joaquim Mendes
Borges Ribeiro ,Simões, todos desde 1 de
Fevereiro de 1954.
Henrique Manuel Gonçalves Vaz, desde 23 de
Fevereiro de 1,954.
Engenharia

Coronel Raul Barbosa Ferreira
Vidigal, desde
25 de ~Iarço de 1954.
Tenentes-coronéis
António Jacinto Magro e .Albano Moreira de Andrade, ambos desde 23 de
Janeiro de 1954.
Major Américo Mascarenhas Macedo, desde 23 de
Janeiro de 1954.
Capitão Camilo Francisco de Barros Sobrinho,
desde 23 de Janeiro de 1954.
Médicos

'I'enen tes-coronéis:
António Manuel da Cunha Ferreira,
desde
22 de Março de 1954.
Jaime Castanheira Alves, desde 24 de Março
de 1954.
Major Armando AIvee de Sousa, desde 24 de Março
de 1954.
Capitão César Gadanha Freire de Andrade desde
5 de Fevereiro de 1954.
'
Farmacêuticos

Tenentes-coronéis Homero Ferreira João dos Santos Simões Borba e António d~ Costa rforres,
todos desde 27 de Fevereiro de 1954.
Veterinários

Capitão Manuel Joaquim
Fevereiro de 1954.

Trindade

desde 21 de
'
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Serviço de administração militar

Tenente-coronel António Gonçalves Ooimbra desde
17 de Fevereiro de 1954.
'
Majores:
José Henrique de Sousa, desde 12 de Março
de 1954.
Mário Augusto Jorge de Figueiredo e João
da Oonceição Domingos, ambos desde 19 de
Março de 1954.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

Major Júlio Rodrigues,

desde 5 de Março de 1954.

13) Desempenha as funções de professor eventual dos
l~rsos para promoção a oficial superior no Instituto de
e tos Estudos 'Militares cumulativamente com as que
xirce na 3. a Direcção-Geral deste Ministério, onde é
ocad? pela presente Ordem do Exército) o major de
antana Edmundo da Luz Cunha.

f~f

r 14). Presta serviço no campo de tiro da serra da Carne~~eIra, para os efeitos do artigo 71.° do Decreto-Lei
d' 6304, de 2J de :Maio de 1047, deste 11 de Março
f o corrente ano, acumulando com as funções de proRs~or, efectivo do Instituto Profissional dos Pupilos do
d XC;CltO, o major de infantaria Artur Ferrito Pimentel
a esta.
d 15) Desempenha no Instituto Profissional dos Pupilos
do ,Exército as funções de adjunto interino do director
oa lns,t~ução militar, desde 4 de Janeiro do corrente ano,
C capltao de infantaria Amílcar dos Santos :Machado de
astro.
Al;6~ Frequentaram com aproveitamento no Instituto de
')4 ~s Estudos Militaresr de 1G de Novembro de 1953 a
(e Janeiro do corrente ano, o curso do estado-maior
aas pequenas unidades pelo que se lhes deve averbar
t,S ,especialidades de informações e operações de infanO~l~ .(OüO) o serviços de infantaria (077), os seguintes
CIms de infantaria:
Capitães: Júlio ZaCl'alo do Lima, Luis Augusto de
Matos Paletti, A~tónio Catalão Filipe Dionísio,
José Junqueira dos Reis, Alexandre Herculano

d
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Maugná Cifuentes, Manuel Ribeiro Faria, João
António Ribeiro de Albuquerque, Américo António Osório Cruz, Júlio António Carvalho da Silva,
Francisco Franco do Carmo, José Rodrigues de
Oliveira, J oaq uim Luciano Marafusta Barreiros,
Manuel Soares Ferreira, José Augusto llenriques
Monteiro 'forres Pinto Soares, Carlos Faustino
da Silva Duarte, José Maria Gil Júdice, Reinaldo
José Duarte, David Gomes Martins Calado, Carlos José Vences e Costa, José Frederico Porto de
Assa CasteI-Branco, José Alves Moreira, Mário
Miguel Martins Macedo, José Cândido Neves dos
Santos, Octávio de Carvalho Galvão de Figueiredo, João Maria da Silva Delgado, David Teixeira Ferreira, Armindo Martins Videira, António
Mendes Baptista, José Leitão Fernandes de Carvalho, Luís Viegas do Carmo Neves, Rui de Carvalho Ferreira Santos, J oaquim Francisco Rijo
Cardeira da Silva, José Alves de Carvalho Fernandes, Amílcar José Alves, Anibal Marques Cadete, Fernando Carlos Rodrigues Salgado, António Monteiro Portugal, Fernando Lisboa Botelho,
Armando da Cunha Tavares, António José Ribeiro, Henrique César Gomes Rodrigues, João
Soares de Moura, Rodrigo Silva Autunes Costa,
Joaquim Soares da Fonseca Rebelo, Manuel João
Fajardo, João Damas Vicente, Alexandre Henrique dos Santos Pardal, Armando Ernesto Malheiro
Veloso e Luis Adão de Aguiar.
17) Frequentaram com aproveitamento o curso de instrutores de pára-quedistas em Alcantarilla, Espanha, de
5 de Outubro de 1953 a 18 de Março do corrente ano,
os alferes de infantaria Fernando Soares Cunha e António Rosado Serrano.
18) É tenente miliciano, e não alferes miliciano, o oficial
José Domingos 'Pinto Ribeiro, colocado no centro de
mobilização de infantaria n. o 11, por portaria de 31 de
Dezembro de 1953, publicada na Ordem do E.rército
n. o 1, 2. n série, do corrente ano.
19) Chama-se Jorge Alexandrino Araújo Correia o
aspirante a oficial que foi colocado na Escola Prática de
Infantaria com o nome de Jorge Alexandre Araújo Cor-
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~eia, pela Ordem do Exército n." 12, 2.a série, de 1953,
dca~do a~sim anulada a declaração 65) inserta na Ordem
o Exérc~to n.? 1, 2.a série, de 28 de Fevereiro do corrente ano.
J ~O) Chama-se João Domingos Fernandes David, e não
oao Domingues Fernandes David, o soldado cadete que,
or portaria de 11 de Dezembro de 1953, publicada na
rdem do Exército n. ° 14, 2. a série, do ano passado, foi
promovido a aspirante a oficial miliciano de infantaria
no comando militar de Ano-ola.
o

b

8.121) Chama-se António Eduardo Domingos Mateus da
1 va, e não António Eduardo Domingos Martins da Silva,
~ sol~ado cadete que, por"portaria de 11 de Dezembro
/ 1903, publicada na Ordem do Exército n." 14, a- sé~o ano passado, foi promovido a aspirante a oficial
1 lClano de infantaria
no comando militar de Angola.

~~i.

g ~2) Por portaria do Ministério dos Negócios Estran~lros de 11 de Abril de 1951, publicada no Diário do
reov~rno n.? 89, 2.a série, de 18 de Abril do mesmo ano,
m cttficada pela portaria daquele Ministério de 26 do
d es.;n0 mês e ano, publicada no Diário do Governo n." 100,
1'~", de Maio, foi nomeado para fazer parte da Secção
c. Cnlca da Delegação Portuguesa à Comissão Internadlonal. de Limites entre Portugal e Espanha o brigadeiro
e artilharia Joviano Lopes.
~~) Concluíram com aproveitamento o estágio de esg5c~alização de artilharia de costa, que teve inicio em
~ e Janeiro e terminou em 20 de Fevereiro do corrente
'no, os seguintes oficiais de artilharia:
Majores João António de Saldanha Oliveira e
Sousa, Manuel de Jesus Ramos, Rubi António
Marques e António Carvalho.
Capitão Ernesto Carrilho do Rosário.
Alferes Rafael Guerreiro Ferreira, Abel Cabral do
Couto, António Nunes de Carvalho Pires, L~ís
Manuel Dias Antunes Corte Real, Raul Pererrs
Baptista, Fernaudo José Pinto Simões, Manuel
Ribeiro de Oliveira Carvalho, Domingos Alves da
Cruz, José Uaria Eusébio Alves, José de Carvalho Pereira e Luis Eduardo da Costa Rombert.
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24) Frequentou com aproveitamento o curso de torre
(blindado M/47), que funcionou nos Estados Unidos da
América de 29 de Agosto a 26 de Setembro de 1952,
o capitão de artilharia, engenheiro fabril, Abilio Antunes
da Mata.
25) Frequentaram com aproveitamento no Instituto de
Altos Estudos Militares, de 16 de Novembro de 1953 a
24 de Janeiro do corrente ano, o curso do estado-maior
elas pequenas unidades, pelo que se lhes deve averbar
as especialidades de informações e operações de artilharia (250) e serviços de artilharia (265), os seguintes
oficiais de artilharia:
Capitães Mário ele Sousa Portela Ribeiro, Tristão
da Cunha Caldeira. Carvalhais, José Alves Barbosa Bessa, Mário dos Santos, Joaquim Avelar
dos Santos, Eurico de Oliveira Pinto, Luis da
Costa Campos e Meneses, Augusto de Jesus
Remigio, José Lopes Sanches Falcão, António
Ribeiro, José Mendonça Prazeres, Dazoberto do
Coito Graça, José Vasco Rodrigues Ramos, Andreas Ribeiro Scapinakis, José de Melo Macedo
Cabral, José da Glória Alves, Mário Augusto
Barbosa dos Santos Leite, Celestino da Cunha
Rodrigues, Mário dos Santos Nunes, José Joã~
Neves Cardoso, Carlos Mário Pessoa Vaz, Rill
Meira e Cruz, António de Cirne Correia Pacheco
e Joaquim do Lago Arrais Torres de Magalhães26) Chama-se Manuel Alves Peixoto Correia, e não
Manuel Gonçalves Correia, o tenente miliciano, do regimento de artilharia ligeira n. o 4, que, por portaria de
1 de Dezembro de 1952, publicada na Ordem do Exército
a
n.? 3, 2. série, de 1953, foi promovido ao actual posto.
27) Foi autorizado o alferes miliciano, do regimento
de artilharia ligeira n." 1, Manuel Rosado a usar o nome
de Manuel Rosado Caldeira Pais, devendo ser feita 11
devida rectificação nos seus registos de matricula.
28) Pertencia ElO centro de mobilização de artilharia
n.? 10, e não ao comando de artilharia do defesa antiaérea de Lisboa, o alferes miliciano Júlio Gil Laranjeira,
que, por portaria de 22 de Janeiro de 1954, publicada
na Ordem do Exército n.? 1, 2.a serie, do corrente ano,
transitou para o comando militar de Angola.
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f .29) li'requentou

com aproveitamento o curso de aperFll~oa~ento equestre para oficiais, que teve lugar em
19ntamebleau, de 11 de Junho de 1946 a 1 de Maio de
R ~ 7'N o capitão de cavalaria António Maria 1\1alheiro
elmao Nogueira.
Al30) l<'requentaram com aproveitamento no Instituto de
24tos Estudos Militares, de 16 de Novembro de 1953 a
d de Janeiro do corrente ano, o curso do estado-maior
as pequenas unidades, pelo que se lhes deve averbar
~s .especialidades de informações e operações de cavaO~l~l,(125) e serviços de cavalaria (150), os seguintes
CH\lS de cavalaria:
Capitães Jorge da Silva Oliveira Travaços Lopes,
Jos6 da Costa Gomes, Joaquim da Cunha Frazão
Pereira, António Maria Malheiro Ri'imão N 0gueira, Vasco de Castro Ataíde Cordeiro, ,T oão
Cecilio Gonçalves, Fernando Maria de Fontes
Pereira de Melo e Luis Maria de Sousa Campeão
Gouyeia,
Tenente Luis Manuel Vicente da Silva,
~1i3~) Desempenha as funções de aj udante de campo do
o Uls~ro do Exército, desde 9 de Dezembro de 1953,
Á.lcapltão de cavalaria, do regimento de cavalaria n. o 7,
Varo Nuno Lemos da Fontoura.
d 32) Foi autorizado que nos documentos de matricula
FO alferes miliciano, do regimento de cavalaria n. o 4,
ernando Martins seja feita a rectificação dos nomes de
~?,U pai, Manuel Martins e de sua mãe, Maria Augusta
VleÜ'a
'
11
l'? s, para, respectivamente
)fanuel A ugusto R amos e
1\ ana d
'
c
e Jesus Viegas.
1r~3), Chama-se Alfredo Augusto Pesson de Sousa de
ralS Sarmento Campilho e não Alfredo Augusto Passos de S ousa de Morais Sarmento
'
Campl'11'
10, o asprran t e
a oti .
11'
'
d 1
d
clal miliciano de cavalaria que, por portar~a , e.
fi e Novembro de 1953, publicada na D_1'dem do Exerc!t.o
o
: 14, 2.:l série de 1953 foi promovIdo a alferes miliClano
'
,
. no reglmen
íment o de
I
. de cavalaria
prestando
serVJçO
ancelros n.? 2.
'
t 34) Deve ser considerado

colocado na inspecção das
ropas de sapadores e não na Direcção da Arma de En-
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genharia, como consta da portaria de 22 de Dezembro
de 1953, publicada na Ordem do Exército n.? 14, 2.a série, do mesmo ano, o brigadeiro de engenharia António
Nunes Freire.
35) Foi nomeado chefe da 2. a secção do serviço
transmissões
militares o major de engenharia,
comando da 2.a região militar, João Meíra Valente
Carvalho, cargo que deve acumular com o serviço
desempenha no mesmo comando.

de
do
de
que

36) Frequentaram com aproveitamento no Instituto de
Altos Estudos Militares, de 16 de Novembro de 1953 a
24 de Janeiro do corrente ano, o curso do estado-maior
das pequenas unidades, pelo que se lhes deve averbar
as especialidades de informações e operações de engenharia (390) e serviços de engenharia (387), os seguintes
oficiais de engenharia:
Capitães Joaquim António Rodrigues de Oliveira
Júnior, João Correia de Magalhães Figueiredo,
Jorge Luis Tedeschi Seabra, Rui Travaços Santos Dias, José Fortunato Paulino Brandão Freire
Temudo, José Francisco Correia Leal, Fernando
Edgar de Almeida Caiola, José Salvato Bizarro
Saraiva e Guilherme Bastos Moreira.
Tenente Manuel Lourenço Trindade Sobral.
37) São nomeados para a frequência do estágio junto
do curso de altos comandos no ano lectivo de 1954-1955
os seguintes tenentes-coronéis médicos:
Guilherme Frederico Bastos Gonçalves.
João Manuel Rodrigues.
Reserva:
Augusto Carlos Mira da Silva.
38) Concluiram com aproveitamento
pecialização de radiologia no Hospital
pelo que lhes deve ser averbada a
(radiologia), os capitães médicos José
vares e Alfredo Alexandre Ribeiro de

o estágio de esMilitar Principal,
especialidade 794
J ales Ribeiro TaMagalhães.

39) Chama-se Manuel Sobrinho Rodrigues Simões~ ~
não Manuel Sobrinho Rodrigues Simão, o alferes mlhciano médico, do 2.° grupo de companhias de saúde, que,
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bOI' portaria de 31 de Dezembro de 1953, publicada na
râem do Exército n. o 1, 2. a série, do ano corrente, foi
COJocado no centro de mobilização do serviço de saúde
n. 2.
40) Conta a antiguidade desde 2 de Janeiro de 1954
o..:najor do serviço de administração militar Vasco SeraP1a o das Neves Martins, promovido ao seu actual posto
pe al Ordem do Exército n.? 1, 2.a série, do corrente ano.
d 41) São nomeados para a frequência do estágio junto
o curso de altos comandos no ano lectivo de 19õ4-1955
Osseguintes coronéis do serviço de administração militar:
António Manuel Bruno Machado.
João Coelho Lopes.
'
Reserva:
José da Fonseca Grincho .
. 42) Foram nomeados para a frequência do curso técniCo para tenentes do serviço de administração militar,
teve início em 4 de Março de 1954, na Escola PráICade Administração Militar, os seguintes tenentes deste
serviço:

fue

Orlando Portugal Guerreiro, da Repartição de Fiscalizaçlio deste Mínistério. .
António César Limão Gata, do conselho admlm~tl'ativo das La e 2. a Direcções-Gerais deste Ministério.
Orlando Francisco da Costa Capela, do grupo de
companhias de trem auto.
Luciano Duarte Figueiredo, da 3. a Repartição da
2. a Direcção-Goral deste Ministério.
.
Américo Serôdio Inverno, da Direcção dos ServIcos do Ultramar.José André da Silva, adido, no Subsecretariado de
Estado da Aeronáutica.
José Mendes Dias Machado, da Escola Prática de
Administração Militar.
Alfredo Aueusto de Brito e Amaral, da 3. a ~eparti~ão da a DirecçrLO-Geral deste Milli~té:lO. .'
Américo do Nascimento Neves, em comlSsao milit~r na província ultramarina de S. Tomé e Príncipo.

2.
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Florêncio José de Almeida, das Oficinas Gerais de
Fardamento.
Mário Rodrigues de Faria, do regimento de cavalaria n.? 4.
Abílio Joaquim Patinho, em comissão militar na
província ultramarina de Angola.
Carlos Augusto Conceição Soares, do regimento
de artilharia ligeira n.? 2.
José Roberto da Silva, da Repartição de Fiscalização deste Ministério.
José Augusto de Matos Figueiredo, em comissão
militar na província ultramarina de Moçambique.
43) Foi autorizado o alferes miliciano do serviço de
administração militar Diogo Manuel a usar o nome completo de Diogo de Sousa e Holstein Manuel e, na parte
da filiação, filho de Joaquim Thomaz Carlos Bernardo
Balthazar Manuel e de Anna Maria José Francisco de
Paula de Sousa e Holstein Beck Coutinho Borges, OU
Anna Maria de Sousa e IIolstein Beck, devendo ser feita
a devida rectificação nos seus registos de matricula.
44) Foram nomeados para a frequência do curso ~e
inspecção de alimentos (especialidade 791), que teve infcI?
em 8 de Março de 1954 na Escola do Serviço Veterl
nário Militar, os seguintes oficiais deste serviço:
Capitães:
José Maria de Almeida Graça, da Direcção do
Serviço Veterinário Militar.
.
José Maria Pereira, do Hospital VeterinárIO
Militar.
Amadeu Antunes Vieira, do regimento de infantaria n.? 1.
Tenente João Afonso Tiago Marreiros, do batalhão
de caçadores n.? 4.
45) Chama-se Jaime Elder Duarte Barros, e não Jaime
Eldar Duarte Barros, o aspirante a oficial, do serviço de
administração militar, referido na declaração 105) insertu
na Urdem do Exército n.? 1, 2.a série, de 1954.
46) Chama-se Arlindo Alberto Trancoso Poças Falcão,
e não Arlindo Alberto Francisco Poças Falcão, o tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército que, por
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~~rtari: de 12 de Fevereiro, inserta na Ordem do Exérdeoaili'do:' 2. a série, de 1954, transitou para a situação

â

1 7) {j0nta a antiguidade do seu actual posto desde
D e ezembro de 1953, nos termos do artigo 50.0 do
nee~reto-Lei n.? 36304, de 24 de Maio de 1947, o teAn~beIdo quad~o dos serviços auxiliares do Exército
a Jorge PIres.
alt48) Desempenha .as funções de professor do curso de
de 0J comandos no Instituto de Altos Estudos Militares,
e 19 de Março do corrente ano, o brigadeiro
E ~ar~o José dos Santos, que, na presente Ordem do
~ rCtto, transita para a sitl,lação de reserva.

Bd

fu;9J Desempenha, desde 25 de Fevereiro de 1954, as
verÇ os ~~ oficial da Policia Judiciária Militar no Gosituno~ Militar de Lisboa o coronel de infantaria, na
açao de reserva, Antero de Figueiredo Alves.
da~~) P~es~a serviço na Legião Portuguesa, como coman1954e dlstntal de Bragança, desde 25 de Fevereiro de
Sal 'do coronel de infantaria, na situação de reserva,
'Ia 01' Nunes Teixeira.
dis~l) Continua a desempenhar as funções de chefe do
20 ~ltO de recrutamento e mobilização n." 11, desde
ção ~ Fevereiro de 1954, dat~ da su~ passagem à situavalh e reserva, o coronel de infantaria Augusto de Car-

o.
dis~2) Presta serviço na Legião Portuguesa, comando
nel r~al.de Ave~ro, des~e 24 de Março de 195~, o co~oA.nt e InfantarIa, na situação de reserva, Dlamantlllo
unes do Amaral.
co!~) Deixou de prestaI:- serviço na Legião Portuguesa,
o c 'Indo distrital de Beja, desde 2 de Fevereiro de 1954,
Beroronel de infantaria, na situação de reserva, Pedro
quó Bastos de Carvalho.
de 5i) Continua a prestar serviço na Direcção da Arma
"'u .nfantaria o tenente-coronel de infantaria Isidro No~
eIra ,~ue,
q
. t ransiit a P ara
a 8't
na presento Ordem do Baéreüo,
I uaçao de reserva.
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55) Presta serviço no Estado-Maior do Exército, Delegação Técnica da Comissão Internacional de Limites
entre Portugal o Espanha, desde 21 de Janeiro de 1954,
o tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
Carlos Rodrigues Varela.
56) A pensão anual que compete ao major de infantaria, na situação de reserva, Mário Lúcio Inácio de
Paiva, com 31 anos de serviço, é de 23.250~, e não de
23.500,.$, como consta da declaração 100) inserta na
Ordem do Exército n." 13, 2.a série, de 1953.
57) Passou a prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n.? 12, desde 15 de Março de 1954,
deixando de o prestar, desde a mesma data, no centro
de mobilização de infantaria n.? 12, o capitão de infantaria, na situação de reserva, Constantino da Conceição.
58) Deixou de prestar serviço no centro de mobilização de infantaria n. ° 3, desde 18 de Março de 1954,
o capitão de infantaria, na situação de reserva, Raul
Baptistà Correia.
59) Presta serviço, desde 1 de Abril de 1954, ~o
grupo de companhias de trem auto o capitão de Ulfantaria, na situação de reserva, Ivo Benjamim Cerqueira.
(0) Passou a prestar serviço no centro de mobilizaçã?
de infantaria n.? 12, desde 13 de Março de 1954, deIxando de o prestar no regimento de infantaria n.? 1:,
desde a mesma data, o capitão de infantaria, na situaçaO
de reserva, Francisco Marcos Lopes Leitão.
(1) Presta serviço no grupo de companhias de tr~J1l
auto, desde 1 de Mar~o de 1954, o capitão de infantarIa,
na situação de reserva, Manuel de Sousa Duarte Borrego.
(2) Presta serviço na Legião Por tu guesa, comando
distrital de Coimbra, desde 5 de Ma~ço de 19M,. o
tenente de infantaria, na situação de reserva, AdelinO
Soares.

d:

(3) Presta serviço na Legiã~ Portuguesa, d~sde !8
l\fart;o de 1954, o tenente de infantaria, na sltuaçao d
reserva, Manuel do Nascimento Costa.
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.64) Deixou de prestar serviço no hospital militar re~lonal n.? 1, desde 19 de Março de 1954, o tenente de
Infantaria, na situação de reserva, Manuel do Rosário.
v~(5) ~ão desligados do serviço desde as datas que lhes
dao lUdlCadas, nos termos da última parte do artigo 15. o

o Decreto-Lei

n." 28404, de 31 de Dezembro de 1937,

~s oficiais na situação de reserva em seguida mencionaOs e que nas datas referidas atingem o limite de idade
para transitarem para a situação de reforma:

Brigadeiro de artilharia Luís Monteiro Nunes da
Ponte, desde 17 de Fevereiro de 1954.
Coronel de engenharia Artur Arsénio de Oliveira
Moreira, desde 20 de Fevereiro de 1954.
Coronel de infantaria Fernando Sobrinho Toscano,
desde 20 de Fevereiro de 1954.
Coronel de infantaria Joaquim Peixoto Martins Mendes Norton, desde 22 de Fevereiro de 1954.
Tenente-coronel do serviço de administração militar
José António Cerveira, desde 20 de Fevereiro
de 1954.
rrenelUte-coronel de engenharia Jorge Arsénio de
Oliveira Moreira, desde 21 de Fevereiro de 1954.
Tenente-coronel do serviço de administração militar
José Barbosa Camejo, desde 27 de Fevereiro de
1954.
Major do extinto quadro auxiliar de engenharia José
Fernandes de Carvalho, desde 10 de Fevereiro
de 19.}4.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia
Manuel Joaquim Gonçalves da Costa, desde 15
de Fevereiro de 1954. Prestava serviço na 3. a Repartição da 1.a Direcção-Geral
deste Ministério.
Capitão de infantaria Mamede Augusto Arvelos
Formosinho desde 22 de Fevereiro de 1954.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia João
da Silva, desde 27 de Fevereiro de 1954.
Tenente de cavalaria António Albino Ramos Neto,
desde 23 de Fevereiro de 195-1.
çõ 66) Desempenha,

desde 31 de Março de 1954, as f~~dos alienados militares na La regwo
O coronel
de artilharia, na situação de reserva,
erto de Almeida Marques Osório.

lll.r.tars de assistente
J\.lb
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67) Presta serviço no quartel-general da La região
militar, desde 1 de Março de 1954:, o capitão de cavalaria, na situação de reserva, Abel António.
68) Continua a prestar serviço na Legião Portuguesa,
desde 1 de Fevereiro de 1954, o tenente de cavalaria,
na situação de reserva, Carlos Rodolfo Gavazzi, que, na
mesma data, se apresentou neste Ministério, de regresso
do Ministério do Interior.
69) São desligados do serviço desde as datas que 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 nas datas referidas atingem o limite de idade
para transitarem para a situação de reforma:
Brigadeiro de engenharia Júlio César de Carvalho
Teixeira, desde 17 de Março de 1954.
Coronel médico Manuel Pinto, desde 8 de Março
de 1954.
Tenente-coronel de infantaria Anibal da Oonceição
da Costa e Silva dos Santos, desde 18 de Março
de 1954.
70) O coronel de engenharia Manuel Augusto Gomes,
que, pela presente Ordem do Exército, transita. para a
situação de reserva, prestou serviço na Direcção da Arma
de Engenharia desde 23 de Janeiro a 28 de Fevereiro
do corrente ano.
71) Presta serviço, desde 24 de Março de 1954, na
Comissão Administrativa das Casas de Renda Económica
para o Exército, onde desempenha as funções de vogal-secretário e presidente do conselho administrativo, o
major de aeronáutica, na situação de reserva, Fernando
de Carvalho Tártaro.
72) Presta serviço no Arquivo Geral do Ministério do
Exército, desde 20 de Março de 1954, o capitão de aeronáutica, na situação de reserva, Jacinto Henrique de
Paiva Simões.
73) Presta serviço, desde 18 de Fovereiro do corrente
ano, na Repartição do Gabinete deste Ministério o coronel
médico, na situação de reserva, Francisco Bicudo de Medeiros.

2.- 8érie
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74) Prestou serviço, de 9 a 22 de Março do corrente
ano, no conselho fiscal dos estabelecimentos fabris, o
~o~onel médico Gilberto Oarrilho Xavier, que, por port~n: de 27 do mesmo mês e ano, transitou para a siaçao de reserva.
75) Presta serviço, desde 23 de Março do corrente ano,
~a. 4. a. Repartição da 3. a Direcção .Geral do Ministério. do
~Xérclto o coronel médico Gilberto Oarrilho Xavier,
q.ue, pela presente Ordem do Exército, transita para a
sItuação de reserva.
, 76) Presta serviço, desde 5 de Fevereiro do corrente

;~~d'
no regimento de artilharia ligeira n." 1 o capitão
O 'd lCOJoaquim Mendes Vieira Lopes, que, pela presente
) em do Exército, transita para a situação

de reserva.

g ~7) Presta serviço na Obra Social do Exército Portu8uâs, como chefe dos serviços de contabilidade, desde
tr ~ Ma~~o de 1954, o coronel do serviço de adminisaÇao mIlItar, na situação de reserva, Carlos do Amaral.
n 07~ Presta serviço no regimento de artilharia ligeira
d~ ,~e~de 1 de Abril de 1954, o tenente do serviço
d OadmIlllstração militar, na situação de reserva, Luis
a osta Miguel.
a 79) Presta

serviço,

desde 5 de Março do corrente

2~o, no Presidio Militar desempenhando as funções de
d~ cOI~andante daquele 'estabelecimento penal, o major
Q.. e::rtmto quadro auxiliar de artilharia José Gonçalves
tr (lrC~aJúnior, que, pela presente Ordem do Exército,
UllSltap ara a SItuação
.
de reserva.
<

da8~ É c,on~iderado adido no S~bsecretariado d~ Estado
1 d eronautlCa desde 1 de Janeiro de 1953, e nao desde
n.o e Janeiro de 1954, coroo consta da Ordem do Exército
viç l,2.a, série, de 1954, o capitão do quadro dos serA os auxtliares do Exército, na situação de reserva,
ugusto de Paula.
Últ~1) Está desligado do serviço militar, nos termos da
de Iaa parte do artigo 15.0 do Decreto-Lei n. o 2~ 404,
1 de Dezembro de 1937 desde 20 de FevereIro de
1954
E~é ' .o tenente do quadro "'1'
dos serviços auxi lares do
fCIto Manuel de Pinho.
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82) Deixou de prestar serviço na Repartição
Geral
deste Ministério,
desde 1 de Abril de 1954, passando
a prestá-lo,
desde a mesma data, no centro de mobilização de infantaria
n.? 20, o tenente
do quadro dos
serviços auxiliares
do Exército,
na situação de reserva,
Aurélio Clímaco de Matos Silva.
83) Deixou de prestar serviço no Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército,
desde 24 de Março de 1954.
passando
a prestá-lo,
desde a mesma data, no Depósito
Geral de Material de Guerra,
o alferes do quadro dos
serviços auxiliares
do Exército,
na situação de reserva,
Alberto Alpendre.
84) Presta serviço, desde 28 de Fevereiro do corrente
ano, no regimento
de engenharia
n.? 2 o tenente
d_o
quadro dos serviços auxiliares
do Exército Manuel 1\101nhos, que, pela presente
Ordem do Exército, transita
para a situação de reserva.
85) Nula e de nenhum efeito a declaração 48) inserta
na.01'dem do Exército n." 1, 2.a série, de 28 do Fevererro

do corrente

ano.

86) Na declaração
85) inserta na Ordem do Exército
n.? 1, 2.a série, de 28 de Fevereiro
do corrente ano,
on~e se lê: «Frequentaram
com aproveitamento
o pr!melro período do curso básico de criptografia
para oficiais de transmissões»,
deve ler-se: «Frequentaram
corn
ap~oveitamento.
o curso básico de criptografia
para oflCIaIS de transmissões».

Ministério do Exército _1.& Oirecção.Geral-

3.a RepartiçAO

87) Foram abrangidos
pelo disposto no artiao 2U do
Decreto n. o 36574, de 4 de Novembro
de 19;7, OS sargentos-ajudantes
mecânicos automobilistas:
do regimento
de artilharia
pesada n.? 2, Manuel da Silva Marque~,
do regimento
de cavalaria
n.? 7 Joaquim
FlorêncIo
da Silva Coelho e, do grupo de' companhias
de trerIl
auto, António
Felicio;
e os primeiros-sargentos:
do
regimento
de infantaria
n. ° 1, Carlos Francisco,
do re-

2,' Série
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fii~e~to de infantaria n." 14, António Augusto Baltasar
J ~ã rl1ues,. do batalhão independente
de infantaria n. ° 17,
J oã o Gv~lmo de Sousa, do batalhão de caçadores n. ° 2,
m id uilherme, do batalhão de caçadores n. ° 10, Ard an o dos Santos Teixeira,
do batalhão de metralhall~r~s n:o
Manuel Lourenço;
do regimento
de artiar~~la Iigeira n.? 2, Joaquim Viriato, do regimento
de
m IlharIa ligeira n." 3, João Jesus de Oliveira, do regid e~o de artilharia
ligeira n." 5) Francisco
Fernandes
q~' outo, d.o regimento de artilharia pesada n." 1, Jo~lh
FrancIsco
da Silva Júnior
do regimento de artiin~rul pesada n. ° 3, Abilio Marti~s da Neta, da bateria
O ependente de artilharia antiaérea, Custódio J osé da
J~s,ta Alves, da Escola Prática de Artilharia,
Manuel
li CInto Pau Preto, do regilllento de la.nceiros n." 2, Fie :aul '~ilhena da Fonseca, do regimento de cavala~ia
G ,Albmo
da Assunção Baltasar e Manuel TaveIra
Siln<;alves,. do regimento
de cavalaria
n.? 6, João da
Nuva AvelIno, da Escola Prática de Cavalaria, Armando
A.n~s.da S~lva Antunes, do batalhão de caminhos de ferro,
Fe mo ISIdro Martins, do serviço geral da aeronáutica,
da r~ando Luís Salgueiro
e, do regimento de cavalaria
uarda Nacional Republicana,
Joaquim Maria Lucas.

?,

ln:

u:o

D(88) Foram

abrangidos
pelo disposto
de creto D.O 36574, de 4 de Novombro
U! ram a tolerância
de um ano prevista
iue sU10 decreto, os primciros-sarO'entos,
f
de antari
' a n. ° 11, Rogério Martins1:>. Fana
A. a~ttlharia
Iizeira
n." 5 Humberto
morlm.
I:>
,

Ministério do Exército _ 2.a Direcção-Geral-

no artigo 2LD do
de 1947, e perno artigo 8.° do
do regimento de
.
to
e, do regímen
Gonc:alves de

3.a Repartiçao

89) Pe nsoes
'
' , a segull'' menc io ll'ld
a irr'1ruída
aos o fiCll11S
l'~~lOs, que, nos errnos do Deneto-Lei
11.° 36304,
alte19~9pelo Decreto-Lei
11,° :18 916, de 18 de Setembro
de
O/'d~' trall:qtam para a si tuação de res(,l'va pela pl'Psente
í

em do Éaéroito:
Bl~igadeiro

O

de infantaria

° , 4< .OOO~.

Eduardo

José

dos San-

oronel ele iufnuturia
Pedrü .Iüaq tlim da Cunha
Meue,'('s Pinto Carr1oso, :16,000. ,
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Coronel de infantaria António Correia de Pinho
Júnior, 36.000$.
Coronel de infantaria A,rmando Amaro de Ereitas,
3,6.000$.
Ooronel de infantaria Fernando Augusto da Oâmara Lomelino, 36.000$.
Coronel de infantaria
Augusto
de Carvalho,
a6.000$.
Coronel de infantaria
Jo.sé A.ntónio ela Silva,
36.000$.
Coronel de infantaria .Manuel Abrunhosa de Matos, 36.000$ .
Coronel de engenhariu Manuel Augusto Gomes,
,37.200$.
Coronel médico Gilberto Cara-ilho Xavier, 36.000$.
'l'enente-coronel
de infantaria
Isidro Nogueira,
3.0.000$.
T,enlente~coronel ele infantaria
António Alves ele
Pinho e Freitas, 30.000$.
Tenente-corünel miliciano de engenharia,
elo extinto quadro especial, Teodoro Alves Fernandes,
30:000$.
Tenente-coron,el médico N orberto Lima Ooelho de
Magalhães, 27.500$. 'I'em 33 anos de serviço.
Tenente-eOironel fa.rmacêut1,co Henrique da Silva
Oampos,30.000$.
.
'I'enente-coronel do serviço de administração milital' Serafim Jacinto dos Santos, 30.000$.
:Major do serviço de administração militar João
Telo Meneses Oabral, 27.000$.
Major do serviço de administração militar José de
Ornelas Monteiro, 27.00.0.$.
:MajúT do extinto quadro auxiliar de artilhar i :1
J osé Gonçalves Garcia Júnior, 25.800 $ .
Capitão de ·engenharia José Galhardo Ferreira,
12.7,62$. Tem 20 anos de serviço.
Capitâo médico Joaquim Mendes Vieira I;üpes,
1~.200$. TeT? 27 anos de serviço.
.
Capitâo do extinto quadro auxiliar de cllgenharl<l
,Manuel Fernandes Moreira, 20.400.$.
,
'I'enente do quadro dos <serviços auxiliarE's elo Exercito Manuel Moinhos, ] 9.999$60. Tem 30 aDaS
ele servi ço.
Tenente do quadro dos servi<:os auxiliares do Exército Joaquim António Isidoro, 15.600$.

2,' Série
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VIII Ministério

RELATORIOS

das Finanças - Direcção·Geral

do Tribunal

de Contas

~elatório
e declaração
geral do Tribunal de Contas
~~5~~ a Conta Geral do Estado do ano económico de
,

,

,

....................
4) Sobre a conferência

da despesa

rê O, facto mais importante
assinalado
durante a confe0
D nCla dos mapas a que se referem
o artigo 26. do
a ~?reto n.? 26 341, de 7- de Fevereiro
de 1936, o o
'/ 19o 3. o do Decreto n. ° 27 327, de 15 de Dezembro
r o mesmo ano. foi a verificação, nos Ministérios militaaes,. ~a montagem
da escrita relativa às verbas comuns
va.rlOs serviços, cuja conferência era pràticamente
imo
I)OSs~~el enquanto tal escrita não fosse montada.
a' Detxa, portanto,
de ter oportunidade
o reparo que
luda no relatório
anterior
se formulou acerca do asS Unto,
Segue'1le o exame por Ministérios:

Ministério do Exército:
d Merece, como já se disse, referência
especial o facto
(.le, pela primeira vez, depois da reorganização
da Conta
Ler,al do Estado, resultante
da publicação
do Decreto~ ei n,O 27223, de 21 de Novembro de 1936, ter sido
~Ossivel efectuar,
na sua totalidade,
a conferência
dos
u,apas, de despesa processados
pelos 132 conselhos admin~stra,tlvos dependentes
deste Ministério, O que até aqui
ado tlnha sido viável, devido, principalmente,
ao avult a o n'
'
, umero de verbas comuns que caractenzam
o respect~vo orçamento e também à circunstância
de a 5. aRe·
;arttção da Direcção-Geral
da Contabilidade
pública ter
tUontado só em 1952 a escrita relativa às contas corren·
es com os diversos conselhos ad~inistr~tivos,
,
É certo que quanto ao cntérlO seguido no preench"
:e~to dos mapas, se verificaram ainda divergências,
as
Q~als naturalmente
só poderão ser eliminadas pela adope:o d~ um novo impresso que melhor se ajuste it mecâl;llca
peclal do processamento
das despesas dos serVlÇOS
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deste Ministério, conforme já se previra no relatório
anterior.
Contudo, os resultados obtidos representam um grande
esforço levado a efeito, não só nela mencionada Repartição de Contabilidade, como também pela Repartição
de Fiscalização do mesmo Ministério, que tem demonstrado a sua boa vontade no sentido de conseguir realizar
totalmente o objectivo em vista, promovendo a correcção
dos mapas deficientemente escriturados e elaborando por
iniciativa própria outros, que constituíram óptimos auxiliares da conferência efectuada na Direcção-Geral do
Tribunal.
Merece também registo o facto de a conta geral designada no n.? 6.° do artigo 2.° do Decreto-Lei n." 38476,
de 24 de Outubro de 1951, que, nos termos do artigo 13.°
do mesmo diploma, poderia ser remetida ao Tribunal
de Contas até ao fim de Janeiro de 1954, ter podido sor
julgada por Acórdão de 15 de Dezembro último.
(Suplemento
de 1954).

ao Diário do Governo n.? 55, 2,' série,

de 6 do Março

mllJlstério do Exército - 3. a Direcçao-Geral
Serviços Cartográficos do Exército
Concurso documental para o preenchimento de vaga de adjunto técnico
da Divisão de Topografla e Geodesia Cartográflca

N os Serviços Cartográficos do Exército está aberto
concurso documental, pelo prazo de vinte dias, a contar
da data da recepção da Ordem do Exército em que for
publicado este aviso, para preenchimento do lugar vago
acima mencionado.
As condições constam da alínea b) do artigo 12.0 do
Regulamento dos Serviços Cartográficos do Exército,
que se transcreve, na parte que interessa:

b) • . • . . ...
1 adjunto técnico,
cializado.

.

.

oficial de qualquer arma espe-

Os requerimentos, dirigidos a S. Ex. a O Ministro do
Exército, instruidos com os documentos que possam
constituir motivo de preferência para classificação e
acompanhados das respectivas notas de assentos, serão
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directamente enviados aos Serviços Cartozráficos do
E xército.
De harmonia com a verba orçamental atribuida, os
concorrentes não deverão ter posto superior a major.
I:)

1955erviços Cartográficos do Exército, 3 de Março de
4. - O Chefe dos Serviços, lI1arcelino Pais de Figueiredo Alves, coronel.
Escola do Exército
Declaração de vacaturas do magistério

oN os termos do § 2.0 do artigo 2.0 do Decreto-Lei
~. 37 642, de 10 de Dezembro de 1949, e para efeito
o respectivo provimento, -faz-se público que se encontra
~berto concurso para professor catedrático da cadeira
e Física Geral do curso geral preparatório da Escola
do Exércltb.
Os candidatos ao referido lugar devem apresentar na
decretaria escolar, até às 15 horas do dia 10 de Maio
df .1~54, as suas declarações, feitas em papel selado,
d rlgldas ao comandante da Escola e instruídas com os
o<;umentos a que se referem a a1inea a) e o § único do
adrtJgo 3.0 do Decreto-Lei n. o 13 764, de 13 de Junho
e 1927.
Escola do Exército, 19 de Fevereiro de 1954.- O
Comandante, Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal)
general.
(Pllbllcada no Diário do Oore r"o n.? 58, 2.' série, de 10 do Março de
1951).

Obituário

Setclnbro

22 _ Tenente de cavalaria, separado do serviço,
Paz Rodrigues.
14 - Alferes reformado Manuel de Carvalho.

J08(\

da

1954
Jane·
F
!ro. 10 evcreJl"O 11

"

»

Coronel reformado
Abel Augusto Dias Urbano.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na SItuação de reserva, Dinis Augusto de
Carvalho.
17 _ Alferes miliciano, do regimento de artilharia pesada n.? 2, adido no Subsecretariado de Estado da
Aeronáutica. Carlos Alberto Resende da Costa.
25- Capitão de infantaria, na situação de reserva, Rodrigo Brandão Guedes Pinto.
25 - Tenente reformado Samuel Respeita.
2G _ Capitão reformado José Dias Mendes.
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1- Capitão de cavalaria,

na situação de reserva, José
Martins Lopes Ribeiro.
2 -. Coronel reformado José Arrobas Machado.
3 - Tenente reformado Bernardino Fernandes Pereira.
(j - Capitão reformado João Baptista Trancoso.
8 - Tenente de infantaria, na situação de reserva, Francisco Co rreia.
O - Aspirante a oficial miliciano, do regimento ele artilharia n.? 6, Joaquim da Silva Fernandes.
11- Coronel reformado João de Brito Pimenta de Almeida J únior.
12 - Capitão do quadro auxiliar de engenharia, na situação de reserva, Avelino Gumes. Prestava serviço
no centro de mobilização de infantaria
n." 20.
14 - Capitão de cavalaria, na situação do reserva, Matias Gabriel da Silva Soares.
10 - Tenente reformado José de ousa Seirós.
24. - Capitão reformado Francisco de Sales Galvâo ~lendes.
24 - Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, lia
situação de reserva, António Augusto da ilva2(j - Tenente-coronel
reformado João Inácio Guerreiro.
27 - Coronel reformado José Artur Brás da Silva.

Rectlflcac;:Ao

No obituário inserto na Ordem do Exército n.O 14, 2. stlrie, de
1953, onde se lê: "que o coronel de infantaria Bento Esteves Roma
faleceu em 22 de Dezembro de 1953", deve ler-se: «que faleceu em
23 dos mesmos mês e ano».
Na Ordem do Exército n.O 1, 2.1 série, do corrente ano, p. 9,l.lO~·!
onde se lê: «Amélio», deve ler-se: "Aurélio» j l. 13.11 onde se I,).
"Joaquim», deve ler-se: «Francisco» j p. 19, l. 25.1, onde se lê: ,,~ varo Pacíflco de Oliveira», deve ler-se: «Alvaro Pacifico de O!J\'CJT:l
e Sousa» j p. 38, L 10.1, deve ser eliminada a palavra "Reis».
1

Adolfo do Amaral Abranches Pinto
Está conforme.

o

Ajudante-General,

~ 8..31
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

do

Ordem
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Exército

15 de Maio de 1954

Subsecretário de Estado do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército,
o seguinte:
1-

DECRETOS

Presidência

E PORTARIAS

da República -

Secretaria

Decreto n.O 39607

,?sando da faculdade que me confere o n." 1.0 do
~rhgo 81.0 da Constituic;:ão: hei por bem, sob proposta
o Presidente do Conselho, conceder ao general Adolfo
do Amaral Abrauches Pinto a exoneração que me pediu
de Ministro do Exército, lugar que me apraz declarar
exerceu com zelo, inteligência e acendrado patriotismo.
Publique-se.
Paços do Governo da República, 12 de Abril de
195.,1,.- FRANCISCO IIIQINO CRAVEIRO LOPES - António
de Oliveira Salazar.
Decreto n.O 39608

Usando da faculdade que me confere o n." 1.0 do
artigo 81.0 da Constituicão : hei por bem, sob proposta
do Presidente do Conselho, nomear, interinamente, Mi-
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nistro do Exército o Ministro da Defesa Nacional, coronel do estado-maior Fernando dos Santos Costa.
Publique-se.
Paços do Governo da República, 12 de Abril de
1954.- FRANCISCO HIGI~O CRAVEIRO LOPES - António
de Oliveira Salazar.
Decreto n,O 39609

Usando da faculdade que me confere o § 1.0 do artigo 107,0 da Constituição: hei por bem, sob proposta
do Presidente do Conselho; reconduzir o tenente-coronel
do estado-maior Horácio José de Sá Viana Rebelo no
cargo de Subsecretário de Estado do Exército.
Publique-se.
Paços do Governo da República, 12 de Abril de 1954.FRANCISCO HIGINO CRAVEIRO LOPES - António de Olioeira Salazar. (Dia.rio do Gouern» n.? 77, L" sÓrle, de 12 de AbrJl do 1954),

Presidência

do Conselho - Gabinete do Ministro da Defesa Nacional

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros da Defesa Nacional, do Exército e dos Negócios Estrangeiros, nomear o tenente-coronel
do corpo
do estado-maior Alberto Andrade e Silva para, cum~lativamente com as funções que desempenha de adido
militar junto à Embaixada de Portugal em Paris, desempenhar o lugar de adido militar junto da Legação de
Portugal em Bruxelas. (Nos termos do artigo J. o do Decreto-Lei n." 39315, de 1-.1:
de Agosto de 1953).
Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, 9 de Março
de 1954. - O l\Iinistro da Defesa Nacional, Fe1'nando
dos Somtos Costa. - O Ministro do Exército, Adolfo .do
Amaral Abranches Pinto. - O Ministro dos NegóClOS
Estrangeiros, Paulo A1'sénio Virisetmo Cunha.
(Diário

Ministério

do Oove1'llo

D,O

60, 2, •• órlo, de 12 de MarçO de 1951).

do Exército _I,' Direcçao-Geral-

3.a RepartiçlO

Em harmonia com o disposto no urtico 73.0 do Hegr
lamento da Medalha Militar, nproyndo pelo Decre o
n. o 35 667, de 28 de 'Maio de 104ô: com a rodacçilO dad a
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pelo artigo único do Decreto n. ° 37 936, de 17 de Agosto
de 1950: manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro do Exército, rectificar a pensão mensal·
pa~a 300~, com vencimento desde 8 de Novembro de
19D3, ao ex-primeiro-cabo n." 148 do distrito de recrutamento e mobilização n." 12, Joaquim Lourenço, por
ser condecorado com a medalha da cruz de guerra de
2.a classe.
Ministério do Exército, 31 de Março de 1954.O Subsecretário de Estado do Exército, IJorácio José
de Sá Viana Rebelo.
'
(VIsada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

Ministério

de Contas
nos ter~os

--

em 29 de Abrll de 1954. S110
do Decreto n,? 22257).

do Exército - Repartição

Geral

. Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mir:lstro 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, com
a redacção dada pelo artigo único do Decreto n. o 37 936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao primeiro-sargento reformado João Pereira Correia, condecorado com
a cruz de guerra de 2. a classe, a pensão mensal até ao
·quantitativo de 3001'$, conforme os rendimentos ou proVentos próprios, com vencimento desde 29 de Outubro
de 1953, como compensação da diferença de vencimento
do activo, liquido de imposições legais, de um primeiro-sargento e a pensão líquida de reforma que lhe foi atributda.
Ministério do Exército, 27 de Março de 1954.- O Subsecretário de Estado do Exército, Horácio José de Sá
Viana Rebelo.
(VIsada pelo TrIbunal de Contas em 17 de Abril de 1954. São devldos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257) •

. Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mir:lstro 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." 37936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao capitão reformado
Joaquim Inácio de Jesus Caeiro, condecorado com
grau de cavaleiro da antiga e muito nobre Ordem da
(.I
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Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, a pensão
mensal de 3006, com vencimento
desde G do corrente,
como compensação
da diferença do vencimento do activo,
líquido de imposições legais, de um capitão de infantaria
e a pensão líquida de reforma que lhe foi atribuída.
Ministério do Exército, 24 de Abril de 195J. - O Subsecretário
de Estado do Exército,
Ilorácio José de Sá

Viana Rebelo.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

11- MUDANÇAS
Ministério

de Contas em fi de Maio de 1954. Silo
nos termos do Decreto n.? 22 257).

DE SITUAÇAO

do Exército -I. a DirecçAo-Geral

- 2.~ RepartiçAo

Por portarias de 5 de Março de 1954:
Quadro do serviço de saúde militar

Tenente
médico,
adido,
Fernando
Manuel
Ferreirtl
Baptista
Viegas, que, por ter deixado de prestar serviço na província
de Macau, onde se encontrava
em
comissão de serviço militar,
ee apresentou
em 10 de
Dezembro de 1953, para preenchimento
de vaga no
quadro devendo ser considerado
nesta situação desde
a data ,da ·sua apresentação.
Quadro do serviço de administração

militar

Üapitão elo serviço
de administração
militar,
adido,
Rogério Andrade
Ohermont
Bandeira,
que, por ter
deixado de prestar serviço na província
de ~lal'al1,
onde se encon trava em 'com issão militar,
se a presentou em 10 de Dezembro de 1953, de. de quando cleye
ser considerado
nesta situação,
para preenchiIlll'llto
de vaga no quadro.
(VIRadas polo Tribunal
do COOIas om 13 do Ahrll do 195~. SilO
são devidos omolumontos,
nos tormos do Decrete u.o 22 251).

Por portarias de 26 de Março de 1951:
Quadl'o da arma de cavalaria

Tenente
de cavalaria,
adido, António
da Costa Gontil
Soares Branco,
que, por ter deixado elo prestar
Sousa,
nos termos da allnoa a) do artigo l~.o
o

t'O{
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viço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, se apresentou em lG de Março de 1954,
desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada polo Tribunal de Conta. OID 13 de Abril de 1954. Não são
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Quadro do serviço de administração militar

Tenente do serviço de administração militar, adido, Abílio
Joaquim Patinho, que, de regresso de comissão militar
na. provincia de Angola, se apresentou em 5 de Fever?lrO de 1954, desde quando deve ser considerado nesta
SItuação, para preenchimonto de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Abril de 1954. Não são
devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n.? 22257).

Por portarias de 31 de Março de 1954:
Adidos

Alferes de infantaria, do comando militar de Angola,
Raul Jorge Gonçalves Passos e José Daniel de Barros Adão e, do comando militar de Moçambique, Carlos IIenriq ue Duarte de Lacerda e José Monteiro
Grilo, por terem sido nomeados para desempenhar
Comissões de serviço militar no Ultramar ao ahrigo
da alínea b) do artigo 3.0 do Decreto n. o 36019, de
7 de Dezembro de 1946, devendo ser considerados
nesta situação desde 22 de Março de 1954.
(Anotada pelo Tribunal

do Contas em 12 de Abril de 1954).

Quadro do serviço de saúde

militar

Major médico, supranumerário, comandante do 2.0 grupo
de companhias de saúde, cargo que continua a exercer, João Gonçalves Valente, para preenchimento de
vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capi~ão médico, supranumerário,
do Hospital Militar
Prmcipal, onde continua colocado, Ricardo Horta Júnior, para' preenchimento de vaga no quadro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 13 de Abril do 1954, Não
são devidos emolumontos, nos termos do Docreto n.o 22 257).
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Reserva

Major do extinto quadro auxiliar de engenharia, do Depósito Geral de Material de Engenharia, Manuel de
Oliveira Marques e capitão de engenharia, da direcção
da arma, J osé Salvato Bizarro Saraiva, nos termos da
alínea b) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 36304,
alterado pelo Decreto-Lei n,o 38 916, de 18 de Setembro de 1~52, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 22 e 15 de Março de 1954.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Abril de 1954. Nilo silo
devidos emolumontos, nos termos do Decreto n. o 22257).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército.
do regimento de lanceiros n.? 2, António Calisto, 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 considerado
nesta situação desde 25 de Março do 1954.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Abril de 1954. Nilo são
devidos emolumontos,
nos termos do Decreto n.o 22 257).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, no Subsecretariado de Estado de Aeronáutica,
Joaquim Dias Ribeiro, 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 28 de
Fevereiro de 1854.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 16 do Abril de 1954. NAo .AO
D08 termos
do Decreto n.o 22 207).

Supranumerários

Coronel de artilharia, comandante do regimento de nrtilharia antiaérea fixa, Henriq ue José Xavier Martins d~
Figueiredo, nos termos da segunda parte do artigo 58..
do Decreto-Lei 11.° 28 401, alterado pelo Decret()·~el
n.? 38 G92, de 20 de Fevereiro de 1953, e ao abrIgo
da Portaria n. o 10020, de 11 de Março de 19-1-4,dcvendo ser considerado nesta situução desde 30 de
'Março de 1954.
t
Major de artilharia, adido, do licença ilimitada, Alherl~
Ferreira Macedo Pinto, que, do regresso daquela dI
cença, se apresentou em :!9 de Março do 1004, dos e
quando deve ser considerado nesta situação.
(Visadas pelo T'rlbunal de Coutus 010 26 do Ahril do 19M. NAO .ao
j

devídos

emolumontos,

nos termos

do Docroro

n.o 2~ 2()1)·

2.· Série
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Por portaria de 9 de Abril de 1954:
Considerados regressados ao serviço deste Ministério o
tenente Fernando Mauricio Augusto de Magalhães e
~lferes Apolinário Pereira Cacho, ambos milicianos de
I~fantaria e adidos, por terem deixado de prestar serVIÇO,respectivamente, na província de Moçambique
e no Subsecretariado
de Estado de Aeronáutica, devendo ser considerados nesta situação desde 20 de
~evereiro e 31 de Março de 1954. ficando o primeiro
~'cenciado e o segundo em disponibilidade. .
.
DeIxa de ser considerado na situação de adido no MInistério do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
continuando, porém, na mesma situação de adido no
mesmo Ministério, mas em serviço na Polícia de Segurança Pública, o tenente de infantaria, adido, Horácio
de Oliveira Rodrigues, devendo ser considerado nesta
nova situação desde 1 de Abril de 1954.
Abatido ao quadro de oficiais milicianos do Exército o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 10, Manuel António Teixeira, nos
termos do § 1.0 do artigo 97.° do Decreto-Lei n.°:16 304,
alterado pelo Decreto-Lei D.O 38 916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta situação
desde 20 de Março de 1954.
Abatidos ao efectivo do Exército, por terem sido alistados na Armada, no posto de segundo-tenente médico
naval, os alferes César dos Santos Augusto Vieira,
Luis Emanuel Rebelo da Sil va do Amaral e Luis
Vieira Lopes Brotero Santa Bárbara e aspirantes a
oficial J oaq uim dos Santos Félix António, Fernando
Eduardo Nobre da Veiga "Montês, Josó Nobre Guerreiro de Góis e Joaquim Cassiano Alegre Branco,
todos milicianos módicos do 1.0 ~rupo de companhias
de saúde, o quarto em serviço no I lospital Militar de
Doenças Infecto-Contagiosas, o sétimo em serviço no
referido 1.0 grupo de companhias de saúde e os restantes em diaponihilidade, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 9, 9 e 9, 10,
9, 9 e 8 de Março de 1954.
Adidos

Coronel de artilharia Ernesto Nogueira. Pestana, tenente
de infantaria António Júlio, ambos na situação de
reserva, e alferes do serviço de administração militar,
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do comando militar de Macau, Henrique Jorge Calvo
da Silva Coutinho Garrido,
o primeiro.
por ter sido
nomeado para desempenhar
urna comissão de serviço
no Ministério do Interior,
corno governador
civil do
distrito de Coimbra, o segundo, no mesmo Ministério,
na Policia Internacional
e de Defesa do Estado e, o terceiro, nomeado para desempenhar
serviço militar no
ultramar,
ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto n." 36019, de 7 de Dezembro do 1946, devendo
ser considerados
nesta situação
desde, respectivamente, 27 de Março, 1 de Abril e 29 de Março de 195-1(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas

em 15 de Abril de lQ54).

Coronel
de artilharia
Leão do Sacramento Monteiro,
por ter sido nomeado,
por portaria desta data, -promotor de justiça do 1.0 Tribunal Militar Territorial
de Lisboa,
devendo
ser considerado
nesta situaçüo
desde 21 de Março de 1954.
(Anotada

pelo Tribunal

do Couras

om 24 de Abril do 1Q54).

Alferes milicianos,
de infantaria,
do regimento de infantaria n." 13, Francisco Gil de Azevedo e, de cavalariado regimento
de lanceiros n. o 2, Francisco
José Dias
Pereira do Vale, por terem sido nomeados para. prestar
serviço, o primeiro, no Ministério do Interior, na Guarda
Nacional Republicana,
e, o segundo, na província de
Moçambique,
ao abrigo da alínea b) do artigo 3." d,o
Decreto-Lei
n.? 36019, de 7 de Dezembro dr 19406,
devendo
ser considerados
nesta situação
desde, respectivamente,
17 de Março de 1954 e 18 de Janeiro
de 1953.
Baixa do serviço
Capitães
médicos
Fernando
Rodrigues
Costa,
Carlos
Faria Moreira Ramalhão e Carlos Alfredo dos Santos;
tenentes:
de artilharia
Manuel de Assunção Barreira;
de engenharia
Artur Tropa e Albano do Carmo R~drigues Sarmento;
médicos Henrique Augusto de O~lveira Dias Coelho, Alvaro
de
ousa e Sá e Jon~
Teixeira
Laranjeira;
cirurgião-dentista
José :Manue
dos Santos Furtado Pais Moreira, e veterinários
José
Emílio Santana
da Cunha Ca telo-Branco
e IIonrjq~e
Ilawel da Silva; alferes: do infantaria Alberto J oaquJlll
dos Santos;
de artilharia
António dos • antos pintO
Teixeira, José Máximo Saraiva, J osé Adelino da Sil~a
Raposo e Honório de Almeida Soare ; de engenharIa
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Gomes Fróis Júnior, e do serviço de admimilitar Luís António dos Santos e aspirante
a oficial veterinário Armando Aníbal Martins, todos
~ilicianos de reserva, nos termos do § 5.° do artigo 61.0 do Decreto n.? 12017, de 2 de Agosto de
1926, por terem atingido o limite de idade, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
16 de Março, 25 de Fevereiro, 15, 6, 13, 27 e 10 de
Janeiro, 17 de Fevereiro, 10 de Março, 13 de Janeiro,
14 de Fevereiro, 30 e 22 de Março, ~3 de Fevereiro,
7, .9, 2.01,e 22 de Março, 22 de Fevereiro e 5 de J aneiro de 1954.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia pesada n.? 3, Porfírio 'Teixeira Lima, nos
termos da última parte do artigo 3.° do Decreto-Lei
~.o 2840.01" de 31 de Bezembro de 1937, por ter sido
Julgado incapaz de todo o sorviço militar pela junta
hospitalar de inspecção do hospital militar regional
n.? 1, devendo ser considerado nesta situação desde
5 de Abril de 1954.
mstração

(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 15 do Abril de 1954).

QuadrO' da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Ernesto Orlando Vieira
Correia, que, por ter deixado de prestar serviço na
província de Moçambique, regressou em 27 de Março
do 1954, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data do
seu regresso.
Quadro da arma de artilharia

Coronel de artilharia, supranumerário, do regimento de
artilharia ligeira n.? 1, onde continua colocado, Alexandre António Moura de Azevedo, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde 21 de Março de 1954.
Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário,
do regimento de infantaria n." 13,
onde continua colocado, Henrique da Silva, para
p;reenchimento de vaga no quadro, devendo ser conSIderado nesta situação desde a data da presente
portaria.
'l'enente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário nos termos da segunda parte do ar-
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tigo 58.0 do Decreto-Lei n. o 28 401, modificada pelo
artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 32692, e Portaria
n.? 10711, de 18 de Julho de 1944, do comando militar de Cabo Verde, António Monteiro, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde 28 de Março de 1954.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Angelo Calmon Navarro de Andrade Botelho,
que, por ter deixado de prestar serviço na província de
Angola, regressou em 5 de Fevereiro de 1954, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(VIsada pelo TrIbunal
de Contas em 26 de Abril de 1954. Não
silo devIdos emolumentos, nos termos do Docreto n.o 22 257).

Oficiais milicianos de reserva

Tenentes: do centro de mobilização de infantaria n." 1,
Amadeu Loureiro do centro de mobilização de infantaria n.? 6, Acácio Pinto Lelo, António José de Oliveira e Bruno Alves Reis; do centro de mobilização
de infantaria n. ° 12, Emiliano António da Costa' Campos, e do comando militar de Angola, Acácio António
Borges de Sousa; de cavalaria,' do comando militar de
Moçambique, Leopoldo José Ródão 'frindade e, médicos, do centro de mobilização do serviço de saúde
n." 1, António Nunes Bonfim, Amadeu Vieira de Miranda Monteiro e Manuel Eduardo Barreto Marques
da Costa; do centro de mobilização do serviço de
saúde n.? 2, Armando Eusébio de Morais Soares,
Francisco António Pereira ela Laje, António 'Marçal
Correia Nuues e António Domingues Gomes, e alfere~:
de infantaria, do centro de mobilização de infantarIa
n.? 7, José Marcos de Freitas Morna, e, ele cavalaria,
do centro de mobilização de cavalaria n.? 3, JoãO
Amaral Passos de Sousa Canavarro, nos termos dos
artigos 25.° e 26.° do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro
de 1952, por terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação desde, respecgtivamente, 5 de Abril, 23 de Março, 6 de Abril, 1
de Março) 3 de Abril, 28 e 12 de Março, 23 e 26.de
Fevereiro, 2 e 12 de Março, 17, 17 e 9 de Jane~ro
e 24 e 30 de Março de 1954, ao abrigo do § únICO
do artigo 124.° do mencionado Decreto-Lei n." 36304·
(Anotada

pol o Tribunal

de Coutas om 15 de AbrJl de 1954).
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Reserva

Coronéis de artilharia,
do regimento de artilharia pesada
n.? 2, Alberto Almeida Marques Osório e, adido, promotor de justiça do 1.0 Tribunal Militar Territorial
de ,Lisboa, cargo de que fica exonerado
por esta portaria, Manuel Augusto da Silva Pestana;
tenente-coro~el de engenharia,
miliciano do extinto quadro
especIal, da direcção da arma, Mário Graça e capitão
d? quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regImento de lanceiros
n." 1. Manuel António Assis,
o primeiro, nos termos da alínea c) e, os restantes, nos
da alínea a) do artigo 12.° 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,
5, 21 e 26 de Março
e 17 de Fevereiro
de 1954.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Abril de 1954, Não silo
devidos emolumentos, nOS termos do Deereto n.o 22 257).

Supranumerário

Coronel de artilharia,
Francisco
Freire de Matos, que,
por ter deixado de prestar serviço na Fábrica Militar
de Pól_:oras e Explosivos,
se apresentou em _7 de Abril
d,e 1904, desde quando deve ser considerado
nesta
sItuação. (Visada pelo Tribunal do Contas em 26 do Abril de 1954. Não são
devidos emolumentos,

DOS

termos do Decreto n.o 22 257).

Por portarias de 23 de Abril de 19/54:
Nom?ado para proceder
no comando militar de Timor
à I~specção administrativa,
na parte dos serviços relacIOnados com as tropas expedicionárias
destacadas
o~ .de reforço,
deixando de inspeccionar
os serviços
mIlItares do Estado da Iridia e da província de Macau,
para que tinha sido nomeado por portaria
de 23 de
Fevereiro
de 1953, o coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
João Coelho Lopes,
nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei
n." 37 542,
d~ 2 de Setembro
de 1949, continuando
na mesma
sItuação de supranumerário
em que já se encontrava
e devendo ser considerado
nesta nova situação desde
13 de Abril de 1954.
(Visada polo Tribunal de Contas om 5 de Maio de 1954, Não sr.o
devidos emolumontos, nos tel'ID08 do Decreto D.o 22 257).
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Deixa de ser considerado na situação de adido no Subsecretariado de Estado de Aeronáutica, continuando,
porém, na mesma situação de adido, mas em serviço
na província de Moçambique, ao abrigo da alínea b)
do artigo 3.° do Decreto n.? 36019, de 7 de Dezembro
de 1946, o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, adido, Manuel Joaquim Ginja, devendo
ser considerado nesta nova situação desde 8 de Abril de

1954.

(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas

em 28 de Abril de 195~1.

Considerados regressados ao serviço deste Ministério, por
terem deixado de prestar serviço, respectivamente, no
conselho fiscal dos estabelecimentos fahris deste Ministério e no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, o major farmacêutico Leão Rodrigues de Almeida Correia e capitão miliciano médico
Jaime Filipe Santiago, ambos adidos e na situação de
reserva, devendo ser considerados nesta situação desde
1 de Abril de 1954.
(VIsada pelo
são devidos

Tr-lbun al do Coutas em 4, do Maio de 1954. NM
emolumenlos,
nus termos do Doereto n.? 22 257).

Adidos

Major médico, director, interino, do hospital militar regional n. o 1, Adalberto de Sousa Dias e tenente de
cavalaria, da escola prática da arma, Carlos Alberto
Guimarães da Costa, por terem sido nomeado para
desempenhar comissões do serviço dependentes d?
Ministério do Interior na Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 1 e 9 de Abril de 1954.
.
Tenente de infantaria, no quadro da a.rma, Raul LeoU1
Carvalho Branco, por ter sido nomeado para de~e~lpenhar uma comissão de serviço dependente do MJDlStério da Economia na Intendência-Geral
dos Abastecimentos como subinspector de fiscalização, devPudo
ser considerado nesta situação desde 13 de Abril de

1954.

Capitão do quadro dos sorviços auxiliares do Exérc.ito,
do comando militar de Moç-ambique Joaquim da ~lb'a.
Marques e alferes: de infantaria d~ comando militar
da Guiné, José Marques da Cruz' Marcelino e, do qUIldro dos serviços auxiliares do I~x~rcito do corn!1~d?
militar de Moçambique, António Joaquim da Natl\'!'
dado Pimenta, por terem sido nomeados para doseJ}1-
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penhar comissões de serviço militar no Ultramar, o
segundo, nos termos da alinea c) e, os restantes, nos
termos da alínea b) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 36019, de 7 de Dezembro de 1946, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente,
8, 5 e 8 de Abril de 1954.
Oapitão de cavalaria, na situação de reserva, Luís Gonzaga de Noronha da Gama Lobo Demony, por ter
sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço dependente do Ministério do Ultramar como
assistente administrativo, contratado, da brigada de
estudos para o aproveitamento hidroagricola dos rios
Lucala, Cuanza e Bengo, devendo ser considerado
nesta situação desde 26 de Março de 1954.
(Anotadas

p'l.lo Tribunal

de Contas em 28 de Abril de 1954).

Quadro da arma de infantaria

Oapitão de infantaria, adido, Orlando José de Campos
Marques Pinto, que, por ter deixado de prestar serviço
na provincia de Moçambique, onde se encontrava em
comissão de serviço militar, regressou em 27 de Março
de 1954, desde quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
Tenente de infantaria, adido, Raul Garcia Martins, que,
por ter deixado de prestar serviço na província de
Angola, onde se encontrava em comissão de serviço
militar, regressou em 5 de Abril de 1954, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visadas pelo Tribunal
de Contas em 4 de Mal.) de 1954. Não
são devidos emolumontos, nos termos do Decreto n.o 222(7).

Reserva

Oapitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, em serviço no Subsecretariado de Estado da
Aeronáutica,
Herculano Martins Vaz Genro, nos
termos da alínea a) do artigo 12.° do Decreto-Lei
n.? 3630J, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 22 de Março de 1954.
(Visada pelo Tribunal
de Contas om 4 de Maio da 1954. Nilo
são devidos emolumentos, nos termos do Docreto n.o 22251).

Tenente do quadro dos serviços do Exército, adido, em
serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, João David Brás, nos termos da alínea II)
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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 13 de
Abril de 1954 e sem direito a pensão por este Ministério enquanto se considerar na situação de adido naquele Ministério.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 28 de Abril de 1954).

Supranumerário

Tenente-coronel
médico, adido, António de Azevedo
Meireles do Souto, que, por ter deixado de prestar
serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, se apresentou em 1 de Abril de 1954,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Visada pelo Tribuual de Coutas em 4 do Mala de 1954. Não
são dovldos emolumentos,
nos termos do Decreto n:o 22257).

Por portaria de 28 de Abril de 1954:
Adidos

General, do comando militar de Moçambique, Joaquim
Plácido Duarte Silva, por ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço militar no ultramar ao abrigo da alínea a) do artigo 3. ° do Decreto n.? 36019, de 7 de Dezembro de 1946, e de
harmonia com o artigo 10.o do Decreto-Lei n. o 39 541,
de 16 de Fevereiro de 195i, devendo ser considerado nesta situação desde 24 de Abril também de 1954.
(Allotada

pelo Tribunal

de Contas em 1 de Maio de 1954).

Por portarias de 30 de Abril de 1954:
Adidos

Capitão do serviço de administração
militar, das Oficinas
Gerais de Fardamento, Eduardo Fernandes, por ter
sido nomeado chefe da 1. a divisão das referidas Oficinas Gerais, por portaria desta data, devendo ser
considerado nes ta situação desde 10 de Abril de 1054.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas em 6 do Maio do 195J)·

Alferes de cavalaria, na situação de reserva, António
de Sousa Cirne Madureira, por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dopen-
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dente do Ministério das Comunicações na Administração-Geral do Porto de Lisboa, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Abril de 1954.
(Anotada pelo Tribunal

de Contas em 3 de Maio de 1954).

Quadro da arma de infantaria

Ten.ente de infantaria, adido, António Guilherme da
S~lva de Sousa, que, por ter deixado de prestar serVIÇO.na província de Angola, onde se encontrava em
comissão militar, regressou em 21 de Abril de 195-1,
para. preenchimento de vaga no quadro, devendo ser
conslderado nesta situação desde a data do seu regresso. (Visada pelo Tribunal de Contas em 8 de Maio de 1954. Não
são devidos emolumentos,

Quadro dos serviças

nos termos do Decreto n.· 22 257).

auxiliares

do Exército

Tene.nte do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
ad~do, Acácio Homem de Figueiredo, que, por ter
deixado de prestar serviço na província de Moçambique, onde se encontrava em comissão de serviço militar, regressou em 8 de Março de 1954, para preenchImento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da sua apresentação.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 5 de Maio de 1954. Nilo
silo devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,? 22257).

Reforma
(Despacho de 20 de Abril de 1954 da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência, publicado no Dtàrto do Governo D. o 96,
2." sórle, de 23 do mesmo mês e ano).

COr.onéis de infantaria Manuel Afonso de Campos, FranCISC_O Silvestre Varela e Joaquim Pereira dos Reis e,
capitães: de infantaria, Francisco Salgueiro da Silva;
~e cavalaria, José do Nascimento Alves; farmacêutico,
os~ _João Farinha Júnior, e, do quadro dos serviços
auxIliares do Exército, Augusto de Paula, o último,
~os termos da alínea b) e, os restantes, nos termos
a alinea a) do artigo 2.° do Decreto-Lei n.? 36 304,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 916, de 18 de Setemro de 1952, devendo ser considerados nesta situação
esde, respectivamente, 18, 30, 22, 16, 25, 18 e 30 de
nezembro de 1953.

â

(Nllo caroce de visto ou anotação

do Tribunal de Contas).

Reserva

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n. o 6, António Ferraz de
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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 1954.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maí o de 1954. NAo
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22257).

Por portarias de 7 de Maio de 1954:
Considerado regressado ao serviço deste 'Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no .Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, o capitão de infantaria,
na situação de reserva, adido) Abel de Freitas, devendo ser considerado nesta situação desde 18 de
Abril de 1954.
Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no IMinistério do Interior, na Polícia de Segurança Pública, o tenente de
infantaria, na situação de reserva, adido, José Carlos Arantes Lopes, devendo ser considerado nesta situação desde 12 d.e Abril de 19M.
\ VIHÜ.dv.svelo l'rU)UUlU ue Couut.ti em 15 de Maio de 1954. Não
devidos emolumentos, DOR termos do Decreto 0.022 2ó7).

SrtO

Adidos

Tenente-coronel de artilharia, promotor de justiça do
2. Tribunal Militar Territorial de Lisboa, João Dias
Garcia, por ter sido nomeado para o referido cargo
por portaria desta data, devendo ser 'considerado nesta
eituação desde 1 de Maio de 1954.
Tenente-coronel
farmacêutico,
do conselho fiscal dos
estabelecimentos
fabris~este
.Ministério, António
da Gosta Torres, por ter sido nomeado para o supracitado cargo por portaria desta data, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Maio de 195-1.
Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores n. o 7,
Alberto Abílio da.Costa e alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do regimento de artilharia de costa, António Medeiros, o primeiro, por ter
sido requisitado para desempenhar uma <comissão de
serviço dependente elo Ministério do Interior na
Iícia ele Segurança Pública e, o segundo, por ter SIdo
nomeado para prestar serviço no Subsecretariado
de
Estado da Aeronáutica,
devendo ser ronsiderac1os
nesta situação desde, respectivamente,
1 de ,)faio I'
21 de J aneiro de 1954.
0

J?o-

(Anotadas

pelo Tribunal

de Ccutas

001

1;; de Maio do 19jj)·
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Supranumerário

Co~onel ele infantaria
~Inximinoele
Abranches
Menel~s
e Sena Neves, que, por ter sielo exonerado ele promoto~ ele justiça do '2. o 'l'ribunal:Mili
tal' Terri torial
ue Llsboa, regressou
em 1 de ~laio -de 1954, desde
quando deva ser considerado
nesta situação.
Reserva

Ooronel de artilharia,
da escola prática
da arma, Ar~lallclo José deMatos, nos termos da alínea a) do arn. ° 36 304,alter.ado
pelo
tIgo 12.0 do Decreto-Lei
Decreto-Lei
n ." 38916, de 18 de Setembro de 1952,
deyenclo ser considerado nesta situação desele 21 de
A.bril de 1954.
Ooronel ele artilharia,
su.pr::lllumerário,
da direcção da
arma,
Francisco
Freire
de .Matos
nos termos da
alínea a) do artigo 12.° elo Decre~-Lei
n." 36304,
nltern do pelo Decreto-Lei
n. ° 38.916, ele 18 de !Setembro clt' 1952, devendo ser considerado
nesta situação
desde 22 de Abril de 1954.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 15 de Maio de 1934. Não são
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n," 22257).

-~111- PROMOÇOES

Ministério

do Exército _La Ilirecçâo-Beral

PaI' portarias

«

2. a Repartição

de .98 de Fevereiro de 1954:

')')N()s termos do artisro 3:).° do Decreto n." 21 3S-5, de
~" de Abr il de 1932 c~ntalldo a antizuidade desde 28 de
J:! e'
'"
vereu() de 1954: ,
Regimento de infantaria

!_,spil'antes a oficial
clor.es), .05 soldados

Íc"\11.tal'ira,

n.OS

n. o I

miLicianos de infantaria
cadetes, da Escola Prática

1 286/-)8,

Mário

Augusto

(atirade ln-

Albarran

de Sousa Dias. 1 285/53, José Carlos Anain
i~'lRto, 1 292/·):3, Elmínío
Jar-into
de (Hiveira,
~ 2U9/}3, Jnuquim Salvador
Silva Moreira Rato,
3L ;)3,~Ianllel
}Iaurício ela Costa e Silva, 1320/53,
JOa(luim (la Silva Patrocínio,
1 328/:)3, Fernando
Alberto FloJ'e~ Pimenta,
1 831/33, Rodrigo )fanuel
de ~()usa Gentil Stromp,
1 a:32/63, Mário Alberto
~l':lo

ua
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Regimento de lntantarla n. o 7

Aspirantes
a oficial milicianos
de infantaria
\ atiradores),
os soldados
cadetes,
da Escola Prática
de
Infantaria,
n.OS 1 050/5:3, Anastácio
Gomes Laranj eiro, e 1 300/58, António Jorge Fernandes
Natividade
e, n. ° -104/5;3, do regimento
de infantaria
n." 7, Mário Xuues Roseiro Boavida.
Regimento de infantaria

n. o 8

Asp irantes
a oficial milicianos
de infantaria
(atiradores),
os soldados
cadet es, da Escola Prática de
Infantaria,
u. o, 1 059/53, Joaq uirn José Amorim
Fernandes
e Silva , 1060/5;3,
António
de Araújo
Coelho e Castro, ] ;329/5;3, .Alnll'o Manuel
Ribeiro
Bezerra,
e 1 35-1/5;3, Fruncisco Fernandes.
Aspirante
a oficial miliciano
de infantaria
\ sapador .
o soldado cadete u.? l058/ó3,
da E..,l:ola .Prática
de Infantaria,
José Carlos Leite 0.,\ Silva.
Regimento de infantaria

n. o 9

Asp irantes
a oficial milicianos
de infantaria
(atir;ldores),
os soldados cadetes,
ela Escola Prática
de
Infantaria,
u." lOü3/5:3,
Lucínio
.José Madureira
Claro, 1 UG5/53, Luís de Almeida
e Silva, lOü6 5:1.
Gentil da Silva Guedes, 1216/5:3, António José Guedes Vaz ele Castro,
e 1 ~nO/5;3, Jorge Munuel
de
Araújo
Rego Cardoso Lopes e, n." 4+8/5;3. do
gimcnio
de infantaria
u."
Arnaldo
Cm-doso RIbeiro.
Aspirante
a oficial mil iciuno ele infuutari a (armas p~'sadas ) , o soldado cadete n." 1 078/5:3, ela Escola pratica ele Infuutaria
, .Ionquim Pervirn Uuedt.>".

l'l:-

ô

,

Regimento de infantaria n. o 10

Aspirantes
a ofir-ial lllilicial1()~ de intuuta ri.i \,ItÍl,<]{ln-J.·,es), os s()lcLulo~ ('~\(ldes ill.°' 8:W/50. ,lo l'C'gillll'lIto de
infuntn ria n ," 12, Vítor 1lnnul'l ele ~IeJlel()l\('a (ll' (J()lI'
veia Llhurco , 11.° ~4!),.jl, do batalhão
'de'ençaclOl'l'"
n.?

a,

Norherto

Allg\hto

Feruu ndes Barreira

lJ.U ~)(j(l

51, do 1." g'l'upo<le r-orupnuhin . de ";\lh~i..;tPllc·i,,~. Ilcl.'
Artur (la Co-t« Pedro P, (la :E";('oln Pní.iic·l\ (1(, Luf;lnt.aria, n.O' I 088 1.):1, ~1anuel rla ('(hb. 1 on7 .·):l, ,Je.,;icJ
José Grilo PCl'eir;\ da BpIa, 11~.) ~):l.Anjeíni(l YitoJ'IJlo
Lona Pt'l'es, 1 l~()/f):l, }Ianuel Tm'an" (h COlll·"i('iio•
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AI'lll~lll.do tlü ~Silva F:em,mcles Guima:ães,
An~olllo Félix AgUH1E Branco
e SIlva,
1G-ij.J'J, .Jouo Auzusto
ele "' asconcelos
Castelo
Br:llICO de Uliveiru
11194/,):), An·o·stinho elo Amaral,
1 ')1 ' .
""
y~ 0/·)3, .Joíre Pinto Fernautle-.
1 '256/53, Alberto
11a1' Pereira de Queiró~, 1 314(0:3, .10ão :Maria Gon\·,tlYe, de 1fag,tlhães,
.e 1 3:27(0:3, .Fl"\llci,;co António
A!\"Hl" GOllÇ''' I ves Cardoso.
A'Pll'allte~ ra oficial milicianos ele infantaria
(a'rmas Ipe'.1(lao;), os soldados cadetes
ela Escola Prática cle Infantaria,
n.? 1 0.')3 0:3 Ll;ís~L\llUel
ele Castro }faia
}!enlleo; COl'l'eiil jle 1[~ttos, 11'2'27/53, Felisardo José
Asl ~·~.zall()Sall,to.,. e ~ ~1~'2/53, !}[.<llluel S~r,eno Serr~o.
-pn,lllte a EluCHlI mi'lieiano rle infantruin
(sapador),
o "oldado cadete n. o 1 128/553, ela Escola Prática
de
I li fantal'ia,
.\Jeirle'i Furtado
Cabral.

1 b,

1~:~,

Regimento de infantaria

n. o II

mi lic ianos de infantaria
(atirado(·;jcIete'i. 11.° 86!J .iI, do l'Pg'imentü de
lnfantnria
n." 1, Y:l~CO DnmiãoXlurçnlo
Figueiredo,
11." ;}O:201, llo reo·imento
de infantaria
n." 11, }Ia1l~H'1 Feruanuo
deeSousa Robalo, n." 718/02, do rel·nJUPllto ele inbutal'ia
u." 1, Bartolomeu
Heis Soares
l'.; ~a E"cola Prática
de Infantaria,
n.:" 1 283/b3,
1< eJ:u,llldo César Batalha
Lopes Pedrosa,
1297/.')3,
Hu~ Humberto
Barbosa,
e 13&7/53, Jorge .Manuel
PllJol Figueiredo
de Barro".
A'pil'ante
ii r;ou(·i.ll Jllili('iHno
de Íntülltnl'ia
(arrr..a~pe':111.,,), 'io] r!a cIo racTete n.O 1 316/;):3, eh Escola Pl'á~lCli cIp I nfalltarill,
Fran('i~e'o (le )Iouru
}fa('haclo
-,rolJ te iro.
A"pil'ante~
~'es),

os

'ii

oficial

so ldudos

°

Regimento de infantaria

n.O 12

,A'Vil'ante'i a oficial miliciano,;
cle infa'ut.al'ia (atirac1o~'e~ , os soldados cadete~, n.O 0:28/-19, do l'egimento de
l'llLlJlhria
n.O 7 . .rilileluim António
eh Oosttl. MarCIUe, l'l'iu(hr1e,
(10 r,egilllento
de infantaria
n.O 12,
~j. o ••
iOO f.J:2, Ang-enor ~ une~ (1e ,Ca:rvnlho Pir,es, e
·)I!)/·j,:2,)ralluel
.de .Jesus ()onei'l Sou~a, .da :Escola
~l'<itic'a ele Infantaria,
n.OS 11±'2/r.j:~, Carlos Alberto
~:10 Gon<;·t11ve;;Bapti'ita.
1 J47/03, Amílc:ar M,llluel
. l.l'e~ Gomes da SilYi\, 1,11-409/')3, .JOl'g,e Alberto F~rlell'a elos Santos,
I 1.j:3/5:J, .José }Ianuel
Sequena
Afoll~O rln, . 'anto..;, 1 ].iH/5:J, ~\.(·á(·io Hamm, 1162/53,
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António do Carmo Lopes da iCunha, /1 219(50, J osé
David Gomes, 1 '229/63, :JIário Vitória da ICruz Dinis, 1,2,310/5,3, Rogério Eurico Puga Leal. 1 2.33,53,
Francisco ~Iünuel Berg'l'ato5 :JIonteiro BUl'bo;:,a,e
1 3,21/ô3, ,Jorge
~Ionjardino
Gomes Xemé;:,ioe,
n ." (682/5,3, do ,r,egimento de infantaria n ." 12, Júlio
de Gouveia Ferreira,
I
Aspirantes a oficin Lm il icianos de infantaria
(armas pesadas), os soldados cadetes, da Escola Prática de lufantaria, n.O 11H4/53, Orlando José do Espírito
Santo Il.amos, '1 H5/.j:3, Vítor .J osé Simõll~~larç';11,
e 122,6/,53, José Coelho 'I'cmás.
ASlpirantea oficial unil iciano de infantaria
(ünnsmi,;sões}, o soldado joadets .n," 1 '288;:S3, da Escola P rãtica de, Lnfautaria, Américo Yeiga Mur+ins.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria
(sapador),
o soldado cadete .n." 1 335/53, dl.l Escola Prática de
Infantaria,
José )'Iartins <la Costa.
S

Regimento de infantaria

n." 13

Aspirantes a oficial mi licianos de infantaria
(atirt\dores), os soldados cadetes, da E~('oln Prática ele Infautaria, 'n.O 1 ]157/53, Agostinho Xoyais GonçoJves,
1 '245/53, Ag,enol' Ranhaoa Rolo, e 1 ;343(13, }lanue1
J osé da Gosta ~1atos.
S

Regimento de infantaria

11.·

14

Aspirallt.es a oficiul miliciano" (1.e infuuturia
(,1tirado'
res), os solda dos cadctr-s, u." :r30 ,J .j], do ievinu-u
to
o
. :l
infantaria 11.° 14, ,J()~é Abílio do-, Santos Olin'll' ,
n 491/51,
elo batalhuo <1(' metralhudorus
n.? ]. Oúll'
dido ,Maia de Sousa Uan'alho e, !ln E~cola Pnítil'<1 (11'
Infantaria,
n.:" 1 U9G/5:3, .Antó~üo Durbalino Pel'eil'.l
<la Silva, 1108/'53, .José ~IümH.'>lPereira (ln ('UJlh;l,
11U8/.j:l, IIE'm'ique da Silva ~\l'aúj(), 1 ]:31 ();), )f~1nu,,1 _\<lamn,tor Bc\:stos l:llontcil'o, 1 UG/;):3, I{Cllllg'IO
N'op:ul'Íl'tl Yiana, 1] 10,I);l, .Jaime r10s , antos Oontle,
11.')0/1):1,
...\llgU~t(l
F{'JJ'('il':l
<ln,;; S,\Jlto~ ('ft:t~l,
1 W:lr);3, l!'t'l'luul<ln Di,),., ICorllio ] '~'24 f~J, .\nloJl!ll
"'"'I
'. ,1;1', sil"(l
\..lesar .1.1'll'que,. 1')'1-/-'J')'J, .l.'I "aTO '}'< 'ITell'a
•
(';\;;t{·}o Branco, ] 2-1I, ~d, }'nmci,(·o .T(I~é U,d]'ãl~ a,e
~()lh<1
('hichol'l'o Hotlrig'u,"", 1 3;>~/;):3, _\nt6Jlill
til ho B()]'~'l", I 1 :J:1fl r);3, .hí 1in :\Lnl]lll" Hellttl ' U

a~

,?

~.)j

Ur:

1l101'.
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Â.spirallt.es a oficial ruil ieianos de infamaria (ll.rnhh pe<inlln~), os soldadu-, cadetes, da E~c()la Prática ele Inft\niurÍa, n.O. 1 'Hll/53, Fernando António das Neves
e qunha Trigo, 1 247/53, :Mário Rodrigues de Al1ll.eIdn,e 1 304/ ,)3, )fanuel Simõe-s Teix.eirê\.
A"'pIr,lllte a oficial miliciano de infantar-ia
l sapêHlor),
o soldado catIet.e n ." 1 ?!J8 53. da Escola Prática de
Infantaria, António. erra Cohen.
Regimento de intantaria n.· 15

A.S.PÜ·<lllt,es
a oficial mi licianos de infantaria (atir'ado1'es), os soldados cadetes, u." 653/,51, do regimento
de infantaria 11 ."1 , António da .Silva Godinho. da
E scoln Pníticü ,de Infantaria,
11." 11069/53,
Fernando Júlio V,elo,o I"e~ó, 1 121/53, .José F'igueiredo
dos Reis,e
1 2,)2j.)3 , João I:Martins Barata ICrespo
'e, u 194/53, do regimento de infantaria n." 2, Vítor
A )~al1uel,Hodrigue~ da Luz Correia. . .
'IHr~lllt.e a oficial mil iciano deinLllltêHIa (armü,; pe~a(la:;), o solf1a(lo cadete n ." 1077/53. ela Escola Pnlti('a de Illblltaria,
Gil Duarte Ferraz ele Carvalho.
.?

Regimento de infantaria n.· 16

Â.'pira ntes a oficial milicianos de infantaria (a tiradores), os soldado' cadetes, n. ° 5'24/52, do batalhão de
llll·trallwdoras n ." 1, Vasco Paulo Furrer Marques de
Lel~IO:le, n. ° 1 :290I ·j:3,da Escola Prática de LnfanÜll'la, António Hau de Sousa.
Batalhão independente de infantaria n.O17

A.'pil'ante.' a oficial milicianos de infantaria (atiradores), o furriel miliciano n.? 41/.51/EC, do regimento
de infantaria
11.° 12, 1fanuel
de Brito Duarte e
?s . soldados cadetes 11.~" 7!J·j .5'2, do regimento de
Infantaria. n." 1, CarlJls )falluel Ramos da SiIYCÍl'u
e, da E cola Prática de Infantaria, n." 1135/5:3, Rui
Vítor da Silva ~Um-eitIu, 1181,63, João Carlos 1fend~s Valentim, e 11D3/õ31 Nuno Gonçalves Pereira.
Â.Slllrallte a oneial miliciano de infantaria (arma~ pt':s~das), o soldado cadete 11. 1 067/5:3. da Escola PrátIca de Infantaria,
Rui Amán.l Baptista Rodrigues
da Costa.
.
.!s~irante a ofieial miliciano ele infantaria (trammi,,S?es), o soldado caclpte 11.° 1 107 ';~):3. dn Escola PráÍlC'a de Infantaria,
.Tosé Pinto He.;ende'.
0
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria
(sapador),
o soldado cadete n." 1 167/53, da Escola Prática de
Infantaria,
Rui "\Veber de Mendonça.
Batalhão independente de infantaria

n. o 18

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (atirador),
o soldado cadete n.." 1.220/53, da Escola Prática de
Lnfantaréo , (lar.los Roberto de Vi lheun de Oliveira de
Andrade Botelho.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (armas pesadas), o solckldo cadete n ," 1279 j 53, da Escol a Prática de Infantaria, Vasco Maria de Figueiredo Cabral
da Câmara.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria
(transmissões), o soldado cadete u." 646i52, do batalhão independente ele infantaria n ," 18, Gustavo Cardoso Silva.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria
(sapador),
o soldado cadete n.? 1079/53, da Escola Prática de
Infantaria,
Jorge Semedo ~Iarques Louro.
Batalhão independente de infantaria

11.0

19

Aspirantes a oficial m ilicianos de infantaria
(atirado1'8s), os soldados cadetes, n ," 290/51, do regimento de
infantaria n ," 11, Aurélio Sabino da 'Silva, n 593/52,
elo 1.0 grupo de companhias de subsistências, António
Ferreira Henriques Cunha e, ela Escola Prática <113
Infantaria,
n. 1173/53, João IMarçal Teixeira de
.Jesus,e 117-!j53, Vasc() António de Freitas NOC'l.
Aspirautes a oficial milicianos de infantaria (armas pe. sadas}, o soldado cadete n." 1217/53, da Escola Prática ele Infantaria,
João Luis Mene es Alves e Sousa.
Aspirante a oficial miliciano rle infantaria
(sapador),
o soldado cadete n." 1171/53, da Escola Prática de
Infantaria,
António Manuel ele Castro.
,?

OS

Batalhão de caçadores n. o I

Aspirantes a oficial m iliciano (atiradores),
os soldadocadetes, n." 713/50, do regimento de infantaria n." 1,
Rui Alvaro Costa ele ~Iorais Serrão, do l'egimentn ele
infantaria n." 11, u." 372/52, Armnudo Antônio da
Silva Correia, e 396/,)2, Eugénio ele Gliveirn Li .bo»
e, da Escola Prática
de Tufauturia,
n ." 1179/;):3,
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Francisco
Paula Varela ele Brito Reis, e 1284/53,
Luís Filipe Rosa de Gliveira ,
Aspirantes
a oficial milicianos
de infantaria
(armas pe~H ela" ), os solda dos ca detes 11.)
l-l {51, do regimento
de infantaria
n ." 12) António )1ateo Jorge Teixeira
Pinto de Almeida,
e. u.? 1 191{5:3, da Escola Prática
de Infantaria,
Mário Dinis 'Oarrilho.
õ

Batalhão de caçadores n.O 2

Aspirnn tes a oficial milicianos
ele infantaria
(atiradores), os soldados cadetes, ela Escola Prática de Infantaria, n.OS 1094/53, Alfredo Ribeiro Ramos, 1165/53,
João de~felo,
1190/53,
João António Pires de Oli.veira, 1205/53, Emídio Dias Gomes Azevedo, e 1347/
03, )1ário da Silva Car+alho.
Aspirantes
a oficial milicianos
de infantaria
(armas pe<adas}, os soldados cadetes. da Escola Prática de Infantaria,
n.0·1 073/03, José ~Ien(l()nc.:a Horta, e 1151(
;:)3, António .Jorge )1oreira Portugal.
Batalhão de caçadores n.O 3

A spirantes

a oficial milicianos
de infantaria
(atiradores), os soldado' cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n.o., 1146/'·53, J'úlio Gonçalves
Simões Marques,
11·j4 53, Fernando
Adel ino Fabião, 1166/53,
Oarlos
JIanuel Pires Pereira,
1221/53, Cnrolino Diogo Ferreira, e 1 260 5:~,.T osé )Lumel )Ioul':1o Ribeiro.
Aspira ntes a oficial iuil ic iunos de iufantaria
(armas
pesadas},
os soldados cadetes, da Escola Prática
de
Infnntaria , n." 11:38/53,
Amândio
)1:1nuel Pires,
e 11.j5/53,
Eugénio
Augusto Afonso.
Batalhão de caçadores n.v 4

A spirant es u oficial mil icia nos de infantariu
(atiradores ), O~ oldado- cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n.08 1 06 5:~, )falluf>l Gaspar Ribeiro Aguinrha
Hehocho Pais, 107] 103, Fernundo
RarboRu ele Custro,

I li,

7):3, Fra nr-isco }{()('!ta Xpye"

,"):3, -Iúlio

Anacleto , 1 IRS/

Gião Féli:
Sequeira
)Ian[ues,
(' ] 231/33,
·1t>sé Amâncio Pimenta.
A"pira\lte-; Ü oficial milir-innos de infantaria
(armas pe",,(la,,), os "olthulo" cadetes. da E.;('oln Prúticu ,dtO ]11tnll1al'in, 11.°8 1 1'2() .í:l, JOHO .Iosin« Hpkhio!' Al'lwl(lo
~Iatpu". (l 1 :31:2 .-)!~, Fpl'n,\]Hln Fnl'in" Hipólito.
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Batalhão de caçadores n. ° 5

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores), os soldados cadetes, do regimento de infantaria
n." 1, n. '698/49, Humberto Alvares da Costa, e 863/
51, Júlio César de Brito Pires, n.? .291/61, do regimento de infantaria n 11, Júlio }fanuel Amaral de
Lemos Gil Figueira, u." 9:29/.j2, do regimento de infantaria n ." 6, Eduardo Ad eodato Melo Pimental
Trigo e, da Escola Prática de Infantaria,
n ." 1089/
53, Francisco Manuel Cordeiro Opa, 1090/63, Oarlos
Alberto de Oliveira Anão, 1106/53, João Salvador de
Matos, 1115/53, António José Lourenço de Almeida
Ricardo, 1127/53, Alberto 1Ianuel Saraivada Costa,
1130/63, Salvador das Dores Alves, 1177/63. Fernando Jorge do Amaral Osório Cadaval Fragoso de
Sousa, 1183/53, Lysander J oséCastanheira
Coelho,
e 1280/53, Sérgio António Romão de Oliveira Carlos
Peres.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas}, os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n.:" 1,222/,53, Paulo Monteiro Pires de Carvalho Levi, 1302/53,
António Vieira Alves, e 1 345/
53, Isaac :Mucznik.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (transmissões), os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n." 1196/63, :Manuel Leonor Vinagre, e 1289/
53, Luís Fernando Helbling.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (sapador),
o soldado cadete n.? 1168/6;3, da Escola Prática de
Infantaria,
Adílio .J osé Zeferino COlTo.
OS

,?

Batalhão de caçadores

I

n.O

6

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria
(atiradores), os soldados cadetes, n.? 285/52, do batalhão rie
caçadores n.? 6, Adelino de Amorim Robalo Cordeiro
e, da Escola Prática de Infantaria, n.? 1119 '53, Carlos Magro Borges ele Araúj o, 1201133, Carlo- 'Pires
Freixo, 1204/63, Júlio Xunes dos Santos Pardal,
e 1269/53, )Ianuel Frade Carreira Apolinário.
Aspirantes a oficial milicianos de infautai-ia (armas pesadus ), os soldados cadete-i, ,LI Escola Prút ien de Infantaria, n.0 1238/53, ,Manuel Tomás Pereira }Iarques, e 130.jf53, Fernando Fonseca de Gliveira.
8
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Batalhão de caçadores n. o 7

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores), os soldados cadetes, n.? 241/52, do batalhão de
caçadores n.? 7. João Ramos CMarques, e, da Escola
Prática de Infantaria,
n.O 1052/53, Fernando José
Moreira Guimarães, 1057/53, João Antunes Lopes,
1098/53, Ismael de Pina Madeira, e 1133/53, José
Maria Augusto Carneiro Nunes Correia.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes, da Escola Prática de InIantaria, n.O 1 261/53, José António da Silva Ribeiro,
e 1340/53, Albano Carlos Pereira Dias de :M:agalhãe:;.
S

S

8atalhão de caçadores n. 8
O

Aspirantes a oficial mili~ianos de infantaria (atiradores}, os sol-dados cad-etes, n." 476/62, do 1.0 grupo ele
companhias de subsistências, António Sales Gonçalves e, da Escola Prática de Infantaria,
n.O 1110/5:3,
Carlos Alberto 'I'avares Fernandes, 1112/53, Arménio Abelho de Amorim Girão, 1184/53, )Ianuel
Vieira Matos Yiegas de Almeida, e 1318/53, João
Agostinho Macedo Gomes.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria
(armas
pesadas), os soldados cadetes, da Escola Prática de
Infantaria,
n. os 1293/53, António Baptista Martins,
e 1346/53, IJuÍs Filipe de Carvalho Magão.
S

Batalhão de caçadores n.O 9

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores) , os soldados cadetes, n." 919/51, do regimento
de dnfaníaria n.? 6, A.ngelo Ernesto Carneiro Aire~ P,
da Escola Prática de Infantaria,
n.O 1051/53, Frederico José Begonha da Silva, 10G1/53, Joaquim
Lourenço da Rocha e Santos, 1113/53, Francisco
José Lopes de ~IatQS Chaves, e 1330/53, Bento José
Queirós Pinheiro da Y eig'a.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria
(armas
pesadas), os soldados cadetes, da Escola Prática de
Infantaria,
n.O 1064/53, Ricardo Guedes Costa, e
1209/53, Fernando ~Iuchado Canalho.
S

S

Batalhão de caçadores n.v 10

Aspirantes a oficial mi liciuuos de infantaria (ai iradotes), o' 'oldado~ crulet es. H.O 270'51, elo h<ltalh:10

2.5G
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de caçadores n ." 10, ·T05é Temu do. u." 581/52, 10
1." grupo de companhias
de subsistêncins,
Fernando
Rorlrig-ues Albuquerque
e, da Escola Prática
de Lnfnntaria,
n.08 1056/5:3, Gil )Ianuel Ribeiro Carneiro,
1214/53, Rui de Melo Guerra, e 1215/53, Antero
Fernandes
Faria,
Aspirautes
a oficial milicianos
de infantaria
(armas
pesadas ), 05 soldados cadetf'~, da Escola Prática
.le
Infantaria,
n.OS 1139/53,
Antonio
Mendonça
da
Assunção,
e 1295/53. Manuel Duarte Vaz 1\Iilheiro.
Batalhão de metralhadoras

n. o I

Aspirantes
n oficial mi licinno , ele infantaria
(ntiradores), os soldados cadetes, d» regimento
ele infantaria H." 1, n.OS 862/51, José :.\Ianuel ela Silva Munhoz
Roares Fabiâc. e 716/52, José :.\Ianuel do Nascimento
Augusto,
n." :312/51, do regimento
ele infantaria
H.O 16, Artur
Glímpio ele Rã Xu nes e, da Escola
Prãtica de Infantaria,
n. os 1Z02/53, tT osé Joaquim
Custódio de Oliveira Serrano,
12:j5/53, João António da Si lva Bastos, 1 ~":W/5;3, Rui :.\Iascarenhas
Leiria. 1 '278/53, Armando José (la Xave Ferreira, 12861
53, António -Iosé das Seyei:l Costa Bastos, 1287/53,
José Henriques
de Campos, 1299/53, Fernando
Silvestre )Iurta
Rebelo, e 1 011 5:3, Arménio Gameiro
Costa.
Aspirantes
a oficial m ilicianos
de infantaria
(armas
pesadas}, 05 soldados cadetes, da E~('oliU Prática
de
Illfunbria.
11.°' 1 301/5:3, .J nlllle Eshela
l)illhúro,
1 :);)0/5:3, Fernando
Cardoso Lopes, e 1351/53, António rlu Si lvu Gouveia :.\Iaclw<1o.
Aspirnntes
a oficial mi licianos
(le infantaria
(transmissões},
os soldados cadetes.
n." 715/52, do regimento de infantaria
11.° 1, -Iosé dos Anjos
Mascarenh as P, da Escola Prát irn de Infantaria,
ri." 1 103/5:1,
Eduardo
Baptista
de Mato::;.
Aspirante
a oficial miliciano
de infantaria
(sapador),
() soldado cadete n." 1 ;}07/.j:~,rlu Escola Prática
de

Iufuntaria

, .\_l'pli{)
Batalhão

DOIll1ng'uP';

UnIa.

de metralhadoras

n. () 2

A<;pirantes a oficial milicianos
de infaniaria
(atirador!:'s) , os ~oldados cadete:,;, (la l';s('o]a Prática
de Infantaria,
1l.0·11~-t,ô:3, .\_mílC::l1'Sih'a (le Nohre Neto,
1 225/;):~, He1'l1u111 rlp )felo 'l't>i\.eira, 1277/53, Da-
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vid José Azevedo de Almeida,
1334(53, :lianuel Machado Gomes Mesquita,
e 1361(53, Vasco Martin
Mourão de Paiva de Sousa Chichorro.
Aspirante
a oficial miliciano
de infantaria
(armas pesadas), o soldado cadete n." 11+;5(53, da Escola Prática de Infantaria,
Fmucisco Manuel dos Reis Caldeira.
Aspirante
a oficial miliciano
de infantaria
(trausmissões), o soldado cadete n. ° 1352(53, da Escola Prática de Infantaria,
Lucílio dos Santos Carriço.
Batalhão de metralhadoras n. o 3

Aspirantes
a oficial milicianos
de infantaria
(atiradores), os soldados cadetes, do regimento
de infantaria
n." 6, n.08 865/5'2, Arljndo de Azevedo Maia, 866(52,
Fernando
Albino
Carneiro
da Costa Carvalho,
e
868(52, Licínio Carlos da Cruz e Silva Guimarães,
n .? 526(52, do batalhão
de metralhadoras
n." 1, Fernando Manuel da Cruz da Silva Passos e, da Escola
Prática
de Infantaria,
n." 1084(53,
José Manuel
Martins
Mendes Furt ado, 1 208(53, Amílcar Santos
Martins
da Silva, 1211(53,
Armando
OSYaldo )lat OR Ri beiro da Silva, 1 276/5;>', José X icola u Dias da
Fonseca,
1313/53, :lianuel Domingues
Chaves Morais, e 1315/53, Henrique
Fernando
Mendes Granhão.
ARpirallte a oficial miliciano
de infantaria
(nrmns pesadas ), o soldado cadete n. ° 1062(5;3, da Escola Prática de Infantaria,
Armando
Luís Correia.
Batalhão de engenhos

Aspirantes
a oficial milicianos
de infantaria
(atiradores), os soldados «adetes do regimento
de infantaria
n.O 1, n.OI 86] ,5], António
Gra<:a Gonçalves
Monh-iro, e 811/52, Carlos Manuel Rodrigues
Maia da
Mata e, da Escola Prática
de Infantaria,
n,o- 1 lO!) (
5:3, Camilo Dia::> -C ard oso , 1200/53,
~Iário
Luís
Guerra Coelho Pereira,
1251/53,
.JOt;' Dinis de 0:11'valho, 1253/53, José Henriques
Marques,
1306(oa,
Júlio
r avarro
(la Câmnra
}'erreira
de Almeida,
1 ;308/5:), João ~Ianuel
Constantino
FernlulCle!"
e
1 a59(53, Joaquim
de Carvalho
de Azevedo e Silva.
A.f;pirante
a oficial mil icianos de infantaria
(arlllaS
)Pf\[tdas), os soldados r-nrl etes, (la Escola Prática, de
Infantaria,
u." 1105/6:3,
~\.lY[uo do:" Rallto'l Cal-
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deira , e 1248/53, Carlos Francisco de Assis Fernandes Rosa.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria
(transmissões}, os soldados cadetes, da Escola Prática de
Infantaria,
n." 1182/53, Alexandre Gomes da. Silva
Braga, e 1303/53, Jacob de Sousa.
Regimento de artilharia

ligeira n.v I

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (informa('ãoe ligação). os soldados cadetes , n.? 293/51, do
La talhã o de caçadores n. ° 8, Francisco Augusto Restolho }I,ateus, n." 1 128/52, do regimento de artilharia antiaérea fixa, José Luís Barata de Sousa Cabral e, n.? 699/53, da Escola Prática de Artilharia,
António Marcos Galcpim ,de Carvalho.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia
(posto central de tiro), o soldado cadete n.? 671/53, da Escola
Prática de Artilharia.
Álvaro Tomás Ramos.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia
(transmissões). o soldado cadete n." 708/53, ela Escola Prática
de Artilharia, .Ioão :JIaurício Dias Muiioz.
Regimento

de

artilharia

ligeira n. o 2

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia
(informação e ligação), os soldados cadetes, n." 921/51, do
regimento ele infantaria
n.? 6. Joaquim ela Silva
Teixeira, n." 505/52, elo regimento ele infantaria
n." 12, Albano J'osé Ribeiro de Almeida e, da Escola
Prática de Arfilharia , n." 630/53, Manuel José Fernandes Rendeiro, 631/53, João Maria ele Oliveira
Horta, 644/53. Armando Rui Baptista de Barros,
6GO/58, Paulo :Miguel Falcão e Silva, 679/53, Fausto
Gonçalves, 683/53,
:Miguel Ferreira :Mendes, 688/
.53. José Augusto Sousa }Ioreira, 694/53, José Maria
da Silva, 700/58, Augusto Francisco do Couto, 709/
53. Secundino Outeiro Pereira,
710/53, Joaquim
Ubach Ferrão. e 722/53, Alberto ele ,:Jfiranda Soares
Pereira.
Aspirantes.a oflcia l milicianos de artilharia (posto
tral de tiro}, os solda dos cadetes, da Escola PrátIca
de Artilharia,
n." 640/53, Henrique Antônio de
Brito Pereira, 665/53, Pedro Oliveira Rodrigues,
667/53. Eduardo ele .J eSUAOliveira Rocha, 677/53,
Edmundo Afonso Garcia, 714/58, .Tosé Marques Cor-

=:
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N." 3

reia X eves, 723/53, AIberto Augusto de Carvalho
Machado, e 730/53, Armindo de Campos Barbosa.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia
(transmisssões ) , os soldados cadetes, da Escola Prática de
Artilharia,
n,OS 642/53, .Alvaro Oliveira de Moura
e Silva, e 696 53 .. José Tavares dos Santos.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 3

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (informação e ligaç-ão), os soldado" cadetes, n ,o 703/50, do
regimento de infantaria
n." 1. Carlos Alberto dos
Santos Hermenegildo de Sousa e, da Escola Prática
de AJ)tilharia, n." ,635/5:3, Nikias Ribeiro Scapinakis, 64:3/53, Francisco Louro Mendes, 650/53, Vítor ~Ianuel Chiti Sousa de Campos, 670/53, Nuno
José Quinti.no Rogado; 676/55, José Júlio de Brito
Limpo Trigueiros. 702/53, Baltasar Calapez Gomes
Garcia: 705/53, ~liguel Ângelo Cardoso e Silva,
707 j 53, ~liguel ..ingelo Coimbra Queirós e Lencastre. e 71=3 15=3. Emílio Carita Frade.
Aspirautes a oficial milicianos de artilharia (posto central de tiro), os soldado" cadetes, ela Escola Prática
de Artilharia.
n.O 646/53, Rui António dos Santos
Gomes. 67:3'5:3. Marcílíõ António Aires de Sá Gomes
«los Santos. e 682/53 .. João Augusto dos Santos Dias
de Carvalho,
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia
(transmissões \, os ...oldados cadetes, ela Escola Prática de
Artilharia. n.'·' 657/53, Fernando Aníbal Wolfango
Pereira de ~lacedo. e 693/53, Mário de Sousa Mendes
~abino.
S

Regimento de artilharia

ligeira

n.v

4

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia
(informa(~ão e lio'arilo). os .oldados cadetes, da Escola Prática de A;·tilharia, n"· G86/53, 1bnuel Dinis dos
~'anto~ Azeyeelo. 687/53, Manuel Castro Ahes de
.sousa. 703/53 .Carlõ
Alberto Pessoa Ferreira Gonç~h·es. e 704/53, Abtlio )lendes Gaspar.
A~pl1'ante a oficial miliciano de artilharia
(posto cenhal de tiro), O soldado cadete n." 652/53, da Escola
Prática de Artilharia, José António ela Piedade IJura.njeira.
.
A~plJ'allt(' a oficial miliciano de artilharia
(transmls"õesl. II s(l1<lado ('[l<lt't!' n." (j~l~/5;j, da Escola Prática
(1(•• htilkl1·in .. TIl!!!.'p Cnrlo» da Rocha Leal.
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n.O 5

Aspirantes
a oficial milicianos
de artilharia
(informação e ligação),
os soldados cadetes, da Escola Prática
de Artilharia,
n.OS 639/53, Júlio César Carvalho Rodrigues Pereira,
678/53,
Osvaldo J'osé de Asevedo ,
684/53,
Levi Augusto Hortas da Silva, e 717/53,
Júlio Renato ele Campos Macedo.
Aspirante
a oficial miliciano
de artilharia
(posto central ele tiro), o soldado cadete n." 711/53, ela Escola
Prática
ele Artilharia,
Joaquim
de Almeida Ribeiro.
Aspirante
a oficial rnil iciano de artidhat-ia
(transmissões), o soldado cadete n. ° 726/53, da Escola Prática
de Artilharia,
J oão Fernando
Machado
Carneiro
e
Correia.
Regimento de artilharia

n. o 6

Aspirantes
a oficial milicianos
de artilharia
(informa<:ão e liga~ão),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Artilharia,
n. os 653/53, António José de Figueiredo Lopes, 663/53, Manuel Eduardo Dias Tomé,
685/53, Joaquim
Ferreira
Cabral de Barbosa Campelo, e 692/53, Gonçalo Nuno Mallieiros de Araújo.
Aspirante
a oficial miliciano
de artilharia
(posto central de tiro), o soldado cadete u." 655/53, da Escola
Prática
de Artilharia,
João Antunes
Preto Tomé.
Aspirante
a oficial miliciano
de artilharia
(transmissões), o soldado cadete n. ° 736/53, da Escola Prática
de Infantaria,
Romeu Baptista
:Morgado.
Regimento de artilharia

pesada n. ° I

Aspirante;.; a oficial milicianos
de artilharia
(informação e ligação),
o" soldados cadetes, ela Escola Práo tica
d e Artilharia,
n.OS 645/53, Carlos Manuel Gomes
Dias da Silva, 656/53, José António Monteiro
Guimarães,
668/53,
Manuel Júlio de Sá Rodrigues
da
Silva, 675/53, Mauuel do Nascimento
Lopes da Silva
Júnior, 695/53, António João Paisana Ferreira,
697/
53, Alfredo Bento ele Almeida c Silnl, 706/53, João
Ererlerico
Gorues Palma
'I'rnvaços Valdês,
732/5:3,
Vítor Manuel Ferreira
ele Albuquerque,
733/5;3, Silvestre Guimarães
Sa bino ele Sousa, e 735/53,
J oRé
Manuel Martinez
Afonso Dias.
Aspirantes
a oficial milicianos
de artilharia
(posto central de tiro), os soldados cadetes, da Escola Prática
de Artilharia,
n.OS 6.,1,7(53, Carlos Alberto de Matos
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Alves, 648/53, João Queirós Ferreira Rocha de Macedo, 672/53, Manuel Rodrigues de Lima e Santos,
e 674/53, António Nuno Dias Melícias.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (transmissões), o soldado cadete n.? 731/53, da Escola Prática
de Artilharia, 'rito Olívio Henriques.
Regimento de artilharia pesada n.· 2

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (informação e ligação), (JS soldados cadetes n." 656/50, do
regimento de infantaria n." 6, Adelino César Pereira da Costa, e, da Escola Prática de Artilharia,
n.· 664/53, Wilson Augusto Neves, 689/53, Armindo Pereira da Costa 690/53, Manuel Armando
Guimarães Casimiro da Costa, 716/53, Luís António
Tavares Teixeira, 718/53, Manuel Barquinha Alves
Dias. Torres, 719/53, Manuel Honório dos Santos Pinho, 721/53, Cristiano João vau Zeller, 729/5,3, Aníbal Fernando de Lemos Guedes, 812/53, Carlos Alberto de Sousa Sampaio Magalhães, e 1073/53, Cristiano José ele Sousa Moreira.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (posto central de tiró), os soldados cadetes, da Escola Prática de Artilharia, n.O 637/53, António José Moreira Guimarães, 638/53, Valdemar dos Santos Gonçalves, 681/53, Humberto Martins Durães, e 720/
53, Adriano José Brandão Aguiar de Moura Borges.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (transmissões), os soldados cadetes, da Escola Prática de
Artilharia, n.O 651/53, Manuel José Marques de Almeida, e 691/53, Rui Valdemar van der Niepoort
Burmester.
S

S

S

Regimento de artilharia pesada n.· 3

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (informação e ligação), os soldados cadetes, da Escola Prática
de Artilharia, n.O 633/53, Amílcar Valente da Silva,
6~6/53, Gastão Diogo da Silva Reis, 662/53, Antõruo Pessoa Santos Carvalho, 724/53, Pedro de Azevedo Mavigné de Miranda Andrade, 725/53, Antómo de Moura, e 727/53, Estêvão Ribeiro da Cruz
Amorim.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (posto central de tiro), os soldados cadetes, da Escola Prática
de Artilharia, n.O 669/53, Luís Manuel Martins de
S
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Freitas, e 734/53, José Manuel de Campos Pereira
Alves Barata.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia
(transmissões), o soldado cadete n. ° 715/53, da Escola Prática de Artilharia, Artur Mendes Correia de Paiva.
Regimento de artilharia

de costa

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes, do regimento de artilharia
de costa,
n." 512/53, Flávio Virgílio da Silva, 576/53, José
Navarro, 578/53, Manuel Augusto Pessoa Monteiro
Marques, 580/53, João Manuel Resina Rodrigues,
583/53, Fernando de Melo Alves da Silva, e 585/53,
Oarlos Manuel Santos de Macedo.
Grupo independente de artilharia

de costa

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia,
dos cadetes, do regimento de artilharia
n.O 575/53, Renato F'reire de Figueiredo,
Teodósio Augusto Salgueiro.
S

Grupo de artilharia

os soldade costa,
e 577/53,

de guarnição

Aspirante a oficial miliciano de artilharia,
o soldado
cadete n." 579/53, do regimento de artilharia
de
costa, Jacinto José Montalvão de Santos e Silva
Marques.
Bateria independente de defesa de costa n.' I

Aspirante a oficial. miliciano de artilharia,
o soldado
cadete n." 584/53, do regimento de artilharia
de
costa, António Pescão de Almeida.
Bateria independente de defesa de costa n. o 2

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia
dos cadetes, do regimento de artilharia'
n.O 573/53, António Simões dos Santos,
José Clemente Sanehee Dias Pereira.
S

Regimento de artilharia

os soldade costa,
e 574/53,

ligeira n. o 3

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (iTaJlHlllistliil'~
de artilharia),
o soldado cadete n. ° 720/62, do l"l,gimente de infantaria n." 1, António Mário da Costa
Pedreira Cardoso.

I
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Regimento de artilharia

N.o

a

pesada n.O I

Aspirante a oflcial mi liciano de artilharia (transmissões
de artilharia), o soldado cadete n." 896/53, do regimento de artilharia
antiaérea fixa, Jorge Augusto
ele Saldanha e Albuquerque Verschneider.
Regimento de artilharia

pesada n.v 2

Aspirante a oficial miliciano de urt ilhariu (trasmissões
,de artilharia),
o soldado cadete n. o 758/47, do regimento de infantaria u." 1, Fernando da Silva Amaro.
Regimento de artilharia

antiaérea

fixa

Aspirallh't> a oficia 1 UJ ilicianos cle urti lharin (eoutra aeronaves), os soldados e():crd{',s 11."" 87;2,/5:3,Dumiel José
Porto Nunes Gonçalves da Oosta Dias, 874/5:3, Feliamino Ferreira 'I'eles, 879/53, Mml\lPI Carlos Ferrão
Oliveira, 882/50, "João Matiu ela Cnnceiçâo Goriçalves Matoso, 88:3/5:3, Abílio José Moreira Rato David, 883/53, José Ilerrmaun Pereira de Sousa, 888/
5o, Nuno Jorge !regre Pires, 889/53, Pedro Coelho
de Almeida Reis, 891/53, Fernando Manuel Martine
da Conceição, 893/53,José Leopoldo Hamalho Mateus
Leal, 898/53, Sílvio Paulo Pestana de Freitas, 899/
53, José Pedro Boavida da Silva Carvalho, 900/613,
Carlos Heitor Neves Rebelo de Calais Grilo, 901/53,
Lnís Aníbal de Sá de Azevedo Coutinho, 902/53,
José Manuel Faria e Santos, 903/53, José Tavares
Machado Grácio. 90'5/53, João Augusto Simpheio
Mendes Espada, n08/53, António Caiado Gago Falcão
de. Campos, 912/53, José Maria Galvão ela Silva Barreno::! Calado, 918/53, Joaquim Lourenço Roque EstOt'ninho, 919/53, Ernesi Eric Wolfgang Corsepius,
~20/53, l!'el'nnlldo .A ugusto dos Santos Martins, 927/
D~, Jo é Pedro Roque Gameiro Martins Barata,
928/
53, António José Rodrigues Adragão, 933/53, Carlos
IIlllnberto rrimbal N UlH'S Hibeiro, 1 035/53, J oaquim
,J()~é Uapn Horta
arreia todos ,(10 rezirnento de urti11~una
. anf iaárea fixa.
'o
ASI~l'antes a oficial milicianos de artilharia (traUHmis0(>8 de artilhariJ.),
os soldados c. detes n.O 907/5:3,
Arlt(ínio .JosP Ruvuru de Gliveiru Belo, !):3Z/ó;), .JOR(~
l[e~ri'lues da Silva
arvulho, 937/5a, ,José Moia
~la~a l' 1 O.-)OJ5:~, Lt'onel f~lartim; GOllçalvl's, todos do
l'E'gllllCll.toJ c ar1 ilh ari.. tlntiaér '[t fixa.
S

264

ORDEM DO EXERCITO
Regimento de artilharia

2.' Série

N.· 3

de costa

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (transmissões
de artilharia),
o soldado cadete n.? 881/,53, do l'egimente de artilharia antiaérea fixa, Carlos Nicolau
Maduefiü Verísaimo.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n.O I

a oficial anilicianos de artilharia
(contra
aerouarves}, os soldados cadetes n. os 870/53, Amadeu
Cardoso Henriques, 886/53, João de Barros Alves
Caetano, 895/53, António Emídio Ferreira Abrantes,
925/53, José Paulo Velho Geraldo Albuquerque Veloso, 929/53, Leonildo Miguel Peixoto, e 934/53,
MárioOJoOrge Bruxelas, todos do regimento de artilharia antiaérea fixa.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (transmissões de aritlharia),
os soldados cadetes n.O 871/53,
Jorge Afonso Polleri Pires de Campos, 876/53, José
dos Santos Castela Pequeno, e 921/53, Fernando
Eduardo Gomes Soares, todos do regimento de artilharia antiaérea fixa.

Asp.i.ramtes

S

Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O 2

Aspia-antee a oficial urriliciaaios de artilharia
(-contra
aeronaves), os soldados cadetes n.O 884/53, Manual de
Sousa, 890/53, Silvestre Martins Lomba, 894/53,
Fernão Lopes Simões de Carvalho, 906/53, José Manuel Castel-Branco Ribeiro, e 938/53, Carlos Nóia de
,Macedo da Cunha Coutinho, todos do regimento de
artilharia antiaérea fixa.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (transmissõ~s
de artilharia),
00 soldado cadete n." 93'0/53, do reg;mento de artilharia
antiaérea fixa, António MaxImmo dos Santos.
S

Grupo de artilharia

contra aeronaves

n.· 3

Aspiraaites a oficial milicianos de artilharia
(contra
aeronaves), os soldados cadetes n." 837/53, Adriano
Duque ,MonteiroOLeite, 913/53, Fernando Octávio dos
Santos Pinto Serrão, 914/53, Mário Fernandes Sec~,
915/53, Armando Morais Gomes, e 916/53, AntónIO
Baptista da Silva íMartins, todos do rezimento de
artilharia antiaérea fixa.
to
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N.O 3

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (transmissões
de artilharia),
o soldado cadete n. ° 910/53, do regimento de artilharia antiaérea fixa, José Ricardo Marques da Costa.
Bateria independente de artilharia

antiaérea

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (antiaérea),
os soldados cadetes n." 657/50, do regimento de infantaria n 6, Rui Vieira do Carmo Pacheco e, do
regimento de artilharia antiaérea fixa, n.O 904/63,
J osá de Oliveira Araújo, 917/53, Fernando Manuel
Leitão de Figueiredo, 931/53, José Guilherme Sousa
de Aguiar Ferreira da Silva, e 936/53, Rui Mendes
Tavares.
•
,?

S

Grupo independente de artilharia de costal

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (transmissões
de artilharia),
o soldado cadete n.? 877/63, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Fernando Grazina de Faria Lopes.
Grupo de artilharia

de guarnição

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (con"bra aer~naves), os soldados cadetes n.O 880/53, Renato Cláudio Tavares Simões, 939/53, Fernando Manuel Viegas de Abreu Proença, e 107/53, Renato da Silva
Leal, todos do regimento de artilharia antiaérea fixa.
AsplTante a oficial miliciano de artilharia (translflissões
de artilharia), o soldado cadete n." 926/53, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Duarte IMiguel da
Silveira do Canto Tavares.
S

Regimento de lanceiros n.O I

As~irantes a oficial milicianos de cavalaria (reconheCImento), o furriel nriliciano n." 137/53-0, do regimento de lanceiros n." 2, Carlos da Silva Caldas, e
soldados cadetes, da Escola Prática de Cavalaria,
n.O 518/53, Manuel Pereira Quaresma, 525/53, João
Alfredo Neto, 531/53 , José Manuel Marques Leandro, e 533/53, José Pereira Neto.
S

Regimento de lanceiros n.O 2

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria (reconhecimento), os soldados cadetes, da Escola Prática de
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Cavalaria, n. os 504/53, José Ultímio Costa Teles e
Cunha, 511/53, Mário Moniz Tavares de Matos Taquenho, e 513/53, Ernesto Oastanheira da Costa .
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria (polícia
militar), os soldados cadetes, n.O 548/53, João Miguel Freire de Andrade, 555/53 , José Pinto de Castela Branco, 556/53, José Vieira de Miranda Monteiro Domingos Barreiro,
557/53, Manuel Maria
Pacheco Luís Gomes, 561/53, José Celestino Cordeiro Vinagre Ramos, 562/53, .Abel José Arruda
Abranches Lucas de .Andrade, 563/53, José Soares
Barbosa,e 564/53, José Luciano de Castro Teixeira
de Lima Soares de .Albergaria Corte-Real, todos do
regimento de lanceiros n. ° 2.
S

Regimento de cavalaria n.O 3

Aspirantes a oficial mi licianos de cavalaria (carros de
com bate), os soldados cadetes, da Escola Prática
de Cavalaria, n.O 514/53, René Charles Dupon Prendi
Rodrigues da Silva, 517/53, José Luís Eugénio de
Faria, 519/53, José Cabrita Isidoro, 529/53, Júlio
da Silva Tavares, 539/53, .António Monteiro Martins, e 540/53, João Joaquim Nogueira.
S

Regimento de cavalaria

n.O 4

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (carros de
combate), o soldado cadete n. ° 537/53, da Escol.a
Prática de Cavalaria, Jorge Metelo de Almeida Se1xas.
Regimento de cavalaria n.O 5

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria (reconhecimento), os soldados cadetes, da Escola Prática de
Oavalaria, n. 522/53, Mateus Augusto Araújo dos
Anjos, 534/53, António Pedro Gomes de Amaral, e
541/53, Rui da Silva Santos Penha .
.Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria (carros de
combate), o furr~el miliciano n.? 156/51, do regimento de cavalaria D.O8, Francisco Jacinto de Almeida, e os soldados cadetes, da Escola Prática de
Oavala:_ia, n. 507/53; Carlos Augusto Lopes, 508/
53, J oao Manuel Guimarães da Fonseca 521/53,
Duarte Nuno Sottomaior de .Almeida Coutinho Lobo
de Ávila, 526/5~, Fornão .Augusto de Araújo Vi08
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cente, 535/53, Fernando Manuel Cardoso Vieira, e
538/53 , Vasco Maia Aguiar Almeid a Esteves.
Aspirantes .a oficial milicianos de cavalaria (polícia
militar), os soldados cadetes, do regimento de lanceiros n.? 2, n.O 553/53, Manuel Joaquim de Melo
Pires Tavares Santos, e 560/53, António Costa da
Veiga Moura.
S

Regimento de cavalaria n.· 7

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria (carros de
combate), os soldados cadetes, da Escola Prática
de Cavalaria, n ." 506/53, Luis Manuel de Sande
de Sacadura Botte Corte Real, 510/53,Carlos
Manuel dos Santos Oosta; 524/53, Alberto Fernandes
Pereira, 527/53, Pedro Manuel Almeida Costa Martins de Lima, 530/53, Vasco Nuno Falcão Trigoso
da Cunha, 536/53, Fernando Moreira Araújo Silva,
e 542/53, Rui Costa Pinto Marchante.
Regimento de engenharia n.O I

Aspirantes a oficial milicianos de engenharia (sapadores),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Engenharia,
n.O 1 049/53, António Nabais dos Santos, 1 056/53,
Bernardino Manuel Vieira, 1 06J/53, Eduardo do Carmo
Ribeiro Moura, 1 066/53, Marciano Bento Quaresma
Guerreiro, 1069/53, Valdemiro José Garcia, 1074/53,
Manuel Joaquim Picado, e 1082/53, Rodrigo Manuel
Cordeiro Teixeira de Almeida.
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia (transmissões), os soldados cadetes, do batalhão de telegrafistas,
D.OS 25J/53, Manuel Albano Rooke de Lima Pereira
Dias do Magalhães, e 598/53, Rogério da' Conceição
Serafim Martins.
S

Regimento de engenharia n.O 2

A.spirantes a oficial milicianos de engenharia (sapadores),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Engenharia,
n.OS 1048/53, Rui Jorge de Barros Gomes, 1059/[)3,
Augui:lto César Oliveira Lopes, 1 063/53, Aristides
Guedes Coelho, 1 071/53, Abílio da Mota Ramoa,
1 07:3 53, Carlos Manuel Xavier Aires da Silva,
107ô/53, António tIa Silva Cardoso, 1077/513, Joaquim
< ernando
Pereira dos Reis, o 1078j5B, Afonso 131'0chado d Lencastr
e, ousa Soares.
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Aspirantes a oficial milicianos de engenharia (transmissões), os soldados cadetes, do batalhão de telegrafistas,
03
n. 588/53, Afonso Correia Guerra, 589153, Artur
José Correia. Ribeiro da Silva, 595/53, Manuel Casimiro Pereira, 596/53, Joaquim António Queirós de
Sousa Azevedo, 597/53, Vasco Arnaldo da Gama
Brandão, e 599/53, Kelo Marçal Correia da Silva.
Batalhão de telegraflstas

Aspirantes a oficial milicianos de engenharia (transmissões), os soldados cadetes, do batalhão de telegrafistas,
S
D.O
590/53, Pedro Maria José Correia da Silva Sampaio, 591/53, António Miguel Cavaco, 592/53, Vitor
Carlos Clemente Godinho Bueno, 593/53, Zacarias
Filipe Pascalino Tomás, 594/5J, Luis Manuel da-Silva
Santiago Pinto, e 600/53, Júlio Nunes Franco da Silva.
Regimento de infantaria n.· 10

Aspirante a oficial miliciano médico, o soldado cadete
n, ° 32/53, da Escola do Serviço de Saúde Militar,
Luis Costa Marçal.
Regimento de infantaria n.· 14

Aspirante a oficial miliciano médico, o soldado cadete
n. ° 34/53, da Escola do Serviço de Saúde Militar,
José Ferreira Júnior.
Batalhão independente de infantaria n.· 17

Aspirante a oficial miliciano médico, o soldado cadete
n. ° 35/53, da Escola do Serviço de Saúde Militar,
Valter Pacheco de Mendonça.
Regimento de artilharia pesada n.· 2

Aspirante a oficial miliciano médico, o soldado cadete
u. ° 27;53, da Escola do Serviço de Saúde Militar,
Joaquim Manuel Soares Pinto de Oliveira.
Regimento de artilharia pesada n.· 3

Aspirante a oficial miliciano módico, o soldado cadete
n. ° 18/53, da Escola do Serviço de Saúde Militar,
J osé Piçarra Xavier Lopes Dias.
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contra aeronaves n.O 3

Aspirante a oficial miliciano médico, o soldado cadete
n.? 26/53, da Escola do Serviço de Saúde Militar,
Serafim Francisco de Sousa e Costa.
1.° grupo de companhias de saúde

Aspirantes a oficial milicianos médicos, os soldados cadetes, da Escola do Serviço de Saúde Militar, n,os 1/53,
Luís Fernando Pousada Botelho de Sousa, 2/53, Fernando José Deyrieux Centeno, 3/53, Henrique Pedro
Singer, 5/53, Joaquim Augusto Rebelo Cardona, 6/53,
José Francisco David Ferreira, 7/53, Joaquim Cassiano Alegre Branco, -9/53, Rui José Rebelo de Andrade, 10/53, António José Mendonça Soares, 11/53,
António Pereira da Costa, 15/53, Romeu Francisco
Viegas Penha, 16/53, Francisco Rodrigues Mendes
Godinho, 17/53, Alberto Antunes, 22/53, Domingos
Nunes Delgado, e 30/53, Cândido Armando de Carvalho.
Aspirante a oficial miliciano farmacêutico, o soldado cadete n.? 28/53, da Escola do Serviço de Saúde Militar, Rui Ferreira Bastos.
2.° grupo de companhias de saúde

Aspirantes a oficial milicianos médicos, os soldados cadetes, da Escola do Serviço de Saúde Militar, n.OS 4/53,
Jorge Manuel Vila, 8/53, Joaqnim dos Santos Félix
António, 12/53, José Augusto Xavier, 13/53, António
Maria Pereira Caldas Angusto Guedes, 14/53, António Nogueira Rodrigues, 19/53, António Adriano de
Freitas Pinto, 20/53, Rui de Araújo Garcia de Brito,
21/53, Antero Nicolau Azevedo Costa Calheiros Lobo,
23/53, Mário Avelino de Barros Castro Correia, 24/53,
José Baptista de Almeida Faria, 25)53, Simão Carlos
Saraiva, 29/53, Manuel Afonso da Silva Lima, 31/53,
Manuel do Bem Cónego, 33/53, Alberto de Sousa
1Iachado Ferreira Neves, e 36/53, Luis Algarvio Serpa
Machado Cabral.
Secção de depósito do pessoal do serviço veterinário

militar

Aspirantes a oficial milicianos veterinários, os soldados
cadotos, da secção de depósito do pes.soal do s~rvjço
veterinário militar, n.os 47/53, António .Ioaquim da
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Costa, 48/53, António Agostinho Dias Correia, 49/53,
Mário Vasco Fernandes, e 50/53, José Manuel Canas
Simões.
Batalhão de metralhadoras

n.O 2

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de transportes
(rodoviários), os soldados cadetes, da companhia de
adidos do Governo Militar de Lisboa, n. os 616/53, José
Aníbal Esteves Rebordão, e 624/53, José Barata Garcia.
Batalhão de metralhadoras

n.O 3

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de transportes
(rodoviários), os soldados cadetes, da companhia de
adidos do Governo Militar de Lisboa, n.OS 557/53,
Carlos Gonçalves do Amaral, e 618/53, Adolfo Jorge
Branquinho de Campos.
Batalhão de engénhos

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de transportes
(rodoviários), os soldados cadetes, da companhia de
adidos do Governo Militar de Lisboa, n. os 527/53, Manuel António de Fraga, 538/53, José de Paula Hung-ria Cabrita, 552/53, António de Sousa Rodôgues da
Silveira, 56-1:/53, Rui Manuel de Seixas Dias Ferreira,
e 644/53, João Manuel Cortes Figueiredo.
Regimento de artilharia

ligeira n.O3

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de transportes
(rodoviários), os soldados cadetes, da companhia de
adidos do Governo Militar de Lisboa, n.OS 526/53,
Mário Casimiro Coelho Balsa, e 577/53, Angelino de
Almeida Páscoa.
Regimento de cavalaria

n.O 4

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de transportes
(rodoviários), os soldados cadetes, da companhia de
adidos do Governo Militar de Lisboa, n.OS 553/53,
Mário José Antunes da Cunha, e 631/53, José Alexandre de Azevedo Vasconcelos e Sá Jorge de Figueiredo.
Regimento de engenharia

n.O

2

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de transportes
(rodoviários), os soldados cadetes, da companhia de
/

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 3

271

adidos do Governo Militar de Lisboa, n.OS 534/53,
Artur Eduardo Strecht Beleza Seixas e Sousa, e 601/53,
João Sérgio de Brito Caldeira.
Batalhão de caminhos de ferro

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de transportes
(ferroviários), os soldados cadetes n. os 411/53, Fernando Alves Pires de Carvalho, 412/53, Vítor Caldas e Quadros Martins, 413/53, João Manuel Madeira
Costa, 415/53, Ricardo Baptista da Cruz, e 416/53,
Eduardo António da Costa Ferrugento Gonçalves.
1.° grupo de companhias de subsistências

Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes
(rodoviários), o soldado cadete, da companhia de adidos
do Governo Militar de Lisboa, n.? 622, Fernando Correia Lino.
Ministério do Exército - 2.' Direcção-Geral

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material
(oficiais de material), os soldados cadetes, da companhia de adidos do Governo Militar de Lisboa,
n." 620/5.3, Amândio .Iosé Leote do Carmo Sebastião,
641/53, António Lopes da Silva, e 643/53, Luís Augusto Martins Pereira da ,Oonceição Rocha.
Ministério

do Exército - 3.' Direcção-Geral

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material
(oficiais de material), os soldados cadetes, da companhia de adidos do Governo Militar de Lisboa,
n.OS 558/5.3, José Júlio Gonçalves, 588/5,3l Gaspar
Augusto Borges de Sena, 609/53, António de Oliveira
Ascensão, e 613/53, ~asco Chaves de Campos,
Batalhão de metralhadoras

n.OI

As'pirantes a oficial milicianos do serviço de material
(engenheiros de material de artilharia e armas portáteis), os soldados cadetes, <la C'ompanhia do adidos
do Governo Militar de Lisboa, n." 5HZ/53, José Nogueira Rodrigues Branco, 579/53, J osé Manuel 1_0hão Cardoso, 580/53, Nuno Manuel de ~lmeida Alves, 581/53, António Maria Caetano Oarreua, 582(53,
José Maria dos Anjos Sonsa Sardinha, 600/53, DIOgO
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da Fonseca, 619/53, Alexandre Monteiro Simões de
Carvalho, 634/53, Mário Pinto Mendes, e 645/53,
José Abreu Lima Abranches Pinto.
Regimento de cavalaria

n.· 6

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material
(oficiais de material), os soldados cadetes, da companhia de adidos do Governo Militar de Lisboa,
n. os 548/53, ,Manuel Ramalho Ortigão de Melo Vaz
Sampaio, 6$5/53, H,ermínio José Moreira Ramos,
570;'53, Alvaro Raul de ,Sá IMachado Monteiro,
612/53, António IManuel Brito de Carvalho,
e
630/53, José Rogério Pinheiro, e n." 74/53, do ba.
talhão de metralhadoras n," 1, Mário Moreira Pinto
Alves Dinis.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material
(engenheiros de material auto), os soldados cadetes, da companhia de adidos do Governo Militar
de Lisboa, n. os 633/63, Ilídio Joaquim Bartolomeu
Neves, e 636/53, Augusto Domingues Correia.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material
(engenheiros de material de artilharia e armas pesadas), os soldados cadetes, da companhia de adidos
do Governo Militar de Lisboa, n.O 591/53, Alberto
Carlos Bessa de Almeida Frazâo , 592/53, Manuel
Reis Valente de Mendonça, 593/53, Alfredo Caseiro
Pinheiro Rocha, e n." 1 080/53, da Escola Prática
de Artilharia,
Alberto António Giesteira de Almeida.
S

Grupo de companhias de trem auto

Aspiran'tes a oficial milicianos do serviço de material
(oficiais de material), os soldados cadetes, do regimento de infantaria
n.v 1, n.O 405/50, Hermínio
José Deodoro Cameirão da Cruz, 'e 785/52, Fernando
António Mora Coelho, e, da companhia de adidos do
Governo Militar de Lisboa, n.O 528/53, José Luí,s
Costa Ribeiro Gome,s, 530/53, José .Aníbal Pinto V,eIoso, 589/53, Pedro Manual de Almelida da Mota Marques, 'e 617/53, Eduardü M,anuel de Oliveira Trigo
"Perestrelo de Alarcão Silva.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material
(engenheiros de material auto), (JS soldados cadetes,
da companhia de adidos do Governo Militar de Lisboa, n.O 599/53, Mário Ramos da Cruz, e 563/53,
José Luís de Albuquerque de Orey.
O

B

B
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Depósito Geral de Material de Guerra

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de material
(oficiais de material), os soldados cadetes n." 330,/50',
do regimento do infantaria n," 11, Manuel Alexandrino Rodrigues Delgado e, da companhia de adidos
do Governo Militar de Lisboa, n.O 532/53, -Iacinto
Rodrigues Moniz, 554/53, José Manuel de Morais Gil
Ejarque, 556/53, Armindo Pimentel Pereira Fernandes, 560/,53, Nuno Torres Colaço, 590/63, António
Luís Teixeira de Aragão Garcia Reis, 611/53, António Emílio Ferreira de ,Magalhães, 615/53, António
Maria Cardoso Ribeiro Leitão, 655/53, Rui Maria
de Jesus Castelões Rebelo de Andrade, e 659/53,
Emídio dos Santos Gomes.
S

Depósito Geral de Material de Engenharia

Aspirantes a oficial milicianos elo serviço de material
(on.eiais de material), os soldados cadetes, da companhia de adidos do Governo Militar de Lisboa,
n.O 595/53, Bartolomeu dos Mártires de Vasconcelos e Sousa Perestrelo de Vasconcelos, 5196/53, João
José Gramunha Vasques Cantos de Sousa Araújo, e
,607/53, Vasco F ernando Na varro Rosas da Costa.
S

Regimento de infantaria

n. o 10

Aspirante a oficial miliciano do serviço de quartel-mestre, o soldado cadete n.? 1-1/53, da Escola Prática de
Administração Militar, Pedro de Almeida e Vasconcelos Álvares.
Regimento de infat\taria

n. o 12

Aspirante a oficial miliciano do serviço de quartel-mestre, o soldado cadete n." 19/53, da Escola Prática de
Administração Militar, Luis Gonçalves Rua.
Regimento ~e infantaria

n. o 14

Aspirante a oficial miliciano do serviço de quartol-mestre, o soldado cadete n. ° 8/53, da Escola Práti ca de
Administração Militar, J erónimo Augusto Graçu da
Silva Ramos.
Batalhão independente de infantaria

n.· 17

Aspirante a oficial miliciano do serviço de quartel-inestre, o soldado cadete n.? 4/53, da Escola Prática de
Administração Militar, Eurico Duarte Baltasar.
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Batalhão independente de infantaria n.· 18

Aspirante a oficial miliciano do serviço de quartel-mestre, o soldado cadete n. o 3/53, da Escola Prática de
Administração Militar, José Gomos de Horta Larisma.
Batalhão independente de Infantaria n.· 19

Aspirante a oficial miliciano do serviço de quartel-mestre. o soldado cadete n. o 2/53, da Escola Prática de
Administração Militar, ~lúrio Serra Lopes Varela.
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Aspirante a oficial miliciano do serviço de quartel-mestre, o soldado cadete n. o 23/53, da Escola Prática de
Administração Militar, Luís Filipe Araújo Palmares.
Regimento de artilharia

pesada n. o 3

Aspirante a oficial miliciano do serviço de quartel-mestre, o soldado cadete n. o 10/53, da Escola Prática de
Administração Militar, Francisco Joaquim de Passos
Águas.
Regimento de artilharia

de costa

Aspirante a oficial miliciano do serviço de quartel-mestre, o soldado cadete n. o 7/53, da Escola Prática de
Administração Militar, Jorge da Cruz Pereira.
Regimento de artilharia

antiaérea fixa

Aspirante a oficial miliciano do serviço de quartel-mestre, o soldado cadete n. o (i/53, da Escola Prática de
Administração Militar, José Mascarenhas Falcão.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 3

Aspirante a oficial miliciano do serviço de quartel-mestre, o soldado cadete n." 9/53, da Escola Prática de
Administração Militar, Ernesto Gil de Oliveira.
Bateria independente de artilharia

antiaérea

Aspirante a oficial miliciano do serviço de quartel-mestre, o soldado cadete n. o 24/53, da Escola Prática de
Administração Militar, Nelson Mendes Pinto Pereira
de Almeida Nunes.
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n.· 6

Aspirante
a oficial miliciano do serviço de quartel-mestre, o soldado cadete n.? 11/53, da Escola Prática de
Administração
Militar, Robert Jean Routier da Mota
Ribeiro.
Regimento de engenharia

n.· 2

Aspirante
a oficial miliciano do serviço de quartel-mestre, o soldado cadete n.? 15/53, da Escola Prática de
Administração
Militar, António Quaresma Ventura.
I.o grupo de companhias de subsistências

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de quartel-mestre, os soldados cadetes, da Escola Prática de Administração Militar, n.08 1/53, Fernão Cordeiro Simões,
5/53, Carlos Eugénio da Graça Quilhó, 12/53, António
Uaria Correia de Ramalho Carlos, 18/5H, José Augusto
Rebelo Martins, e 21/53, Jacinto Gonçalves Lopes.
2.° grupo de companhias de subsistências

Aspirantes
a oficial milicianos do serviço de quartel-mes~re, os soldados cadetes n.? 642/51, do regimento de
lnfantaria
n." 1, Marco Aurélio de Oliveira .Araújo
Pereira
e, da Escola Prática de Administração
Milit~r, n.OS 13/53, José António Ervedosa Félix Machado,
1//53, Mário Orlando Aires de Sá Gomes dos Santos,
~O/53, João José Pinho Xara Brasil, e 22/53, Carlos
Prancisco
José de Borja Cabral da Câmara Ribeiro
Ferreira.
Ministério do Exército - 1.. Direcção-Geral - 2.· Repartição

Aspirantes
a oficial rni lisiunos do serviço de ajudante
geral (administração
e pessoal),
os soldados cadetes,
do rpgimento de infantaria
n." 1, n." 687/52, Eduardo
Augu8Lo Gomes de Gouveia, e 706/52, Carlos Euricv
Co.r~eia Lisboa e, da companhia
de adidos do Govern.o
~llltar
de Lisboa, u." 543/53, José Fernando
Fch~lauo Gomss, 649/50, Vítor lIugo .Fortes H~cha" 610/
~3, D1ogo J oão ':llusrarcllhas
Leote ~Ltrl'elI"08 N etc,
G14/53, Albérico Júlio Azevedo Araújo e Gama Caldas, e 621/;)3, Rui Preto Xavier Lobo.
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Ministério do Exército - I." Direcção-Geral - 3." Repartição

Aspirantes a oficial rni licianos do servdço de ajudante
geral (administração
'e pessoal}, o soldado cadete
O
companhia de adidos do Governo MiliJl. '621/53,da
tar de Lisboa, Eduardo da Silva Mendes Cardoso.
Ministério da Exército - 2.' Direcção-Geral-

3." Repartição

Aspirantes a oficial mil icianos Ido serviço de ajudante
geral (contabilidade),
o primeiro-cabo
miliciano
n.? 767/52, do batalhão de caçadores m," 5, Alfredo
António de ,sousa, e os soldados cadetes n." 572/
50, do 2.° grupo de companhias de subsistênoiae, António Martins Peres, e, da companhia de adidos do
Governo 'Militar de Lisboa, n.O 540/53, José Fernandes Coelho Rasoilo, 544/53, António Pedro de Abreu
Bacelar de Tones Fevereiro, 545/53, Nuno Alberto
Bernardo Luz, 585/53, Carlos António Pereira Faustino, 587/.53, António Padinha Tarujo FormigaI,
594/53, João da Costa de Sousa de Macedo Sassetti,
,604/53, Alexandre ,Manuel Silva Ribeiro de Almeida,
'646/.53, Fernando Marques da Mata, 'e 660/53, Américo Nobre Leitão.
S

Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de aj udaute
geral (administração e pessoal), os soldados cadetes.
n." 685/49, do regimento de infantaria n.? 1, Luís
Alberto Ol iveira Senão ,e, da companhia ,de adidos
do Governo Militar de Lisboa, n.O 551/53, António
Augusto Medeiros Patrício, 571/53, Henrique Maria
de Queirós e Lemos Martins da Cunha, 572/53, Pedro Martim da Cunha Veiga Madeira de Andrade,
574/53, Tomás de Aquino Viegas de Abranches Lucas
de Andrade de ATaújo Parreira Rocha, 632/53, Francisco Aníbal Pessoa e Sousa de Morais Sarmento
Campilho, e 656 / 53, João Marques Rodrigues .coutinho.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de ajudante
g'8'!1al(eontabilddade}, oe soldados cadetoa, n." 6.37/52,
do 2.° gmpo de companhia d,eeubsistêncías, Henrique
Manuel da França Ribeiro ,e, da companhia de adid?s
do Governo Militar ele Lshoa, n.O 608/53, Antómo
S

S

\
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Marques Antunes, '623/53, Fernando Cubral Sacadura, e 663(53, Diogo Vaz Pinto da Fonseca Sá Pereirae Castro.
Governo Militar de Lisboa - Quartel-general

A,spirante,sa oficial milicianos do serviço de ajudante
geral (administração e 'pessoal), os soldados cadetes.
da companhia de adidos do Governo Militar de Lisboa, n.O 642/53, PedTO Elmano Figueiredo Marçal,
e 648/53, Francisco Manuel Cardoso de Orey.
S

Governo Militar de Lisboa - Companhia de adidos

A,spira'ILtes a oficial anilicianos do serviço de ajudante
gera 1 (administração e pessoal), os sold ados cadetes
n. ° 783/52, do regimento de infantaria n. ° 1, António
da Silva Pires Resende, e u." 649l53, da companhia
de adidos do Governo Militar de Lisboa, Miguel J 08é
Faria.
liJspirantes a oficial milicianos do serviço de aj udante
geral (contabilidade),
os soldados cadetes n. ° 577(52,
do 1.0 grupo de companhias de subsistências, José do
Nascimento Souto e, da companhia de adidos do Governo Militar de Lisboa, n.O 536/53, Mário de Oliveira Alfaiate, 539/53, Vítor Manuel Lourenço Torres, .546/53, José Augusto Guerra Machado, 555/53,
Edgar de Aguiar Gouveia Afonso, 583/53, Mário
T,r.imdade Salvado, 586/53, Jüsé Gonçalves Viegas
Dias, 640/53, Mário Fernando Pereira Pinto, 647/53,
João Simão Francisco Teixeira Bandeira de Melo,
e 650/53, Alexandre Mário Salema de Carvalho CordeiTO.
S

I.' região militar - Quartel-general

liJspirallJtes a oficial milicianos do serviço de ajudante
geral (administração e pessoal), os soldados cadetes,
da companhia de adidos do Governo Militar de Lisboa, n.O 566/53, Albino Ferreira Pimentel, 636/53,
João Maria de Matos "de Araújo Correia, e 638/5:3,
Alcindo Augusto Costa.
S

2.' região militar - Ouartel-general

Aspirantes a oficial miliciano. do serviço de ajudante
geral (administração e pe soal }, o soldados 'cadet~s,
~a companhia de adidos do Governo Militar de L:,,oa, n.0 597/,)3, Joaquim Cantante Cardoso Garcia,
e 637/53, Franci. co Correia das Neves.
8
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3." região militar - Quartel-general

Aepiramte la oficial aniliciano do serviço de ajudante
geral (administração
e pessoal), o soldado cadete
n." 569/53, d,a companhia de adidos do Governo Militar de Lisboa, António Peralta R~beiri,nho.
Regimento de infantaria

n.O

,

Aspirante ,a oficial aruiliciano do serviço de ajudante
geral (administração
e pessoal), o soldado cadete
m." 644/53, da compacnhia de adidos do Governo Militar de Lisboa, António Luís de Vitória Pereira Serzedelo de Almeida.
Regimento de infantaria

n. o 3

Aspiraarte la oficial análiciano dos·erviço de ajudante
geral (administração
e pessoal), o soldado cadete
n." 639/53, da companhia de adidos do Governo Militar de Lisboa, Manuel António Morgado da Silva.
Regimento de infantaria

n.· 4

Aspirante a oficial miliciano do serviço de ajudante
geral (contabilidade),
o soldado cadete n." 662/53,
da companhia de adidos do Governo Militar de Lisboa, Eduardo Tomás Rua de Freitas.
Regimento de infantaria

n.· 10

Aspiaamte la oficial aruiliciano do serviço de ajudante
geral (administração
e 'pessoal), o soldado cadete
n." 651/53, da companhia de adidos do Governo Militar de Lisboa, iM,anuel Iemaeljno de :Uatos 'e Sousa.
Regimento de infantaria

n.· 12

.Aspiramte la oficial :miliciano do serviço de ajUldrunte
g,eral (administração
e Ipessoal), o soldado cadete
n." 541/53, da companhia de adidos do Governo ~liIitar de Lisboa, Gervãsio Mota de Medeiros.
Regimento de infantaria

n.· 14

Aspiramte ,a oficial .milieiano do serviço de aj1ud.aillte
geral (ad.ministraçãoe
pessoal), o soldado cade~e
n." 605/53, da companhia de adidos do Governo :MILitar de Lisboa, João da Costa Feijão.
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Batalhão independente de infantaria n. ° 19

Aspirante .a oficial miliciano do serviço de aj udamte
zeral (contabilidade},
o oldado cadete n." 531/51,
,do 1.0 grupo de companhias (le isuhsistências, Jorge
Isidro Pereira.
Batalhão de caçadores n.O 2

Aspimnte ,a oficial aruiliciano do serviço de ajudante
geral (administração
e pessoal), o soldado cadete
n." 573/53, da companhia de adidos do Governo Militar de Lisboa, José da Costa Saraiva.
Batalhão de caçadores n.O 4

A'spirante la oficial amliciano do serviço de ajudante
geral (contabilidade}, o soldado cadete n.? 532/,51, do
1.0 ,gruPQ de companhias de subsistências, Manuel
Fl1ancisco "G va Jacinto.
Batalhão de caçadores n.O 5

A'spirante )3, oficial miliciano do serviço de ajudante
geral (adm.inist:vação e pe oal), o soldado cadete
~.o 658/53,
da companhia de adidos do Governo MilItar de Lisboa, Homero Tosé Amaro Gonçalves.
Batalhão de metralhadoras

n.· I

Aspira1nte ,a oficial miliciano do serviço de ajudante
geral (administração
e pessoal), o soldado cadete
~.o 603/53,
da companhia de 'adidos do Governo MilItar de Lisboa, António Manuel Monteiro de Abreu
Varela.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 2

Aspira1nte la oficial miliciano do serviço de ajudante
geral (administração e pessoal), os soldados cadetes
n.s 781/52, do regimento de indantarin n.? 1, Luís
Fernaooo de Almeida ~elho Bairrão, ·e n.? 529/53,
da counpumlüa de adidos do Governo Militar de Lishoa, João Joaquim Ferreiru Dosta Henriques.
Regimento de artilharia

pesada n.· 2

.Aspirumte la of ial miliciano do erviço de ajudante
geral (administração
e peR oal), o soldado cadet,e
~.o 661/53,
da companhia de adidos do Governo ~flhtar de Li boa, Pedro J ácome Bruges.
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flxa

a oficial tmilicianos do serviço daajudante

g,eral (a,dministração
e 'pessoal), os soldados cadetes
n.OS 576/5,3, Â,ntÓlnio Damiel Lopes, e 625/53, Luís
Filip,e Cabral Folque de Gouveia, ,ambos da oompanhia de adidos do Governo Militar de Lisboa.
Regimento de artilharia

de costa

A<spiralnte la oficial uné lici ano do serviço de ajudante
geral
(administração
e pessoal),
o soldado cadete
n.? 550/53, da companhia
de adidos do Governo MiIitar de Lisboa, Rui Manuel Baía Pratas.
Grupo independente de artilharia

de costa

A'spirwnte \a oficial aruiliciano do serviço de ajudante
geral
(administração
e pessoal),
o soldado cadete
n ." 578/53, do companhia de adidos do Governo MiIitar doe Lisboa, Virgílio António Pinto Nunes.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 3

Aspirante
.a oficial rndliciano do serviço de ajudante
,geral (administração
e pessoal},
o soldado cadete
n." 567/53, da companhia
de adidos do Governo UiIitar de Lisboa, Arnaldo Pereira de <Oliveira Mes-

quita,
Regimento de cavalaria

n.· 6

Asp iramte .a oficial ani liciano do serviço de ajudante
,geral (administração
e pessoal),
o soldado cadete
n ," 542/53, da companhia de adidos do Governo :MiIitar de Lisboa, António Aguiar Dutra de LacerdnRegimento de engenharia n.· I

A8pirrunte a oficial tmi liciano do serviço de aj'UJdante
geral
(administração
e. pessoal), o soldado .cade~e
,n.O 531/53, da companhia de adidos do Governo ~ülitar de Lisboa, AI,exandr,e Eduardo
Lencastre da
Veiga.
Aspirnmte ,a oficial amiliciano do serviço de aj UJda.n.te
geral Ccontahiliilade),
o ,soldado cadete n. ° 657/5.3,
da eompanhia
,de ladidüs do Governo Militar de LISboa, Luí,s Bernard,o Rosa Alves.

(
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n. 2
O

Aspira.nte la oficial ;milirciano do serviço de ajudante
geral
(administração
e pessoal},
o soldado cadete
n. 0400/51, do regimento de infantaria
n. ° 9, Febo AItinü Brás.
Batalhão de teleqraflstas
A'spirwnte .a oficial aneliciano do serviço de ajudante
'geral (,administração
e pessoal}, o soldado cadete
n." 704/50, doregimento de ,infantaria
n." 1, Manuel
,Sorar.es Cipriano Leal.
2.° grupo de companhias de subsistências
Aspiramte ta oficial andliciano do serviço de ajudante
geral (contabilid,ade),
o soldado cadete n ," 629/53,
da companhia
de .adidos do Governo Militar de Lisboa,José
Manuel Ribeiro Soares da Costa.
Depósito Geral de Fardamento e Calçado
~&pirarutes a oficial nni.licianos do serviço de ajudante
geral (cüntabilidade),
os soldados cadetes, da companhia
de adidos do Governo
Militar
ele Lisboa,
S
n.O 584/53, Rol,anuo Pereira Galvão, 626/53, Francisco de Jesus da Costa Campos de Oliveira,
e 652/
53, Hermano Valente Serrano.
Instituto de Altos Estudos Militares
~&piral1ites a oficial miliciancs do serviço de ajudante
geral (contabilidade),
os soldados cadetes, da companhia
de adidüsdü
GOWl'110 :Militar
ele Lisboa,
S
n.O 628/53, Luis Manuel Vicente Gravato,
e 653/53,
Artur Viana de Vasconcelos
Lencastre.
(Nllo carecem de visto ou anotação

do Tribunal

de Contas.

Por portarias de 31 de Março de 1954:
Ministério do Exército - 3. - Direcção-Geral

Major do corpo do estado-maior, o capitão do mesmo
corpo Abílio Augusto Brito e Melo.
(Vlaada pelo Tribunal
devido. emolumentos,

do Conta.
no. termo.

em " do Maio de 1n54. Silo
do Decreto n.o 22267).

Escola do Exército

Major do corpo do estado-maior, adido, o capitão do
:mesmo corpo, adido, Raul Ribeiro Ramos.
(VI.nda pelo Tribunal
davldc a emotumentos

do Contas em 3 de Maio do 1954. São
, nos termos do Decreto n.· 22257).
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'Batalhão de caçadores n.· 9

Capitão, o tenente de infantaria
Viana Pereira da Cunha.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

Carlos Alberto Alves

de Contas em 29 de Abril de 19M. São
nos termos do D ocreto n.· 22 257).

Regimento dê artilharia

ligeira n.· 5

Tenente-coronel, 2.° comandante, o major de artilharia,
supranumerário, Alberto Ferreira Macedo Pinto.
Regimento de artilharia

de cesta

Coronel, comandante, o tenente-coronel de artilharia,
comandante interino, Carlos de Sousa Gorgulho.
Escola Prática de Engenharia

Capitão, o tenente
reia.

de engenharia João dos Santos Cor-

Regimento de engenharia n,O2

Major do extinto quadro auxiliar de engenharia, o capitão do mesmo extinto quadro Henrique Duarte.
2.° grupo de companhias de subsistências

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços José Maria
da Silva.
Adidos

Coronel, o tenente-coronel de artilharia, adido, em serviço no Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, Rui
Pereira da Cunha.
.
Coronel, comandante de artilharia do quartel-general da
província de Angola, o tenente-coronel de artilharia,
adido, em serviço na mesma provincia, Artur José
Taveira Pereira.
(Vhadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 26 de AbrJl de 195<l. Slo
termos do Decreto n •• 22 257).

DOS

Por portarias de 9 de Abril de 1954:
Regimento de infantaria

n.· 12

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, Carlos Alberto Rijo Sales Lougares, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1953.

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO
Regimento de artilharia

N.o 3

283

de costa

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade,
Joaquim Pedro dos Reis, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1953.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 26 de Abril de 1954. SILode.
vido. emolumentos, nos termos do Decreto n,? 2i 267).

Por portarias de 13 de Abril de 1954:
Adidos

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço na provincia de Angola, Vasco da Costa Álvares.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 6 de Maio de 1954. Silo
devidos emolumentos,

nos tormos do Decreto n.o 22 257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço no Secretariado-Geral
da Defesa Nacional,
Alberto Maria Castelbranco Vieira.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 6 de Maio de 1954. São
nos termos do Decreto n.o 22257).

Por portarias de 17 de Ab1'il de 1954:
Escola Prática de Engenharia

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Manuel Vicente.
(Visada polo Tribunal
de Contas em 4 de Maio do 1964. São
devidos emolumontos, nos termos do Decreto n,° 22257).
Adidos

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço na Escola do ·Exército, José Rodrigues PilUenta.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em S de Maio de 1964. São
DOS termos do Decreto
n,? 22 257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o al~eres do quadro dos mesmos serviços, adido; em
ürV1t;o no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
epublicana, Alfredo Gonçalves.
(Visado pelo Tribunal
devido. omolumentos,

de Contas om 4 de Maio de 19M. Slo
nos termos do Decreto n.o 22 257).
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Por portarias de 23 de Abril de 1954:
Quadro do serviço de saúde militar

Major médico, o capitão médico, do 2.0 grupo de companhias de saúde, João da Penha Coutinho.
Hospital militar regional n.· I

Capitão médico, o tenente
reira.

médico Altino Baptista Pe-

Comando da Defesa Marítima de Lisboa

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Francisco
Inácio Costa.

•

(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

do Contas em 80 de Abril de 1954. Siio
nos termos do Decreto n.? 22 257).

Por portaria de 24 de Abril de 1954:
Distrito de recrutamento e mobilização

n.· 14

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços António
Ramos Boavida.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 15 de Maio de 19M. São
nos termos do Decreto n.· 22 257).

Por portarias de 30 de .Abril de 1954:
Regimento de artilharia

ligeira n.· 3

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Hermógenes
Amâncio Fernandes.
Adido

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço na província de Macau, Horácio de Jesus Dias
Ribeiro. (VIsadas pelo Tribunal de Contas em 8 de Maio de 1954. Silo devidos emolumentos,

n08 termos do Decreto

Regimento de artilharia

n.o 22257).

n.· 6

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exércità,
o alferes do quadro dos mesmos serviços João Grilo.
(Visada pelo Tribunal
vidos omoiumentos,

de Contas em 16 de Maio de 19M. São denos tormos do Decreto n •• 22 257).
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Por portarias de 7 de Maio de 1954:
Ministério

Capitão, o tenente
Lopes.

do Exército - 3.' Direcção-Geral

de artilharia

Fernando

Augusto

Direcção da Arma de Artilharia

Coronel, o tenente-coronel de artilharia Manuel Joaquim
Ferreira.
Tenente-coronel, o major de artilharia, do regimento de
artilharia ligeira n.? 3, Luís Falcão Mena e Silva.
Quadro da arma de artilharia

Tenente-coronel, o majorde artilharia, da 1.a Repartição
da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, Pedro Amadeu
Nicolau Fernandes Guerra.
Regimento de artilharia

pesada n,> 3

Major, o capitão de artilharia, do regimento de artilharia
n. o 6, João Horta Gal vão Ferreira Lima.
Grupo de artilharia

de guarnição

:\Ia:ior, 2.0 comandante, o capitão de artilharia, do regimento de artilharia pesada n." 1, Ilídio Marinho Aires
rrrindade.
Quadro do serviço de saúde militar

Ten~nte-coronel farmacêutico, o major farmacêutico, da
Direcção do Serviço de Saúde Militar, Miguel Barcelos da. Silva Maia.
Major farmacêutico, o capitão farmacêutico, adido, chefe
da delegação n. o 5 do Laboratório Militar de Produtos
QUímicos e Farmacêuticos, cargo de que fica exonerado por esta portaria, Àugusto Liberato Faria Gersão.
Adido

rrenente-coronel, o major de artilharia, adido, em serviço
no Ministério do Interior
na Câmara Municipal de
Oeiras, João António de Saldanha Oliveira e Sousa.
(VIsadas polo Trlbuual do Contas em 15 do MaIo de 1964. sao dovldos'emolumonIOI,
nOI termos do Decreto n.o 22 267).
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E TRANSFERÊNCIAS

Mini.stério do Exército -I.a Direcção-Geral-

2. a Repartição

Por portaria de 1 de Janeiro de 1954:
Nomeado professor catedrático, interino, da cadeira de
Matemáticas Gerais do curso geral preparatório da
Escola do Exército o major do corpo do estado-maior,
adido, professor assistente da mesma cadeira, Frederico Alcide de Oliveira, nos termos do § 2.° do artigo 2.° do Decreto-Lei n.? 37 642, de 10 de Dezembro
de 1949, cargo deixado pelo Dr. Luis dos Santos Marques Catarino, exonerado daquelas funções, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria e continuando na mesma situação de adido
em que já se encontrava.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumontos,

Por portaria

de Contas em 8 de Maio de 1964. SAo
n08 termos do Deereto n.· 22 261).

de 5 de Março de 1954:

Ministério do Exército - Direcção dos Serviços do Ultramar

Capitão do serviço de administraçâo militar, no quadre
do mesmo serviço, Rogério Andrade Chermont Baudeira.
Regimento de cavalaria n.· 7

Tenente médico, no quadro do serviço de saúde militar,
Fernando Manuel Ferreira Baptista Viegas.

Por portaria de 26 de Março de 1954:
Regimento de cavalaria n.O 4

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, António de
Castro Gentil Soares Branco.
2. o grupo de companhias de subsistências

Tenente do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, Abílio Joaquim Patinho.
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Por portarias de 9 de Abril de 1954:
Nula e de nenhum efeito a parte das portarias de 11 de
Dezembro e 13 de Novembro de 1953, insertas na
Ordem do Exército n.? 14, 2.a série, do mesmo ano,
as quais colocavam nos comandos militares de, respectivamente, Angola e Açores os alferes milicianos
de engenharia, do regimento de engenharia n.? 1,
Jorge Cândido de Sena e, do batalhão de telegrafistas,
. Herculano Pereira de Medeiros Barbosa.
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 31 de
Dezembro de 1953, inserta na Ordem do Exército n.? 1,
2. a série, de 1954, a qual colocava nos centros de mobilização de, respectivamente, infantaria n. ° 15, engenharia n. ° 1 e comando militar de Angola os tenentes
milicianos, de infantaria, Vitorino Maria de Pinho Canelhas, de engenharia, Pompeu Braga Soares Fortunato e, médico, do comando militar de Moçambique,
Acácio Alberto Teixeira Coelho.
I.· Tribunal

Militar Territorial

de Lisboa

Promotor de justiça, o coronel de artilharia, da direcção
da arma, Leão do Sacramento Monteiro, nos termos
~o artigo 292.0 do Decreto n.? 11292 (Código de Justiça Militar), de 26 de Novembro de 1925, e Decreto-Lei n.? 25460, de 5 de Junho de 1935, na vaga do
coronel Manuel Augusto da Silva Pestana, que, por
portaria desta data, transita para a situação de reserva
e é exonerado do referido cargo.
(Visada polo Tribunal
vídoe emolumentos,

de Contas em 26 de Abril do 19M. São denos termos do Decreto n,o 22 257).

Ministério do Exército -I." Direcção·Geral-I.·

Repartição

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, António Monteiro.
Governo Militar de ..Lisboa - Quartel·general

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Angelo Calmon Navarro de Andrade Botelho.
Comando militar de Macau

Alferes do serviço de administração militar, do 1.0 grupo
~e c~mpanhias de subsistências, Henrique Jorge Calvo
a Süva Coutinho Garrido.
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n. o 15

Tenente chefe de banda de música, do distrito de recrutamento e mobilização n." 6, Manuel da Silva.
Batalhão de caçadores n.O 2

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da 3. a Repartição da La Direcção-Geral deste Ministério, Amadeu Marques Rodrigues.
Batalhão de caçadores n.O 8

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Ernesto
lando Vieira Oorreia.

Or-

Direcção da Arma de Artilharia

Inspector

técnico das munições, o coronel de artilharia,
supranumerúrio,
Francisco Freire de Matos.
Escola Prãtica de Cavalaria

Alferes de cavalaria, do regimento de cavalaria
José Cândido de Bonnefon Paula Santos.

n.? 4,

Hospital militar regional n. o I

Subdirector, o major médico, no quadro do serviço de
saúde militar, Armando Alves de Sousa.
1.' companhia disciplinar

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 5,
Lourenço Oalisto Aires.
Comando militar da Madeira

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n.? 4, José Luis Chaves
Oorreia.
Comando militar dos Açores

Alferes milicianos: de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 2, André Vicente Lapa e de artilharia, do
regimento de artilharia ligeira n. ° 2, Francisco Ernesto de Oliveira Martins e, do regimento de artilharia ligeira n.? 5, Luis Amorim da Cunha, todos em
disponibilidade.
Comando militar do Estado da índia

Tenente miliciano de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 5, João da Silva Rocha Pinto, nos termos da
alínea b) do artigo 3.° do Decreto n. ° 3G 019, desde
18 de :\Iarço de 1954.
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Alferes milicianos: de infantaria, do regimento de infantaria n.? 10, Fernando Nunes Duarte e Alberto António Ferreira, do regimento de infantaria n." 12, António Duarte de Almeida Franco, do batalhão de
caçadores n.? 2, Luís Manuel l\Ioreira Azevedo, do
batalhão de engenhos, Alfredo Fernandes de Oliveira
e, do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do
distrito de recrutamento e mobilização n." 5, Augusto
Mendes de Oliveira Estudante, todos nos termos da
alínea b) do artigo 3.° do Decreto n.? 36 019~ desde,
respectivamente, 16, 16, 23, 14, 18 e 10 de Março
de 1954:.
Comando militar

de Angola

Tenentes milicianos: de infantaria, licenciado, do centro
de mobilização de infantaria n.? 1, António Lopes de
Sousa Santos e de engenharia, em disponibilidade, do
regimento de engenharia n.? 1, José Pedro Roquete
Ricciardi e, do batalhão de caminhos de ferro, Manuel
Torres Velôs Caroço Ilernandez Pedroso.
Alferes milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n.? 12, Francisco Manuel Lima das Neves 6, do
regimento de infantaria n.? 14, João Alves Rodrigues,
Celso Pinto de Almeida e Mário Correia, todos nos
termos da alínea b) do artigo 3.° do Decreto n.? 36019,
desde 22 de Março de 1954.
Alferes milicianos: de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n." 5, Rui Vasco Lavrador
Ribeiro, do batalhão de caçadores n." 5, José Manuel
Alves Bravo, licenciado, do centro de mobilização de
infantaria n.? 9, António Sampaio Rodrigues, de artilharia de costa, Jorge Tenreiro Teles Grilo, de engenharia, em disponibilidade, do regimento de engenha
ria n.? 1, João Manuel de Contreiras Maia e de cavalaria, em disponibilidade, do regimento de cavalaria
n.? 6, Octávio Bento Magalhães Ribeiro.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o I (Angola)

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, do centro de mobilização de administração
militar n.? 2, Ilídio Fernandes Correia.
Comando militar

de Moçambique

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do 1.0 grupo de companhias de subsistências, Rui Ma-
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nuel Fortes Monteiro, nos termos da alínea b) do artigo 3.° do Decreto n.? 36019, desde 22 de Março de
1954.
Tenentes milicianos: de artilharia, em disponibilidade,
do regimento de artilharia de costa, Camilo Manuel
Silveira da Costa e licenciado, do centro de mobilização de artilharia n. ° 2, Elmano Pinto Fernandes Caleiro e de cavalaria, em disponibilidade, do regimento
de cavalaria n.? 7, José Guilherme da Rocha Leão
Martins'Alves.
Alferes milicianos: de infantaria, do comando militar
de Angola, em disponibilidade, Adalberto da Silva
)fedeiros e, licenciado, João Carlos Maria da Costa
de Sousa Macedo Mesquitela, de artilharia, em disponibilidade, do regimento de artilharia antiaérea fixa,
António Manuel Caldeira Pinto Taborda Ramos e, do
grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3, António
Duarte Vaz Milheiro e, de engenharia, em disponibilidade, do regimento de engenharia n. ° 1, Jorge Manuel Mateus Ferreira Matos.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, do batalhão independente de infantaria n.? 18,
Leonídio Lourenço de Sousa Figneira.
Comando militar de Macau

Alferes milicianos: de infantaria, do batalhão de metralhadoras n.? 1, Carlos da Silva Pinho e de artilharia,
elo regimento de artilharia ligeira n.? 4, Vicente Perpétuo Magalhães da Silva, nos termos da alínea b) do
artigo 3.° do Decreto n.? 36019, desde, respectivamente, 31 e 14 de Março de 1954.
Regimento de infantaria

n.· 2

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, Apolinário Pereira Cacho.
Regimento de cavalaria n.· 5

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
comando militar de Moçambique, José Pedro Gaivão.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 13

Tenente miliciano de infantaria, licenciado,
Mauricio Augusto de Magalhães.

Fernando

2m
Centro de mobilização de artilharia

n. o 3

Tenente
miliciano de artilharia,
em disponibilidade,
regimento de artilharia
de co ta, Manuel Augusto
grácia Carrilho.
Centro de mobilização de artilharia

do
En-

n.O II

Alferes miliciano de artilharia,
licenciado,
do comando
militar de Angola) Octávio de Almeida Moreira.
Centro de mobilização de engenharia n. o 2

Tenentes
milicianos de engenharia,
em disponibilidade,
do regimento
de ougenhariu
n, ° 2, Alberto Augusto
Mendonça
e Estêvão
)Iendonça
Lamas de Oliveira.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. o I

Alferes miliciano médico, em di. ponibilidade,
do comando
militar do Angola, Alvaro Franco
ândara.

Por portarias de 23 de ~lbril de 196-1:
Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras

Director, o major d artilharia,
adido, subdirector,
cargo
d que fica xonerado por sta portaria, l\Ianu I Coelho
da 'i!n\ F rreira, no termos do artigo 6.° do Decreto
n.? 1G 134, de 8 ti Novembro de l\)~ , e baso III da
Lei n.? 2020, de 19 de Março de 1947, na vaga do
coronel,
na situação do re ena,
António
da Co ta
~[alheiro,
que, também p la presonte
portaria,
fica
e.·onerado
do ref rido cargo.
ubdireetor,
o major de artilharia,
adido, engonheiro
do ec ão, cargo d que fica exonerndo
por sta portaria, .Ioão Carlos Oliveirn d Mac do, nOR tormos
do artigo li.° do Decreto n. ° 16 1;~4, de 8 de N ovembro de 1\l:?,
bas III da L i n.? ~ 020, do 19 d
)farço do 1H4-7, na vaga do major l\lanuel
Joelho da
ilva Ferreira,
qu , pela presente portaria,
nomeado
dir ctor e exonerado
da mesma
funções.
ó

(VI ada pelo Tribunal
dnldos emolumento.,

d. Conta.
no. termo

em S de ,Ialo d. 19M. 810
do Decreto n.o 22 257).

Ministério do Exército - 2.' Direcçlo-Geral-I."

Major, do regiro nto d
do armo Danta .

artilharia

Repartlçio

p snda n.? 3, António
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Comando militar de Moçambique

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do quartel-general da 2.:.1região militar, Joaquim da
Silva Marques.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, Manuel
Joaquim Ginja e, do grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 3, António Joaquim da Natividade Pimenta.
Comando militar da Guiné

Alferes, do batalhão independente de infantaria
José Marques da Cruz Marcelino ..

n.? 17,

Batalhão independente de infantaria n. o 18

Capitão de infantaria, da 3. a Direcção-Geral
tério, Fernando Vieira da Silva Bastos.

deste Minis-

Batalhão de caçadores n.O9

Comandante, o tenente-coronel de infantaria, do quartel-general da 1.a região militar, José Joaquim de Almeida.
Escola Prática de Artilharia

Comandante, o coronel de artilharia, do regimento
artilharia de costa, Carlos de Sousa Gorgulho.

de

Escola Prática de Cavalaria

Alferes, do regimento de cavalaria n.? 5, Rafael Ferreira
Durão.
Hospital militar regional n. o 4

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do batalhão independente de infantaria n." 19, João
Florentino Soares Gonçalves, por motivo disciplinar.
1.0 grupo de companhias de saúde

Comandante, o tenente-coronel módico, supranumerário,
António de Azevedo Meireles do Souto.
Assistência aos Tuberculosos do Exército
Hospital Mi Iltar de Doenças Infecto- Contagiosas

Subdirector, o major médico José Dias Pina Monteiro.
Major médico, da Direcção do Serviço de Saúde Militar,
Francisco Cabral Sacadura.

2.· Série
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Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para a promoção ao
posto de major dos capitães do extinto quadro auxiliar de artilharia
no ano de 1954:

Presidente,

o coronel

de artilharia

) ...níbal Frederico

da

'- ilveira :\IachaJo.
Vogais:
Tenente-coronel
de artilharia Eduardo Augusto Dias
de Castro Pereira.
Uajores
do, artilharia
António Joaquim Alves ~fonteiro e ) ..lvaro da Silva Carvalho e, do extinto
quadro aux iliar de artilharia,
Brás Y oiga.
Suplente,

major

de artilharia

Rubi

António

Marques.

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 1954 :

Prosi\lente,
coronel
Cunha Heil'l.
Vogais:

de

engenharia

Caetano

Maria

da

'I'encntes-coronóis
de eng nharia FIoriano Bernardo
das ...eves e (>ctlÍ\'io Este'-es Paulo Cardoso.
:\fajores de eng"'nharia
Iuúcio Xavi r Teixeira da
:\ff)ta e, do extinto quadro auxiliar de engenharia,
João da '0 ta :\Iartins Júnior.
T

Suplente,

major

de engenharia

Elias

de Almeida

Cabral.

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 1954:

Prosidonte,
coronel
Ramos Afon: o.
Vogais:

do corpo

do

tudo-maior

Emílio

:\[ajorcs:
do corpo do estado-muior,
Augusto Casimiro F rreira Gomos;
de infantaria,
João dos
Santos Pereira.
. do extinto quadro cip oficiais
do iS cretnriado militar. Joaquim de Sou a Brites
o Artur Claudino dos :-;antos.

Por portaria de 2") de Abril de

m.,,;;:

Comando militar de Moçambique

Oom.a.ndant
militar, o gen rnl, comandante
1l11lttal', .Joaquim Plácido Duarte • ilva.

da 4.· r gião
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de 30 de .Abril de 1954:

Oficinas Gerais de Fardamento

da 1.a divisão; O capitão do serviço de administração militar, do ~.o grupo de companhias de subsistências, Eduardo Fernandes,
nos termos do artigo 27.0
do Decreto
n." 11 603, de 23 de Abril de 1926,
e base III
Lei n.? :3 020, de 19 de Março de 1947,
na vaga do capitão, na situação de reserva,
António
Ventura, que por esta portaria fica exonerado
daquelas
funções.

Chefe

ua

(Visada pelo Tribunal de Contas em 8 de Maio do 1954. Silo devi·
dos emolumentos,
nos termos do Decreto
22 257).

n.·

Ministério do Exército - I.' Direcçilo-Geral-

3.' Repartição

Tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços,
AeAcio Homem de
Figueiredo.
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria,
e mobilização
n.?

chefe do ditrito

5, João Augusto

Regimento de infantaria

Tenente de infantaria,
no quadro
lherme ela Silva de Sousa.

d~ recrutamento
da Paixão Moreira,

n.· 15

da arma,

Batalhão independenie de infantaria

Oçmnndantc,
da arma,

o tenente-coronel
António Clemente

110

Gui-

n.O 18

do infantaria,

da direcção
Gomos.

do Sousa

Batalhão de metralhadoras

Tenente
de infantaria.
Martins.

António

quadro

n.· I

da arma,

Raul Garcia

Direcção da Arma de Cavalaria

Tenente-coronel
nuldo Dionísio

do cavalaria,
Carneiro

no quadro ela arma,
de Sousa e 1rene os.

.Ar-

Regimento de cavalaria n.· 6

Capitão,

0.0 regimento

(lo cavalaria

n."

:3, Jorge

Luís

Ferreira Osório.
Direcção do Serviço de Saúde Militar

Major médico, no quadro do
João da Penha Coutinho.

.erviço

do

aúdo militar,

2." SÍ'rie
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Por portarias de '1 de Jlaio de 1954:
Conselho fiscal dos estabelecimentos

'abris

Vogal, o tenente-coronel
pecção do' serviço
Torres,
no termos

farmucõutico,
inspector, da insfarmacêutico',
António da Costa
da base x da Lei n. o :3 020, de
19 de Março de UI..! i, e n. o 1.0 da Portaria n. o 1:3 631,
ele 8 de Agosto d 1951, na vaga (lo major farmacôutico , na situação do rc erva, Leão Rodrigues
de
Almeida Corroia. (lue, pela presente portaria, fica exonerado daquele cargo.
(VIs"dl\ pelo '1 r ibun al lIe COlllas em 15 de 'laJo de 1954. Silo devirta. emolumeutoe , DOS ter11l0~00 Dacrnto 0.° 22 257).

2.· Tribunal

Militar Territorial

de Lisboa

Promotor
do ju ·ti 'a. o tenento-coron
1 do artilharia,
da
3. aDir '('ção-G rui deste Mini tório, João Dias Garcia.
no. termo
do artigo 2\12.0 do Decreto n.? 112U2 (Código de Ju: tíça jfilitnr), d 2;) do ..: ovembro de 192;),
o Decreto-Lei
11,0 2~> Hill. de :-) de Junho
do 1naf>, na
vaga do coronel jf:l.'imillo· de Abrnnches
';\fpndos de
'ena. T \ e que. por port.m.i I . ta dnta, transita para
aituação
de suprnnumerürio
o é exonerado do referido
cargo.
(VI ada pelo 'l'rJhunal
de Conla
em 15 d e Maio cio IU54. São devido.

ruolum

no

0101,

do D crero n.· 222M),

l~rmOI

Batalhão independente de infantaria

Capitão

d

do infantaria.

Iarquc

ll111pO.

no quadro
1 into.

da arma,

Batalhao de caçadores

n.O

o batnlhão ind pend nt
Antônio
' ara B -nto,

d

Capitão

Regimento de artilharia

• [. jor,

do r eimonto

~ orb rto Frnnco

d
,'im

olll:~ndllllt'
llrttlharia
Júnior.

o

Orlando

Jor

é

7

infuntaria

n.? 1 ,

ligeira n.· 3

rtilhr ria pe ada n. o 1, Dúlio
.

Regimento de artilharia

1

n.· 18

pesada n.O 2

oron 1 d artilharia
elo regimento
do
n. 3 I' I' Ilei 'o da Hocha Ferl'l'il"1l

II la

Direcçito da Arma de Engenharia

. .

C01'OllPI

~

d

a 1I1Uro d

r rrim nto
'0 t, •

d

'11 r

nh nria

n. O.!

~\ II tún io
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Distrito de recrutamento e mobilização n, o 5

de infantaria,

Chefe, o coronel
de A branches

Meudes

Ministério

suprauumerúrio

, Maximino

de Sena N oves.

do Exército - Repartição

Geral

Por contrato de 21 de Outubro de 1{J53:
Dr. Manuel Jacinto Nunes, assistente do Instituto Superior de Ciôucias Económicas
e Financeiras - nomeado
para, em regime de acumulação,
desempenhar
o cargo
de professor do Economia Política do Instituto de Altos
Estudos Militares,
nos termos do § :?o do artigo 6.°,
§ único do artigo 10.0 e artigo 14:.0 do Decreto-Lei
n. o 390;)3, de ~() de Dezembro de Hl3:?, modificado
pelo Decreto-Lei
n.? 3\) 507, de 3 de Abril de 1954,
(Visado

pelo Tribunal

vtdos omolumontos,

vMinistério

do Contas
nos tormos

MELHORIA

Olll
(\0

21 de Abrfl do 19r,4, sno doDocroto H.o 2~ 257).

DE PENSÕES

do Exército - I. a DirecçAo-Geral-

2.

a

RepartiçAo

Concedido
o abono de melhoria de pensão que lhes foi
atribuída, nos termos do § :3.0 do artigo G." do Decreto-Lei
n, ° 38 404, de 31 de Dozem bro de 1\);H l por terem completado o tempo de 8e1'\"i<;0 que lhes vai indicado,
aos
oficiais na situação de reserva em seguida mencionados,
ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei n.? :38402, da
data acima referida :

Por portaria

de D de

si.«

de

uu:I:

Joaquim (la Rocha Moura, 21.GOO:
de 19f)-!--;'li I1n08 de serviço.
de cavul aria Fernando
Cu 1>1':11,~ l.nOOA. d('IHh'
Março de 10;>4 - ;Hi anos (le serviço.
Capitão
farmacêutico
António
Maria Caeiro, 21.GOO,$,
desde 17 de )[:\1'(:0 de 10[)4 - ;~(i uno« do servico.

Capitão
desde
Capitão
15 de

de infantaria

12 de Marco

Capitão do quadro dos ser-viço» auxiliares
do Exórcito
António Maria Santiugo
GOIlH'f', :30.40n. , de:-;do 10 do
Marco do 1HG4 -- a6 anos de serviço:
I
(VIIIl<lIL

pelo

Trtbuun!

1'10 Contus

um

20;

ne

Ahrll

do' 1I15l. 81L0

dav ídos emclumeutos, uos termos tio I) crere n,. 22 261).
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Cu p it o de
ã

11.9

0:4.11,

infantaria

1Ianul'l

desde 17 de

JIaI'ÇO
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tr),j.j:

Henrique

de H).)-!-:32

de Faria,
anos de

serviço.
Capitão tio extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
António JIaria de Almeida, ~U.400:. de-ale 1 de Abril
do Hl~)..j.-;W unos de serviço.
(\'Isnda pelo l'rlhuoa! de Contas em 4 de '[alo de 195,t, Silo devi
dOI emo lumeutos , nos termo. do Decreto o,· 22 257),
•

ele 30 de ~llJ/'l'l de !!);j,J:

Por portaria

Tenente-coronel
m idico Gaspnr ~alltos. :30,OflO:, desde
li do Abril de HI,-)..j.- ;~(janos de serviço.
(';) pitão Iarmucêutico JIúrio \ugllto de At.l'\'OUO da Costa
'a n to. l~),(i(jjy.d '.'(10 li d Ahr il ele H)j-i - ~li anos

do

r v Ir;O,
(VI ada pe o Trfbuna! de Contas em
de ~[nio de 195,1. Silo devido emo lumunr os, nos t rn
do })orr tO n.o:!:! 257).

PUI'

Capitão

podaria

de'

de .l/ala de /.11:') l :

'j

de ininutnria
~ hu: tião DU:lI'Íl' ela Luz Pernes,
,10"11e 10 de ~ra1'(:o de 1~),-)..j.- ;lij anos do

~1.(l()(),.

erviço.
Capitiío do ( .tinto quadro de oficiais do s cretariado
militar ~ranllel da ..:ih"1l .\raújo Gaiuu, 20A00;5. desde
8 dt' Abril de 1 ~);>-!- ;~I;anos de serviço.
Tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército
-Ioaquim Lop'
Per ,ira. 1:->,liI)0·. cl "d(, l~ de Abril
ele 1 U;>4 - :~(i <lHOS ele serviço.
(\'Isada
p lo Tril,uoal
d vldol emolumento.,

do Coo tal
DO
t~rmo

VI - CONDECORAÇOES

Ministério do Exército -I.
COllC!t.

dt·

o}, ,lo,
ollpnrt.

di )lo

i('()

Qlll
lll'lltO
"

!li

'

em 15 de '\[ulo do 1951, Sno
do Deereto D.· 22 257).

E LOUVORES

Direcçao·Geral-l."
·dnlhn
·II1P).

clt' OlHO II" ('la~8e
IJIlfOllllida(le ('om
ela !ecl dila \!ilitnr,

mi1it:ll
r.
Jl

10 H trUl.llllent<l

Repartiçao

'
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aprovado pelo Decreto
1946, e pela Portaria
de 1949, os seguintes

n.? 35667, de 28 de Maio de
12 731. de 4 de Fevereiro

11.°

oficiais:

Coronéis:
de infantaria,
na situação de reserva,
Décio da 1fata Oalisto : de artilharia,
Francisco
da Rocha Ferreira
Júnior,
e, de engenharia,
na situação
de 1'eser\"<1, ..tllg·ustO <te ..tzevedo e
Lemos Esmeraldo de Oarvalhais.
Tenentes-coronéis:
de infantaria,
José Vítor Mateus Cabral, Amadeu
César Lopes, 11anuel Maria Ramo" Lopes e. na situação de reserva, António Alves ele Pinho e Freita~;
de <11'1
ilharia ,
.Torge Dionísio de -Iesus, e. do serviço ele administração
militar,
Júlio Aurrusto da
ilva ~falaguerra.
Major do serviço de administr:
ç:'ío mil ita r ..UI> rto
Canedo de Miranda.
Oapitão
de infantaria,
na "iIH, .;ão de 1'0 rvu ,
Luí
da Costa Az vedo.
Tenentes
do quadro
dos . erviços
au iii, rr
do
Exército ..\.lfredo de ..Umeid,
e António )fari:
Barroco.
I

Condecorado
tom a medalha militar t .' ouro da ela c
de comportamento
exemplar,
em conformidade
com
as disposições
do Regulamento
da Medalhr
1Iilit.u,
aprovado pelo Decreto u.? 35 667, ti ,) de L io de
]~H6, o" 'eguintes
sargento :
Primeiro
-sarjrcntos , 110 quadro
Exército,
.\h'aro
de Oliveira
Benedito
Américo • errano ,
S ~undo -sarjrentos,
do quadro
E.-ército,
J'oaquim
Amaral
Ro.lri u'ue~. c. rpint eiro .. ro (.

músico ... \ ntónio Dunrt

de .•manu 11
", seleiro-rorr

do
iro,

d ,111 11U('1I" , 410
e Joaquim
)f;lnuel
.1011'1uim P -reir e,

de Ol iv ira,

,'ÜO do serviço de «Imini haçilo militar,
e ll:iO (1') lJll dro elos ::\I'l'"ico" nll.·iliaJ'e,; (10 E ·(~l'(·ito. o teu uI'
,Mário Hodl'igue
Fnria
Celillio »uyi 1 d l)niv.l, qll ,
na Ol'd ln t!() E,' reIO
pela declararão
(j) puh1ipfl4ln
11.° 1, 2.& s'l'ic .• ll':.!
d' FI'\'t'l'('il'o (lo Ol'l'l'llt nno,
foram ngra ·i.u!o com o ~l' lU (11' .', 1 iro 1 I 111 111
)filitar
(1 .\' i .
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de Abril de 19,j.J:

Louvado o coronel doerviço
de administração
nrilitnr
José Gonçalves :Macieira 'antos, porque durante cinco
ano', como professor eventual e efectivo dos cursos de
promoção a oficial superior no Instituto de Altos Estudos Militare',
manifestou
elllpl'e muita dedicação
pelo erviço, proficiência,
ponderada
acção pedagógica
e alto espírito de camaradagem
e colaboração,
de modo
a ter sido sempre útil e estimada a sua pl'e~ença.

Por portaria de

?!)

de Abril

de 1i).j.J.

Condecorado
com a medalha de OU1'O de " rviços disbintos, por ter ido con"i,derado ao abrigo da alínea (1 do
0
da )Iedalha
.Militar, de
artigo 15. do Hpgnlamento
2 de Maio de 194G. o coronel do corpo do estado-maior Carlos M~gu('l Lope
da Silva Freire,
Condecorado
com a medalha de prata dr . en-iço distinto , por ter ido con iderado ao abrigo da alínea a) do
artig'() 17.°, com referência
ao . 2." (10 :'Il·i.igo 51.°, do
Rpgnlamputo
da Medalha )lilitul'.
d 2 de ~1aio de
19 t6, o coronel ·dL·art'lhal'ia
António
irne Rodrigues

Pach

o.

I

Condecorado
com a medalha de prata d serviços di tintos, por ter sido cou iderado ao abrigo da al ínen a) do
u1'tigo 17.°, com referência ao ~ 2.° do artigo 51.°, do
Hegulamento
da ,)Ie(lalha )Iilitar.
de 28 de Mnio de
l!)46, o coronel (le cavalaria
.To,;' Lúcio de . ousa Gon~'ah'es
unes.
ondecorado
'0111 a medulha
de prata de serviço distinto , por ier 'ido cou iderado ao ahripo da a l ínen II lo
:ll'tigo ] 7.°, com r tl'rêncin no : 2.° do ariig'o
l .", do
Hegulnl1lento
d, L\fedalha :Militar, de 28 de )laio de
194G, o t. ncnte-coroncl
do c{)rp{) do ('"ta(lo-maior Augusto MalJuel da~ _-p\, ~.
Cond c 1'a(10 com a III Jalha d . PI, ta di' ,en-iç'O di~j i 11_
to', por ter ido COIl iderado ao ahrigo da alínea (I :l.o
artigo 17.°, com r erAncia ao § 2.° (10 artigo 5] .0, do
Regulamento
(la. r '(lalha
Lilit.l, (l. 2" de :\I.lÍo II
1946, o teJ1('llte- orou 1 ,do (!Ol'pO
o t~tado-lIIaior
R nriqu
o~tn d()~ .1J1to, Pai,·a.
Conc1 c{)l'ndo com. 1ll IInlha tI pr, t. d· _ 'n iros cli~tilltoO , por tpl' ,itl Oll~ill l'ado ao ahr'g
da ,tlín n a) do
ô
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artigo 17.°, com referência
ao § 2.° do artigo 51.°, do
Regulamento
da ,:Medalha Mil itar. de 28 de Maio de
1946, o tenente-coronel
do serviço de administração
militar Antonino
de Figueiredo
e Silva.
,
Condecorado com a medalha de prata de serviços distinto', por ter sido considerado ao a brigo daalínea a) do
artigo li.", e0111referência
ao ~ 2.° do artigo 51.°, do
Regulamento da 11e,dalha :Militar, ele 28 de Maio de
1946, o major do corpo do estado-maior
Jorge Alexandre dia Fonseca.
Condecorado C0111 a medalha de prata de serviços distintos, púT ter sido considerado ao abrigo da 'alínea a) do
artigo 17.°, com referência
ao § 2.0 do artigo 51.°, do
Regulamento
da Me,dalha Militar, de 28 de 11aio de
1946, o major elo corpo do esbado-maior
Fernando
Yiotti ele Carvalho.
Condecorado
com a medalha de pratn de serviçoa d isti ntOR, por ter sido considerado 'ao abrigo da alínea a) do
artigo 17:°, com referência ao § 2.° do artigo 5] .0, do
Regulamento
<la ,)ledalha 1Iilitar,
de 28 de 11a10 de
HJ-!G, o major (lo corpo do estado-rnn ior Francisco
Rafael Alves.
Condecoradocom
a medalha de prata de serviços disí.intos, por ter sido considerado 'ao abrigo da nlínea a) do
artigo 17.", com referência
ao ~ 2.0 do artigo 51.°, do
Regulamento
da )Jedalha
)filitar,
de 28 de Maio de
1916, o capitãodo
corpo doestado-mnior
Antônio Alberto ele Carvalho
Rosado.
Condecoradocom
'a medalha de prata do serviços di tintos, p<lr ter sido considerado ao abrigo {la alínea a) do
artigo 17.", com referência
ao ~ 2.0 do artigo 51", do
Regulamento
da medalha
1Iilitar,
de 28 de Maio ele
1946, o oapi+ão do ('orpo ,do estado-maior
, ilvino ,silvério )f~l1'ques.
Condecorado com amedalha
de prata de servires distintos, p<lr ter sido considerado
ao abrigo da alíncn a) do
url igo 11.0, com referência ao ~ 2.0 <lo artigo 51.°, do
R<>g:ulamento da ~[edalha
)[ilitar,
<lo 28 de )[nio de
Hl46, o capitão
do engenhar-ia
y~h('() R~ipyc,;
Ra-

mires.

rir. 1 dr .l/aio dr '."/.)j:
Conc1E'(·Ol"lIlo,; COlll n llle<ln 111 a dI' II I!:l'i i()11\ i Iiia l' a.1Por portaria

2.a c]a.,sp,

!lO';

t(lT'l1lO~

elo artig'!)

;j'2. cl{) ltpg'ulnnll'nto
0

ORDmf

DO EXERcITO

da )1 pdalha )lilitar.
gniJ\t!'~ oficiais:

lle 2'

.-.0;)

de )lnio

de l!:H6, o~ "e-

'I'eneutes-coronéis
de infa nt aria )InnuE'l ~ nscirueuto
Vieira e .T a ime Pereira
de Carvulho.
)lajor
de infantaria
,Jtilio de Araújo Ferreira.
Capitão do ~elTie;o ele ndministmção
militar
Feruando da Silva Caetano.

Por portarias
Louvado

de 4 de J/alo

o coronel

do corpo

de 1.1),')4:

do estado-maior

Carolino

Eduardo Ferreira do ~Ta..;cimellto. por propo ta do
oruaudantn militar d Anrrola . pela forma inteligente
.omo tem de-empenhado
o carvo de chefe do estado-iuaior de Annola , e,{ udando lll~ticulo a e proficientellt'lltt-'
todos os assuntos, nomeadamente
o que respeitn m à d fesa daquela províucia.
ao recrutamento
e a execução
da organiza ·...lo militar,
evidenciando
profundo"
conhecimento
profissionais
e um elevado
€"pil'ito que o recomendam
corno excelente oficial do
cOJ'jlo do estarlo-maior.
devendo o' seus serviços
ser
considerados
relevantes
e distintos.
CondrC'ol'ado COll1 a medalha de prata ele serviçosdistin0..,. por ter sido COD. idorado
ao a hrigo <la alínea a )do
t ivo 1I .. com referência
ao . ~.o do artigo 51.°, do
lte:.nllamellto
da :\1edalha )lilital'.
de 2R de )lnio de
Ir! W. o ('01'011\'1 ,lo ('01'])(1 (lo t -tarlo-maior
Carol ino
E(har(!n Fe rreira (10 _- ascimento.

.1,

VII Ministério

DECLARAÇOES

do Exército - Repartiçao

do Gabinete

.1~ Pro .tu . rviço na RCI;artie'ao elo
:MInI .tério, ti sd 13 de Abril do corrente
Adolfo do .\·lllaral .\hrall('1t s Pinto.

Ministério

:?) Tpndo

do Exército - I.a DireccAo.Geral-

~ahinote deste
ano, o general

I.a RepartiçAo

sido ngraehdo
p lo Uo\' rno • ·orte-Aru rio grau ti
omm:\uder ua L('gion of ~lorit
o g neral .\d(,]fo tio .\mnrnl .\lmtnch s Pinto, "··Ihe por('UltO

COllt
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mitido, em conformidade
com as disposições
do Regulamento das Ordens
Portuguesas,
aceitar aquela mercê
() usar as respectivas
insígnias.
3) Tendo sido agraciado
pelo Governo
de Espanha
com a cruz de 3. a classe do mérito militar com distintivo
branco
o coronel
de artilharia
Alexandre
dos ~ antos
Majer, é-lhe permitido,
em conformidade
com as disposições do Regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar
aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
4) Tendo sido agraciado
pelo Governo
de Espanha
com o grau de grã-cruz
da Ordem
do Mérito Civil
o coronel de cavalaria,
na situação de reserva,
Mário
Rafael da Cunha, é-lhe permitido, em conformidado
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, publicado no
de 13 de Agosto
de 1953, foi agraciado com o grau de oficial da Ordem
Militar de Avis, o capitão de artilharia
Franci sco Pereira Vaz.

Diário do Governo n.? 189, 2." série,

6) Por decretos de 1 de Outubro 1953, publicados no
Diário do Governo n.? 83, 2.~ série, de 8 de Abril (lo
corrente
ano, foram agraciados
Militar de Avis que lhes vão
oficiais:

com os graus
indicados
o'

da Ordem
seguintes

Grã-cruz

General

José Augusto

Monteiro

do Amaral.

Grande-oflclal

Coronel de artilharia,
na situacão
Santos Rodrigues
Brás.

--

de re 'erva,

Ministério do Exército - J.a Oirecção.Geral-

José

dos

2.& RepartiçAo

7) Contam a antiguidadedosseus
actuais po tos de, le
as datas que lhes vão indicadas
o" eguillte, oficiais,
promovidos
pela presente Ordem do Eeércit.o:
Corpo do estado-maior
Major Raul Ribeiro RrtJ11o' e Abíl io Auuu to Brito
e ~Ielo. ambos desde 18 de Dezembro de 19;)3.

2.' Série
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30.3

Infantaria

Capitão

Carlos Alberto
Alves 'Yian:l
desde 1 de Outubro de 1953.

Cunha,

Coronéis:

Pereira

da

Artilharia

da Cunha, Artur .J osé Taveira Pereira e Carlos de . ou 'a Gorgulho, tOÚ03
desde 29 de Março dp 195-1.
<Manuel Joaquim
Ferreira. de sde 21 de Abril
de lfJ·)-±.

Rlíi Pereira

Tenentes-coronéis:
Alberto Ferreira
~facedo Pinto, desde 29 de
:Març·ode 1954.
João António de 'aldanha
Oliveira e 'ousa e
LuÍ" lealdo
~Iena e .lva, ambos desde :21 de
Abril de 1954.
Pedro
Amr deu Xi olau Femaudes
Guerra,
desde 1 de ~I a io de 1954.
Majores:
Ilídio ~L riuho Aires Trindade.
desde 21 de
Abril ,de 1D5J.
João Horta Gaivão Ferreira
Lima. desde 1 de
~Iaio d 19:-·1.
Capitão
Abril

Fvrut ndo
de 19.)-L

Augu ..to

Lopes,

desde

21

de

Engenharia

Capitão .1oão elo, ...auto,
de 1954.

orreia , rl ,de 15 rle ~Iarço

Médicos

outinho. de de Ld Abril de
:\fa.ior João da P -uh
1954.
Capitão Altiuo Hapt isfa Pl'reil'tl. d dr! 1 de _\ hri1
de 195L
Farmacêuticos

'l'e ncute-coron

1 }Iizuel

Barcelos

d \ .de 1 tle ~Iaio (le 19·H.
-!a.ior ~\Ugll,to Lib rato Faria

~raio

. ilva

~Iaia,

(,e1<10. ti ""l€ 1 d

ele 1:)·')4.
Extinto

Major

II

Henriqu

quadro auxiliar

Du: li '. (1

de engenharia

1p '22 d

~I:uço

de 1 .; L
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do Exército

Capitãês:
José :llaTia da Sün,
rlesrle ~.) de :Mar~o de
1954.
Francisco
Inácio Costa, desde 8 de Abril de
1954.
Horácio ele Jesus Dias Ribeiro e Hermógenes
Amâncio
Fernandes,
ambos desde 15 de
Abril de 1954.

8) Nula e de nenhum efeito a, declaracão 29) da Ordem do Exército n. ° 1, 2. a série, de 28 de Fevereiro
do
corrente ano, respeitante
ao capitão do corpo do estado-maior Ernesto António Luis Ferreira
de Macedo.

9) Nula e de nenhum efeito a declaração :30) da Ordem do Exército TI.O 1, ~.a série, de ~8 de Fevereiro do
corrente ano, respeitante
ao capitão do corpo do estado-maior Ireneu de Almeida Mota.
10) Presta serviço no batalhão de metralhadoras
n.? 1,
para os efeitos do artigo 71.° do Decreto-Lei
n.? ;)G 304,
de 24 de Maio de 194:7, desde 1 de Abril do corrente
auo, acumulando
com as funções de professor provisório
do Colégio Militar, o maj 01' de infantaria
Jorge Alexandre de Campos Barbosa Vieira.
11) São considerndos
como pertencendo
à guarni~ão
militar da Eigueira
eh Foz os oficiais n :wg'uir mencionado." do regimento de infantaria
n.? 10, fazendo parte
do destacamento
adstrito ao batulhão
de metralhadoras
11. o

2:
Capitães
milicianos
Fernando
Gentil
dos Santos
Adão e :Mário de Almeida Pinheiro.
Alferes 'Mário das Dores Bento e Fernando
Soares
da Cunha.
Aspirantes
a oficial milicianos
Manuel Tavares da
Conceição,
Manuel Costa, João José Grilo Pereira de Bela, António Fé li - Aguiar
Branco e
Silva, Vítor ':Manuel dcllendonça
do Gouveia
Ilharco,
Francisco
António
Alçndn
Goncalves
Cardoso, Agostinho elo Amaral e Alberto Vilar
Pereira
rle Queirós.

2,' Série
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12) Deve ser considerado
colocado
no batalhão
de
ca<:adores n.? 1 o capitão de infantaria,
no quadro da
arma, Amílcar
Augusto
Lopes Chaves,
constante
da
portaria
de 1~ de Fevereiro de 1954:, inserta na Ordem
do Exército n.? ~, ~.a série, do corrente ano.
1:3) Frequentaram
com aproveitamento, na Escola Prática de Infantaria,
de
de Março a 3 de Abril do corrente
ano, o estágio de actualização
de transmissões
os seguintes oficiais de infantaria:
C)

Capitães Fausto Laj inha dos Ramos, António Maria
Filipe,
Fernando
José Gonç-alves Cerqueira
e
Luís Adão de Aguiar.
Tenentes António Miguel Rodrigues,
Henrique Gambeta Peres Brandão,
João da Paz Laranjo Mourato, Manuel Viezas Barreiros,
Rui José 'I'avares
Simões e Ernesto Viana Pereira da Cunha.
14) Chama-se Fernando
Torrão Pina Pereira,
e não
Fernando
Ferrão Pina Pereira,
o capitão miliciano, do
batalhão de caçadoro
n. ° 2, que, por portaria de 2G de
F.e\"ereiro do ano corrente, publicada na Ordem do ErérCIto n.? 2, 2,a érie, foi promovido ao actual posto.

15) Pertence
ao comando militar dos Açores,
e não
~o regimento
de infantaria n.? 4, o capitão miliciano de
Infantaria Domingos Xtwier Leonardo,
que, por portaria
~e 26 de F vereiro do ano corrente.
publicada na 01'em do E.l·preito n.? 2, ~,a série, do mesmo ano, foi prolUovido ao actual posto.
16) Pertence
ao centro de mobilização
de infantaria
n,~ ,1~, e não ao regimento de infantaria n.? 12, o capitão
lU1l1c1u,node infnntaria António Honç'alv s Dias, qu , por
PortarHl de :?fi de F voroiro do ano corrente,
publicada
~t~ Ord('.1II do E,l't'I'citu
n.? ~. 2.n ...érie , do me 'mo ano,
oi proluo\'idu ao actual posto.

r 17)

Frequentaram

iea de Infantaria,

irestúgio

com aproveitamento,
na Escola Prb<I 19 a 27 de Marco <lo corroute ano,

de actuulizacão

d

~apndo;'e

os tenentes

de

n antaria Jo 'JfanueI
Jfar<ju h. Armindo Carlos de OliVeira Afon ..o .• Ymílcar .Al xandre :Martins e Artur Lou-

ren<;o.
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18) É considerado ao serviço, e não em di ponibilidade, como consta da portaria de 29 de Janeiro de lH5J,
publicada na Ordem do Exército n." 1. :!.a série, de 28
de Fevereiro 00 mesmo ano, o tenente miliciano de infantaria, colocado no batalhão de caçadores n.? 4, Augusto Henriques dos :-4antos c' Sousa.
19) Tendo sido promovido a coronel, por escolha, nos
termos do artigo 8ü.o do Estatuto do Oficial do Exército,
alterado pelo Decreto- Lei n. ° 38 916, de 18 de etembro de H);>2, o tenente-coronel
de artilharia Rui Pereira.
da Cunha, deve o mesmo oficial ser e criturudo na escala
dos coronéis da sua arma imediatamente lL esquerda do
coronel de artilharia Francisco da Rocha Ferreira Júnior.
20) Deve ser considerada ]l01' pedir a colocação na
Direcção da Arma de Artilharia do major, do regimento

de artilharia pesada n." H, António dos Hantos VUí\ Barreiros, a quem se roíere a portaria do ;n de :\Inrço do
corrente ano, publicada na Ordem do Erército n.? :!,
:!.Ii série, do mesmo dia.
21)

:SuJa e (1 nenhum

efeito.

declnr: Cão 23) publi-

cada na Orilcn: do Exército
n ." ~,2."
Março do corrente • no, (LUCé subsí.ituída
çõe 22 e 23, a ~eg'nir indicadns:

érie, de 31 d
pelas declara-

22)
Concluíram com nproveitmuon to {)~tágio
ele
especialização
dl' artilharia de costa, qu teve início em
7 dt' Dez nnbro de lf).-)!l e t.crm iuou em ~O
Ecvoreiro
de 10:)1., o ,spgtlinte~ oficiaiad
nrt.ilhruin:

ae

nldu nhn Ol iveiru e 'otra,
Rnmos, Rubi António :Marques
c Antónlo Carvalho.
Capii.iIo Er1\l'sto Onrrilho do llosário.

Majores

Toão António

Mnnuel de

,1l's'Us

::!!J) Concluíram
com nproveitmuonto.
110 regimento
de artilharia ele ('O ta, o t.irccín i« de alf ro 10 quadro
permanente, que funcionou nl\rpu·1c rp(J·imento d 25 d
,r aneiro a 20 elo li'c\'eroü'{) do corrente a no, os cguintes
alfere~ ue artilharia:
Rafael

tónio

Gnerr irQ .Ff'rreil'a, Abrl Cabral do Couto, An\III
df' 'a1'\"a1110Pir , Luí • lanucl Dia

2.' Série
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Antunes

Corte Heal, Raul Pereira Baptista,
Fern: ndo .To"é Pinto Simõe , )Ianu 1 Ribeiro
de Oliveira
nrvalho, Domingos }..lves da Cruz, José Maria
Eu éhio _\.I" >~ •• Fo-é, t1 C, rvalho
Pereira
e Luí
Eduardo
da 'o ta Rombert.

. ~4) Frequentaram
com aprov itamento,
in itrução
de artilharia
contra. aeronaves,
e~pecialização
de artilharia
antiaérea
os
claiH de artilharia:
Capitães
José António de Almeida
?Iraria Paulo Varela Gomes.
Alferes.
Innu I Fernandes
Barbudo
António Anjo de arvalho .

. ;?;» Frequentaram
com
ltt~lr de Electromecâni
,I,
dar, pelo qu lhes deve
1I.0:.!8 (Radar A. A.), o:

no centro de
o curso de
eguintes ofiCa tro e João
~alarlo e José

na Escola Mio curso de operadores
de ra.er averbada
a especialidade
sesruintes oficiais d artilharia:

aproveitamento,

Cnpitâe
ele tino Bonucci Veiga e ~Ianuel Freire
'I' mudo Barata .
Alferes
Álvaro .. Nune Mirunda Furtado,
Amândio
Ferreira de Sousa e .T oiio ~Ianllel de Faria Martins
Amaro.
,21l) D \'e . er

onsidorado
m di ponibilidade
desde
de 1~IJ3, e nao d sde 4: de Agosto do
~OSIllO ano, corno ('011 ta dn poi taria de ~1 daquele fi s,
Iii!'; rtn na Ordem do Escército n.? 11, :?3
série, do 1953,
o tonentl' miliciano de urtilhnrin, 00 grupo d artilharia
Contra aeronave
n.? ~\, Fernundo Rio Xl nde (luimarãe .

lu de Outubro

l'';ll('ontra·
". a('t!\'o, O naO em uIspom,I'
•
, 'l-I)
:m . crvl~o
'orno CaD ta da portaria
do ~j do .Janoil'O do
H).)-!, publicaI! na Orelem do E.,.h·cito 0,° 1, 2.:1 sél'Íe,
<lo III 'mo ano, o t n !lt ruili('i, no, da E cola Militar de
1:1 ctrorn(\('ânieu. colorado no regimento do artilharia do
coo ta, .António
ar\':lIho Júnior.
llll:(lndl

!J de ,J, 11\'1'1'0 de 1054
rn tldo Dioní,..io CarnD I laror50
12) da
, do corrente ano.
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29) Chama-se

Eduardo Varela de Oliveira Soares, e não
Varela de Oliveira Soarea, o major de cavalaria
se refere a declaração 80) inserta na Ordem do
do corExército n." 1, 2.a sério, de 28 de Fevereiro
rente ano.
Ernesto
a quem

30) Deve ser considerado
na situação
de adido no
Ministério
das Comunicações
desde 12 de Fevereiro
de
1954, e não desde 11 do mesmo mês e ano, como consta
da portaria de 19 de Fevereiro
do corrente ano, inserta
na Ordem do Exército 11.° 1, 2.a série, de 28 do referido
mês e ano, o capitão de cavalaria
António Maria Malheiro Reimão Kogueira.
31) Completou em 30 de Abril de ] 0:)4 um ano de
comando do J'egimento de engeuhari a 11.0 :2 o como condição de promoção, (J coronel de engenharia
António Casimiro da Costa.
32) Desempenha
as funções de chefe da 3.a secção
do serviço do telecomunicações
militares o major de engenharia
Adriano Brandão ele Vasconcelos,
acumulando
com o serviço que presta na Escola Prática
de Engenharla.
33) E nomeado para :!lazer parte (la Comissão Administrativa
das Casa de Renda Económica
para o Exército, acumulando
com o serviço que pre-ta na Direcção
da Arma de Engenharia,
o capitão de eujreuhruia
Vasco
Esteves Ramires.
34) Chama-se .Tosé dos Eautos Silllõe, Borba, e não
João do Santos : imões Borba, o tenente-coronel
farmacêutico promovido
a este posto por portaria
dl' :2 t de
Março do corrente ano, inserto na Ordem do Exército
O
:D.
2, 2." série, também do corrente ano.
35) Contam a antiguidade
desde ? de Jnn iro de 10·j4
o coronel elo serviço de admini stração militar Fernando
António Gomes e o tenente-coronel
do me mo serviço J'úIio Augusto ·da Silva )!alagur!'Tno promovidos
no-c seus
actuais postos pela Ordem do f},1'I'I'Citll
11.0 lo Z.& 'pl'ie,
do corrente ano.

36) Coni am a nntig'nida(l ,<1l'~d li) ele Xovembro de
lD:)~3 0'1 tellt'ntr~-I·nl'{lll~j·,
<lo ~1'lTif;O 11:1a-Im iuisl rncão
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lllilitar J oaquini 'Cabral Cavaleiro e ICarlos José da
Silva, promovidos aos seus actuais postos pela Ordem
do Ea:él'cito u." 1, 2.a série, do corrente ano.
37) Conta a antiguidade desde 15 de Novembro eh1D5!1, e não desde 2 de JftlH'iro de 1954, como cunstu
daa <1('('laração 40) inserta na Ordem do Exército n," 2,
2. série, do corrente ano, o major do serviço de administração militar Vasco Serapião das Neves Martins,
promovido ao seu actual posto pela Ordem do Exército
u." 1, 2.a érie, do corrente ano.

38) Frequentaram com aproveitamento, na Escola Prática de Administração Militar, de 4 de Março a 14 de
Abril do corrente ano, o curso técnico de tenentes do
serviço de administração militar os tenentes do referido
serviço Orlando Portugal Guerreiro, António César
l:imão Gata, Orlando ..Francisco da Costa Capela, Lu. Clano Duarte Figueiredo, Américo erodio Inverno, José
André da Silva, José Mendes Dias Machado, Alfredo
Augu to de Brito e Amaral, Américo Nascimento Neves,
Florêncio Jo
de Almeida, Mário Rodrigues de Faria,
Abílio Joaquim Patinho, Carla Augusto Conceição Soares, José Roberto da Silva e José Augusto de Matos
1!'igueiredo.
é

39) Foi colocado no hospital militar regional n.? 1,
e não no hospital militar regional n. o 4, como consta da
Ordem do E.l·éJocito n. o 3, 2.a série, do corrente uno, o
tenente do serviço de administra('ão militnr José Augusto do Matos Figueiredo.

ao

40) Nasceu em 30 de Julho de 1921, e não em
de
Junho do mesmo ano, o alferes mili iano, do 2.0 grupo
de Companhias do sul> i tências, O ustavo Ferreira de
Mendonça, pelo que deve ser feita a devida rectificação
nos seus regi tos de matricula.
41) Frequentaram
com aproveitamento,
como :11'gentos-ajudante , durante o ano de 1953, o curso de
ltln.trrial de egurançn. cripto, que t 'l'B1 inou PDl :.W dl'
J)<'lIemhro do ln mo ano, pelo que 11 s deve SPI' averhu{ln.a e pr ialidade 035, o 8 guint s alferes do quadro
dos sCl'vir;o. nu: iliaTl's do R'ército:
.Tou<luim Antunes deOli\'!'it':l,
Awlino <h·Araújo.

AIp. ruulro Gnspn r ('
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42) Chama-se Serafim F'lorênr-io O alferes do quadro
dos serviços a uxilinres do Exérei to pl'Olll ovido a est t'
posto por portaria de 2fJ de Fevereiro de 19~4, publicada na Ordem do E.l'h·cito ]).0 2, 2.~ sério, do ('01'l'PI!lP
ano.
43) Ohama-se
Manuel Nuno ÁlvarE's Pereira 1,(1))1:1Tão Bramão o alf res m.ilâ('iano abatido uoefp('jiyo <lo
Exército por portaria
de 5 dE' Mar\,o U(' 1954, lnl bli('(Hb
na Ordem. do B.vér('ito n." 2, 2.& série, do t-orrente uuo.

44) Deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n.? 14, d sdo 9 de Abril de 19;)-!
o coron 1 d infantaria, IU\ situação d r
r\'a, Abílio
Augusto Teles Grilo.
45) 'Continua
a prestar serviço na Guarda
nciouul
Republicana,
desde 2:3 dE' Outuhro de 1!l5!l, data ln que
transitou
para a situnçfío de reserva, o coronel de infu ll-

taria Mário Eugénio de Almeida Valente.

'

46) Presta ierviço no distrito de ret-ru tuniento l' mon. o 8, desde 22 de Abril de ] 9.54, o tenente

hilização

de infantaria,
tes Lopes.

na situação

de reserva,

José Carlos Arun-

47) Deixou de prestar serviço na 3. a Direcção-O oral
deste Ministério, desde 6 do Abril de 19M, passando
a prestá-lo, desde a mesma data, na omi são d IIitóría Militar, o tenente de infantaria, na situação de r .
serva, Armando de Oliveira Pimentel,
de pr star serviço 111) centro do mohilin.? ~,dosd
37 de l\fal'ç'o d H);')-!,
o coronel do arti lharia, na situação de I' ierva, 11~rlle'to
Nogueira Pestana.
4H) Deixou

zação de artilharia

40) Presta serviço na comis!\~o do recepção d mutoriais, desde 2:3 de Março de 1!);->-!,o coronel do artilharia.
na situação do reserva, Paulo Emilio da Silva.
50) Continua prestando serviço na Dir CÇ'iLO da Arma
de Artilharia o coronel d artilharia Fl'Il11 isco FI' ire
de Matos, qu , p la pres nt Ordem do h';r.h·cif(), transita para a aituução rl rCSOl'\'a.
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f) 1) Presta serviço na Direcção da Arma de Artilha
ria, desde 21 de Abril do corrente ano, o coronel do
artilharia Armando Jo é de Matos, que, pela presente
Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.

;)2) Presta erviço na comi são de recepção de matpriais, de de 23 de ~Iarço de 1954, o coronel de artilharia, na situação de re erva, Roberto de Matos.
53) Pre ta serviço na comissão de recepção de materiais, de de 23 de ~farço d 1954, o tenente-coronel de
artilharia, na ituação de re 'erva, Manuel Tiago Pereira
Manjolinha.
;>.t) Pr sta serviço

na Agfincia Militar,
desde [) de
do 19.')4" o capitão de artilharia, na situação do
I{'sorva, Eduardo IIeJp.enogildo Andrade do Freitas.
.\ bril

5;») Doixou

do pr star

serviço

nu Agência

Militar,

dosd<, 7 do Abril do 1U,)4, passando a prestá-lo, desde
,I III sma data, na Legião Portuguesa,
o capitão do artilharia, na ituação do reserva, .JOSÓ António Nunes de
Alldrad .
0{i) Presta serviço lia ~.a U('partir;ilO da 1.a Direcção<toraI deste ~Iiui tório, dos de ~1 do Abril de 1954,
o capitão de artilharia, na situação do reserva, Armando
de ou 'a Lamy Varela.

57) Pr 'ta s rviço no Governo Militar de Lisboa,
como fiscal do alienados, de de 26 do Março do corrente ano, o major miliciano de ngeuharia, do extinto
quadt·o apecial, Iário Graça, que, p la pro sente Ordem
do Ex/;rcito, tran ita para a .itunção d reserva.
;) ) PI' 'ta serviço na Direcção da Arma de Engenharia, d d 1.') de ~r<lrc;odo corrente ano, o capitão d
eng nharia José 'alvato Bizarro araiva, quo, p la proente Ürdem do Erército, transitou para a situação do
re erva.

,>9) Pr 'ta s rviço d sd 2~ de Março do corr nto ano,
no Depósito G ral d ~rat rial d Eng Ilharia o major
do. xtiuto quadro auxiliar do eng nharia Manuel de Oli\ Pira, )[arqu s, I(U , P la pr ent Ordem do E;rército,
tranlta pura a . ituação dres
nu.

ORDEM DO EXERCITO

312

N.O 3

2.' Série

60) Deixou de prestar serviço no regimento de arti
lharia ligeira n. ° 1, desde 14 de Abril de 1954, passando a prestá-lo, desde a mesma data, no centro de
mobilização de artilharia n.? 1, o capitão do quadro elos
serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva,
José Fernandes.
61) Presta serviço no distrito de recrutamento e mobilização n." 6, desde 15 de Abril de 1954, o capitão
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Belmiro Martins Coelho.
62) Presta serviço, desde 17 de Fevereiro do corrente
ano, no regimento de lanceiros n.? 1 o capitão do quadro
dos serviços auxiliares do Exército Manuel António
Assis, que, pela presente Ordem do Exército, transita
para a situação de reserva.

(3) Presta serviço, desde ~5 de Março do corrente ano,
no regimento de lanceiros n.? :3 o capitão do quadro
dos serviços auxiliar s do 1<~x(\rcjtoAntónio Cali 'to, ql1 ,
pela presente Ordem do Eeército, transita para a situação
de reserva.
64) É alferes do quadro dos serviços auxiliares do
I~:xército O oficial a quem se refere a declaração 81) da
Ordem do Exército n." 2, 2.a série, do corrente ano.
65) Deixou de prestar serviço na Assistência aos
Tuberculosos do Exército, desde 1 de Abril de 195-1,
passando a prestá-lo, desde a mesma data, na ruz Vermelha Portuguesa, o tenonto do quadro dos serviços
auxiliares do' gJ ército, na situação de ro erva, :Manuol
Rodrigues.
66) Deixou de prestar s
Cavalaria, dosd 1 d Abril
dro elos s rviços auxiliares
roserva, Luis Figueiredo F

Ministério

na E cola Prática do
d 19f)·t, o tenent do quado I~.·órcito, na situação d
rroira.

rviço

-

dD ExércitD -I. II Direcção-Geral

3.

a

RepartiçAo

67) Foraui abrangidos I' lo disposto na. alínea (1) do
artigo 23.° do Decreto n." 3G 574, d .j. d Nov mbro
de 1947, o perderam a tolerância a. que se refere o ar-
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tígo 8.° do mesmo decreto,
os primeiros-sargentos,
do
regimonto
de infantaria
n. ° 5, António Filipe Sardo
e, do regimento
de engenharia
n.? 1, José Fernandes
Gouveia Neves,

(8) Foram abrangidos
pelo disposto na alínea a) do
artigo 23.° do Decreto
n.? 36574, de 4 de Novembro
de 1947, os primeiros-sargentos,
do grupo de artilbaria
contra aeronaves
n.? 2, António Amaro Serrano
e, do
regimento
de artilharia
pesada n.? 3, José Gonçalves
Neto,
Ministério do Exército -

--

2,a

Oirecção-Geral-

3.a Repartiçãe

.69) Pen õe atribuída'
ao" oficiais em seguida
('~ollac1os, qUt" pela 'presente Ordem do Eeército,
utam para a situnçâo de reserva:
Coron

1 de art i hnrin Alberto

Osório,

Almeiou

Marques

Augusto

ela Silva

36.000 ..

ele artilharia
Pestana, 36.000 ..
'oroncl
Ue artilhuria

Coronel

rnentran-

~fnnud

.\rllH1 ndo José
de Matos,
36.000 '.
Coronel de artilharia
Francisco Freir« de ~fato,;,
:rí.l:la:'(jO.
Tem 3-1: ano' c]p serviço.
Tenente-('oro!lpl
miliciano
de engenharia,
elo extinto quadro especial,
)ltírio Graça, 29.503$20.
'I'cm ~ri unos dp '('1"\ iç-o.
Aajo!' (lo extinto quadro a uxi liur de <'llgenhuTia
)lanul>1 Oli\'(~il'a Marques,
25.800$.
('apitão
e]e l'ng'l nhm-iu .J ()~[. Sal vnto Hizarro
Saraiva, 1:3.!)a:l.'~(). '1'1'111 ~~ :lHOS dI' serviço.
Capitão do quadro (lo.' erviços au rilinres do Exérdto I o; quim Dia., HiJwiro, ~O.4()O$.
Capitão <lo qua.lro t1(>~ f>1'\'i(:os uuxil iuros do Exér(·ito Anuin io 'ali to, ;W.400.'.
Capitfío (1.1 quadro do' se 'viços nuxiliuro
elo R-Plcito. Ianuel Antén io .\ "is, 20.400$.
('apitão cIo (ptadro (lo. serviço
uuxil ia res do Ex(~rt'ito flrrPtdnuo
Ial'tins
az (l('nro,
~0.400$.
Capitiio do {Pi. <Iro do .l·l'\'i~·()s aU.-ili:ll'(·'; elo g_-pl'f'itn Ald6nio
h I'rnz d· ou. a, 20. tOO "
'1' Pll('lI (l (lo (Illndro (lo (ll"\'IC;C>';
.•
! J''-.·{!I,
:tu, I I'UI res {O
I'ito .Joao D. dei Bln . !').fjOO '. \"'('II('P pp!o lfini ({'l'io do I nil rio)'.
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Escola do Exército

70) Relação dos cadetes alunos que terminaram com
aproveitamento o curso de aeronáutica no ano lectivo
de 1953-1954, nos termos do Decreto-Lei n." 30874,
de 13 de Novembro de 1940, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 36237, de 21 de Abril de 1947:
o

..

o
'"
e

.~

Nomes

Postos

z

- --- --448 Cadete José Vicente Rolo Duarte ((,I,) . . ..
Fernando Manuel Albuquerque Ferreira
214
»
225
418
143
131
7

»
»
»

427
159

»

274
329

»
»

206

»

350

»

431

»

259
289
457
397
290
19

»
»
»
»
»
»

»

»

»

de Almeida ............
Orlando José Saraiva Gomes de Amaral
João Albino da Silveira Júnior (a) ..
António Luís Marques de Figueiredo (6)
Fernando Manuel Gago Elias de ousa
Humberto I va Andrade da ilva Delgado.
. ......
~osé Carlos dos Santos Cruz
Aureo Renato Viegas e Costa dos antos Pires. . . . . . . . . . . . .
Manuel Capela Araújo (6) ......
João Cardoso de Carvalho Rebelo Valente (6).
..
....
Fernando Aurélio de Gouveia (6) .
Abel Martins dos Santos Ladeira.
Aníbal Guerra Pedrosa da Silva Branco
(6) . . . . . . • . . . . . . . .
Armando Augusto dos • autos Moreira
António Manuel Mora. . . . . .
Joaquim das Neves Oliveira (6) .
Fausto Aguiar de Barros Vala (6)
Joaquim Homes da Palma ......
João Carlos de Oliveira Marinho Falcão

(a) Ernm prtmotros-surgentos
(b) Malo r soma do valores.

dn bnse alll'ou n.? 1.

c'",,_
""
~rê
"
5

oS

""

"'0

~:;
z~

--

14,6

1

14
13,9
13,6
13,1
13,1

2
3
4
5
6

12,7
12,5

7

12,2 9
12
10
12
12
12

11

11,9
11,0
11,8
11,7
11,7
11,7

14
15
16
17
1
19
20

11,3

12
13
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VIII- BALAM
A) Cofre

de Previdência

dos Ofl

Nos termos do artigo 45.0 do Decreto n.? 22199, de 15 de
ao 4.° trimestre de 1953:
RECEITA
Saldo do antecedente:
Dinhoiro om caixa
.••••••••
Depósito à ordem • • • • • • • • • .
Fundo de maneio . • . . • . • . . .
Títulos em carteira (valor de compra)
Imóveis - Prédios do roudhneuto
••
ImóveIs-Casas
do renda oconómtca ,
Comissão Administrativa
da Coustruçãc
de CnSIlS
do Ronda Económica para O Exérctto .•
Cflmarn Municipal do Porto
•••••.••
Casae de renda económica
do Porto
Móveis o utousihos
.

t~uotas :
Recobldus

duruute

o trimostro

•

Juros:
De tltuloR

em carteira.

Reoeltas eventnats
N os termos

huóvels - Prédios
Rendas

I móveis
Rendas

:

do artigo

recehldns

23. o do Deeroro

n.· 22 199

de rendimento:
duranto

o trlmestro

••••••.•••••••.•

Casas de l'onda econólUlca:
rocebtdus

Contribuições

durunt e o trtmesu-o

•

Olll d"Jlóslto:

Lmport ânclns

eecobtdas

aguardando

<10,1100 •

•'nudo do dcsllosns de f'ullclonalllonto:
Adicionai.

rocobtdos

no t eí ruust ee

•••

25.0-12/)80
3:154.V27 "90
12.000800
19:871.b03fi70
5:,137.160600
b: 109. 776/)60
1:456.500800
186.5 ~BIO
186,560
31.672b80

2.' ~úric
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CErES
Ciais do Exército Metropolitano

e
F \1ereiro de 1933, publica-se

n.
Sul
no
l"crltores
SUbscritoros

falocidos
falocldos

no corront e ano
• . . .
em gerências
antortoros

488.064800
10.644800

-----

498.708,'00

I em presl.açÕu:

ProstllÇõ

R""das

do Cofre referente

DE PESA

SU.bSldIOI:

SUbSidiO

o balancete

e, pnga8 durante o t.rllllobtro.

. . . . . • • . • • • • • • •

t.M0800

'ltaJlola

Roadas pagas durante

Varias d

o trlrno.tr~

O'POlas Ilquídada»

3608880

no tr lmes tre ,

• •••••••••.

1"'61'01

• - Casas de renda
Varias d
oSposn.

liquidadas

erollólllloa:
no trlmestro

••.••.•••.•.••

4.569880

)lUUdO d
e despesa
de tanclonamento:
nem une
_
raçoos e outras despesas
liquidada.

8'ldo

00 trlmostre

nnlaholro em
0póstt ~ caUa
• • • • • • • • • • • • •
»lIndo dO ordem.
• • • • . • • • • • • • •
'l'ltu10. e maooio
• • • • • • • • • • • • • •
Imóvel. em~artolrn(valor
do compra)
•.••••
Imóvel. - éédlOI d. reDdlmento
.•••••••
Coml •• ,;asa
d renda
eooómlca.
• • •
!tOnda ;dmloluralivadaCon
truçllo de Casas
gAmara 1du~~~16mlca para O Exér Ito •••••••
aSas <Ie
pnl do Porto
• • • . • • • . .
Móvel. o ronda conómlca do Porto
•
Ut.. o illo, •••.••••
______

34.086'20

'IlIe pa la:
• •
• •
• .
• •
de
• •

5.870670
2:G78.414600
12.000600
IO:874.f>03670
5:187.1501100
5: J 09. 776660
2: 150.600600
rse 5R26JO
1~06(\0
34.012680

85:1\15.Gr>G'80
30:04S.~SI820

----------------------------
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ANÚNCIOS

Instituto de Altos Estudos Militares

Nos termos do artigo 18.°, capitulo v , do D creto-Lei n.? 39053, de 2ü de Dezembro de 1952, é
rto
concurso para a inscrição à matrícula no cur O geral do
estado maior no ano lectivo de 1954-1953, para preenchimento dos seguintes lugares:
Infantaria, 17.
Artilharia, 8.
Cavalaria,
Engenharia, 3.

au

ô.

Os oficiais que desejem s r admitido' h mutríeulu do
curso geral do estudo-maior
dev rilo nd r çur o' requerirnontos
a S. ]~x.n o Ministro do Exército, que d~·
verão SOl' J' metidos, pelas "ias corupot ntes, ao IIH;tltuto do Altos ]~jstudos Militaros até :31 do próximo 1111'S
de Julho.
Os requerimentos devem ser acompaubudos
da nota
do assentos o informados nos termos das alln a 1/), li), c)
O d) elo artigo e decreto-lei suprucitados.
Caxias, G d A bril do 1\>54.- O Dir dor do 'ur~()
do Estado-Maior, intorino, no'los lIlif/llel /,OP('o~ da Sill'il
Freire, coron I do corpo do estado-maim-,

Obltu6rlo

1 !)(í·1

Fovr-rcirn 21
l\rUI'ÇO H
»

"

»

Abril

15

C'apitrio
Capitão
tas.
'I'enonte
srrva,

rpf'orllla(lo Teotónio Cartos M;ntills.
, .
Illédi('o reIorurudo .JosÓ Francj,co .II' lo rui-

Illilil'Í[\no dI' nrtilhm-ia, na situnção dI' !'t'l\1allllpll\Jal'ia i\la,.,in J)uarlf'.
~!l Major ]'nforlllat!o Manuel dI' Olivcirn.
30
'I' ;Hlnte do exuutc quadro auxiliar dI' artilhnria, na
si tu: Vão d r serva, António Fran('i,('o.
.
1 - '1' nente- '01'011 'I reformado
'orut'I'to da Hilva QUI'Irés.

"

:1-

l)

(j -

H-

I

Callitão do cavalaria. na hittla~'i'io ti re erva, H~1l
10
ascimcuto dos H;\Iltosl't.is. I'n.-t;n;L er\'I\'O
no ('('l1tro dc 1Il0hilização do artilharia
II.·~. I'
'l'c!1ontr IlIiliciano d, ('nl-Wnh:tl'ia, lia hitll:t~';IO I (
l'('HPrva, Polif'arpo .\ugllsto Hu a '1.1"".
.' :l
~I:tjor '''{'c1ico roformado .Iaduto 111111111\'1'10 da :-;11\.
'l'orres.

2.- érie
Abril
"
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Capitão de infantaria, na situação de reserva, l\lanuel Folgado. Prestava serviço na carreira de tiro
de E pinho.

25

Capitão

reformado

Alberto

cio Nascimento.

Rectificações

I 3~'a Ordem rio Exér(·ito n.· 1, 2." série, elo corrente

ano, p. 18,
"e lê: «tenente», ,I .ve ler-se : "alferes».
1 ~a Urdem do E-xército 11.· ~, 2." série, cio corrente ano, p. 178,
I' 2~.', onde se lê: uI iartant», deve ler-se: «Dartout» j a p. 208,
. 10.", ond ", lê: «Andrade», deve ler-se: «Almeida».
"

. ,!.•, onde

Ilorâcio

.lOIU;

de

~ tá conforme.

o

Artlllaule-General,

tá' 'iana Rebelo,

~. 8~1

.

.

MINISTERIO DO EXERCITO

Ordem

Exército

do

2.- Série

N.O 4

o

31 de Maio de 1954

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

1- DECRETOS E PORTARIAS

Ministério do Exército _I.'

(VI aell

d

Ido

I' lo Tribunal

moium uro

DirecçAo·Geral-

d
,Od

unIa

3.' RepartiçAo

~Ill 12 de

laia d.

10114. Slo

lormo' do Doerelo o.' U 167).
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DE SITUAÇAo

do Exército - I. a üirecçãe-üera!-

2.

a

Repartição

Por portarias de 14 de .Maio de 1954:
Abatidos ao efectivo do Exército, por terem passagem
ao Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, os aspirantes a oficial milicianos: de artilharia, do regimento
rIe artilharia de costa, Fernando de Melo Alves da
Silva e João Manuel Resina Rodrigues e, de engenharia, do regimento de engenharia n.? 1, Rodrigo Manuel
Cordeiro Teixeira de Almeida, Manuel Joaquim Picado,
Marciano Bento Quaresma Guerreiro e António N abais dos Santos e, do batalhão de telegrafistas, Zacarias Filipe Pascalino Tomás, Júlio Nunes Franco da
Silva e António Miguel Cavaco, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 6, 6, 26,
24, 24, 7, 29 e 29 de Abril e 1 de Maio de 1954.
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 26 de
Fevereiro de 1954, inserta na Ordem do Exército n.? 2,
2. a série, do corrente ano, a qual considera apresentado ao serviço deste Ministério, por ter deixado de
prestar serviço no Estado da índia, o tenente miliciano de infantaria José Joaquim
ousa de Oliveira,
por se ter reconhecido que este oficial se encontrava
ao serviço e não em disponibilidade.
(Anotadas

pelo Tribunal

d. Contas em 25 de Maio de 1964)

Adidos

Capitão de artilharia, professor adjunto da 12. a cad ira
da Escola do Exército, Augusto Gomes Pastor F rnandes, por ter sido nomeado, por portaria desta data,
para o referido cargo, devendo ser considerado ne ta
situação desde 7 de Maio do 1954.
Capitão, do comando militar de Moçambique, Manuel da
Fonseca Pinto Dessa e alferes, do comando militar do
Estado da índia, Luis Francisco Pinto de ou alIoreira, ambos de cavalaria, por terem sido nomeados
para desempenhar
comissões de serviço militar no
Ultramar, ao abrigo das alíneas a) e b), re pectivamente, do artigo 0.° do Decreto n.? 3 019, de 7 de
Dezembro de 1946, devondo s r consid rado n sta
situação desde 3 de Maio de 1954.
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Alferes de infantaria, do batalhão independente de infantaria n. o 17 , Valentino Dinis Tavares Galhardo e
Licínio Soares de Pinho, por terem sido nomeados
para desempenhar comissões de serviço militar no
Estado da índia, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.0
do Decreto-Lei n." 36019, de 7 de Dezembro de 1946,
devendo ser considerados nesta situação desde 29 de
Julho de 1953.
(Anotadas pelo Tribunal de Contas em 25 de Maio de 19M).

Quadro da arma de cavalaria

Tenente de cavalaria, adido, Leonel Raul Tavares Belo
Lobão Ferreira, que, por ter deixado de prestar serviço na província de Moçambique, onde se encontrava
em comissão militar, regressou em 1 de Maio de 1954,
para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser
considerado nesta situação desde a data do seu regresso. (Visada pelo Trtbunal de ContaI em 29 de Maio de 1954. Não
65.0

deTido. emolumentos, nos termo I do Decreto n•• 22261).

Quadro do serviço de administração militar

Tenente do serviço de administração militar, adido, Arnaldo Afon o de Almeida Antunes, que, por ter deixado de pre tar erviço no Estado da índia, ondo se
encontrava em comissão militar, regressou em 13 de
Abril de 1954, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(VIsada pejo Tribunal de Conta. em 26 do Malo de 1964. Nilo
silo devido. emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 251).

Oficiais milicianos de reserva

Tenentes: do cavalaria, do c ntro de mobilização de
cavalaria n. o 3, Júlio
ãmara Barreiros e médicos, do
centro de mobilização do serviço d saúde n.? 1, Jaime
da ilva ardinha Mota e Augusto Daniel Carreira e,
alfore d infantaria, do centro de mobilização do infantaria n.? 2 , Manuel França Vigon, todos milicianos
e lic nciado ,no
termo dos artigos 25.0 o 26.0 do
Decreto-Lei n.? 36304, alt rado pelo Doer to-Lei
n.~ 3 916 de 18 de
t mbro do 1952, por torem
atlllgido o limit d idade, devendo sor considerados
n~ ta situação de do, resp ctívamente, 28, 14, 25 o
ie d Abril de 1 :)4.
(Anolada pelo Tribunal de Conta. 1m 25 de Maio do 1164).
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Reserva

General, comandante militar da província de Moçambíque, Henrique Pereira do Vale; major de infantaria,
do regimento de infantaria n. ° 4, João IIenriq ue Vieira
Branco e capitão do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, da Escola Militar de Equitação, Bernardino
Fernandes Coelho, o segundo nos termos da alínea b)
e os restantes nos 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,
9, 27 e 30 de Abril de 1954.
(Visada polo Tribunal
do CODta. em 26 de Mala de 1954. Nlo
silo devidos emolumontos, DOStermol do Docreto D.· 22267).

Por portarias de 21 de l.(aio de 1954:
Deixa de ser considerado na situação de adido no Mini tório das Finanças, na Guarda Fiscal, continuando,
porém, na mesma situação de adido, mas em serviço
no Ministério do Interior, na Policia de Segurança
Público, o tenente do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, adido, Álvaro António Pompeia Xavier,
devendo ser considerado nesta nova situação desde
14 de Maio de 1954.
Abatidos ao efectivo do Exército, por terem passagem
, ao quadro de complemento das forças aéreas, os aspirantes a oficial milicianos, do batalhão de metralhadoras n." 1, José Maria dos Anjos Sousa ardinha e
José Manuel Lobão Cardoso, devendo ser considerados
nesta situação desde 18 de Maio de 1954.
Tem passagem a oficial miliciano de eng nharia, por se
encontrar habilitado com o curso de ngenbeiro iviI,
o tenente miliciano de infantaria, do batalhão de engenhos, Carlos Matos da ilva, nos termos do Decreto n.? 21365, de 22 de Abril de 1932.
(ADotadal

pelo Tribunal

do CODt.. em S1 de Maio de 1964).

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Minist rio do Interior, na Policia d
ogurança
Pública, o capitão do
infantaria, na situação de reserva, adido, Alfr do nndido Rebelo Branco, dev ndo SOl' considorndo nesta
situação desde 7 de Maio de 19M.

I

(Vinda
pelo
sã. devido.

Tribunal
de CODtaa em 31 do lalo do 1051.
lo
emolumonto.,
no. termo. do Decreto D.'lI2 .67).
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Supranumerário

Capit~to de engenharia, adido, Luis Câncio Martins, que,
por ter deixado de prestar serviço no Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica, regressou em 1 de Abril
de 1954, desde quando deve ser considerado nesta situação. (Visadas pelo Tribunal do Contas em 31 de Maio de 1954. N~o
silo devidos

emolumentos,

nos termos

do Decreto

°

n, 22 261) •

..=111- PROMOÇOES
Ministério

do Exército _I."

Por portarias

Oirecção·Geral-

2.& RepartiçAo

de 11 de Maio de 1954:

Quadro do corpo de generais

General, o brigadeiro, -adido, em serviço no Instituto de
Alto Estudo Militares como, professor do curso de
altos comandos, Flávio José Alvares dos Santos.
Direcção da Arma de Artilharia
2.' inspecção de infantaria

Brigadeiro, inspector, o coronel de artilharia, tirocinado,
inspector, interino, Nuno Álvaro Brandão Antunes.
Quadro da arma de artilharia

<";oronel, o tenente-coronel de artilharia, do regimento de
artilharia ligeira n.? 3, Manuel de Almeida de Ávila.
Tenente.coronel,
o major de artilharia, 2.° comandante,
interino, do regimento de artilharia ligeira n.? 1, Carlos Y 01 de Alvarenga.
Major, o capitão de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 1, Leopoldo Manuel de Seabra de ousa
G ntil. (Vinda. pelo Tribunal do Conlas om 26 do Maio de 1954. São
devido.

emolumeutol,

1101

lermos

do Decrete

n.o 29 261).

Por portaria de 12 de Maio de 1954:
Quadro do corpo de oflciais generais

Brigadeiro, o coronel de infantaria, tirocinado, adido
em s rviço no Ministério do Int rior, na. uarda Nacíonal H publicana, Aníba] Augu to Ferreira Vaz.
(VindA
dnhlo.

pelo Trfbuuul
emolumenlo.,

de
oota.
nOI lermOI

em 26 de )fnlo de 1964. Slo
do DecrelO n.o 22261).
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de 14 de Maio de 19M:
Regimento de infantaria n. o 6

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 Maria da Mota Freitas.
(VIsada pelo Tribunal
devIdos emolumentos,

do Contas em 2~ de MaJo de 19:,4.
nos termos do Decreto n.' 22 257).

SAo

Por portarias de 18 de Maio de 1954:
I. - região militar - Quartel·general

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército.
o alferes do quadro dos mesmos serviços Otelo Pinto
Laranjeira.
I

Destacamento do Forte de Almada

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços António
Matias Cravo Sanchos,
(Vlsadas
pelo TrIbunal
dovídos emolumontos,

de Contas
nos termos

em 31 do MlÚo do 1n34.
do Docroto n.' 22 257).

ão

Por portarias de 21 de Maio de 1954:
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, adido, em serviço na província de Angola, Manuel Nascim nto
Vieira.
Direcção da Arma de Artilharia

Coronel de artilharia, o tenente-corou 1 miliciano de artilharia, do extinto quadro especial, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2, David da ilva Ro ado.
(Visadas
polo Tribunal
dovIdos emolumontos,

do Conlal
lorlno.

DOI

em 81 de 1111110 de 1964. 8fto
do Doereto D.' 22 257).

Escola Prática de Cavalaria

Capitão, o tenente de cavalaria Luis Manu 1 araiva Vi·
cente da Silva.
(VI,"da
pelo l'rlbunal
devJdos emolumonto.,

do Cont"l
no lermo.

om 29 de
do Decreto

IIIJo do 1964.
n.' 22 267).

'Ao
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I. o grupo de companhias de subsistências

Tenente-coronel
do serviço de administração militar,
comandante, o major do mesmo serviço, comandante,
Francisco do Abreu Malheiro.
(Visada
pejo Tribunal
devidos emolumentos,

IV -

COLOCAÇOES,

de Contas
nos termos

EXONERAÇOES

Ministério do Exército -I.

a

em 81 de Maio de 1954. Silo
do Decreto n.· 22 257).

E TRANSFERÊNCIAS

Oirecção-Geral-

2. a Repartição

Por portaria de 22 de Janeiro de 1954:
X orneado profe 01' catedrático
interino da cadeira de
Física
eral do cur o geral preparatório da Escola .do
Exército o capitão de engenharia, professor assistente
da m ma cadeira, Rog 'rio Ilumberto Alves Machado
de ou a, nos termo do artigo 22.0 do Decreto-Lei
n.? 30 74, alterado pelo Decreto-Lei n.? 36 237, de
21 de Abril de 1947, por afa tamento temporário,
por motivo d serviço, do professor catedrático da
mesma cadeira, tenente-coronel de infantaria António
Gomo de Almeida, nomeado para satisfazer as condiçõe de promoção ao po to imediato. Esta nomeação
é considerada de urgente conveniência de serviço público, reconhecida por despacho ministerial de 22 de
Janeiro de 1954.
(Vlaada peto Telbunal
devido. emolumento.,

de Coutes
nOI termo.

.

em 26 de Maio de 1904. São
do Decreto D •• 22 257) •

Por portarias de 14 de .Maio de 1954:
n nhum efeito a parte da portaria de 13 d
...ovembro d 195:3, insorta na Ordem do Exército n. ° 14,
~. a séri , do m mo ano, qu coloca no comando militar do Açor
o t n nte mili iano de cavalaria, do
c ntro d mobilização de cavalaria n.? 3, Tude Alberto
Per ira Mont iro.
NUla
d II nhum feito a parte da portaria de 2G d
P ver iro de 1 54, publi ada na rdem do Exército
n.O ~,....
ri, do me mo ano, r speitante ao tenente
mUi iano ru dico A ácio Alberto 'I'eixeiru 00 lho, por
se t r verificado qu o m mo oficial já pertencia ao
comando militar d Angola.
... ula e d
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Exonerado de professor adjunto da 9.n cadeira da Escola do Exército O capitão de cavalaria, adido, Abílio
de Oliveira Ferro, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Outubro de 1953.
(Anotada

pelo

Tribunal

de Coutas

em 25 de Maio de 1954 l.

Nomeado professor adjunto da 12.a cadeira (Tiro de Artilharia) da Escola do Exército o capitão de artilharia,
professor adjunto interino da mesma Escola, cargo de
que fica exonerado por esta portaria, Augusto Gomes
Pastor Fernandes, nos termos dos artigos 18.0, 19.0
e 20.° do Decreto-Lei n.? 30874, alterado pelo Decreto-Lei n.? 36237, de 21 d Abril de 1947, na
vaga do capitão José Maria Soares da Costa Álvares,
que, por portaria de 6 de Novembro de 19f>3, foi
exonerado do referido cargo.
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos

Chefe da delegação n.? 1, o capitão farmacêutico, adido,
chefe da delegação n.? 3, cargo de que fica exonerado por esta portaria, António Alves
altão, no
termos do artigo 6.° do Decreto n.? 16134, de 8 de
Novembro de 1928, e § 9.° da base III da Lei n.? 2020,
de 19 de Março de 1947, na vaga do maj 01' farmacêutico António da Costa Torres, que, por portaria de
24 de Março de 1954, foi promovido a tenente-coronel
e exonerado do referido cargo.
(Visadas
polo Tribunal
do Contas om 26 de Malo de 1954. Nno
.ão devidos ..molumontos,
nos termos do Decreto
22 267).

n.·

Comando militar de Moçambique

Capitão de cavalaria, do Instituto de Altos Estudos Militares, Manuel da Fonseca Pinto Bessa.
Comando militar do Estado da índia

Alferes de cavalaria, do regimento de cavalaria
Luis Francisco Pinto de Sousa Moreira.
Regimento de infantaria

n. o ;>,

n. o 4

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do E rcito,
no quadro dos mesmos serviços, J osé Inácio da onceição.
Tenente do quadro dos s rvíços auxiliare do 1"" rcito,
no quadro dos mesmos serviços, Ernesto Augu to Antunes.
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Regimento de cavalaria n.O 5

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, Leonel Raul
Tavares Belo Lobão Ferreira.
Escola Prática de Engenharia

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de artilharia ligeira n. o 3, João Ribeiro,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Direcção dos Serviços de Saúde Militar

Major farmacêutico, no quadro do serviço de saúde militar, Augusto Líberato Faria Gersão.
I nspecção dos Serviços Farmacêuticos

Inspector, o tenente-coronel farmacêutico, no quadro dos
mesmos serviços, Miguel Barcelos da Sil va Maia.
2.° grupo de companhias de subsistências

Tenente do serviço de administração militar, no quadro
do me mo servíço, Arnaldo Afonso de Almeida Antun s.
Escola Militar de Equitação

Tenente do quadro do serviços auxiliares do Exército,
da Escola. Prática de Infantaria, Moisés Francisco
Abreu Matos.
Comando militar de Angola

Tenentes miliciano : de infantaria, licenciado , do centro
de mobilização de infantaria n.? 1, António Alexandre
Calazans Duarte e, do centro de mobilização de infantaria n. ° 2, António
arvalho Barreiros
araiva ; d
artilharia em di ponibilidade, do regimento do artilharia pesada n.? 2, Manuel Valente de Almeida Nunos
Roque a, licenciado , do centro d mobilização de
artilharia n.? 5, I olino Ferreira de Az vedo ,do
centro de mobilização de artilharia n.? 9, António
"erra; de engenharia, licenciado, do c ntro de mobilização de engenharia n. o 1, ~uO'énio Rocha do Carvalho
,do
rviço de administração militar, em
di ponibilidade, do 1.0 grupo d companhias de subsistêneía , Amaro Mend
.B aria,
Alfer s miliciano do infantaria, do regi monto d infantaria n.? 14, u ·tódio
onçalves Fraga, nos termos
da alín a b) do artico 0.° do Decreto n.? 36019, de
7 d Dez mhro de 1 46, d d
de Abril de 1954 .

•
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Alferes milicianos: de infantaria, em di ponibilídade, do
regimento de infantaria n. ° 5, Alfredo Eugénio Peyssoneau Rodrigues Reyes e Sousa, do regimento de
infantaria n. ° 7, Mário Manuel da ilva Frazão, do
regimento de infantaria n.? 13, Aurélio Reye Ba tos,
do batalhão de metralhadora
n." 1, Jo é Bernardo
Barata e, licenciado, do centro de mobilização
d
infantaria n." 1, Alfredo Augusto Lisboa de Lima
Cluny; de artilharia, em disponibilidade, do regimento
de artilharia n.? 6, Jaime Martinho Ferr ira l\[ ireles,
do regimento de artilharia antiaérea fixa, Henrique
Guerreiro Merino e, do grupo de artilharia contra
aeronaves n. ° 3, ebastião Santa Cruz Lopes; de
cavalaria, em disponibilidade, do regimento de cavalaria n.? 5, Armando IIenrique
tas F rreira Iartins
e, de engenharia, em disponibilidade, do regimento de
engenharia n.? 1, José Levi Guerra Fontes d Almeida.
Comando militar

de Moçambique

Tenentes milicianos de infantaria, licenciado, do centro
de mobilização de infantaria n.? 1, Luís António
orreia Farinhote 0, do centro d m bilização d infantaria n.? ,Ricardo
láudio Corr ia M ndo .
Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de m tralhadoras n.? 1, Elder Francisco Ferr ira Travado, nos
termos da alínea b) do artigo 3.° do D cr t n.? 86019,
de 7 de Dezembro de 1946, d de d Abril d lK)4.
Alf r s miliciano : de infantaria, em di pouibilidad
, do
regimento ti infantaria n. o la, Ivo om da Fon ca.
Branco
,do r gimonto de infantaria n.? 1~)Alfredo
Mend s Justino; de artilharia,
m disponibilidud
, do
regim nto do artilharia lig ira n.? 5, Jaim Borg s de
Melo, cio regimento d artilharia P
da n.? 1 Fornando da 'Uva Neve Evaristo
Jouquim r dro Montoiro Vasconc los
ogu ira .J ordão
" do grupo d
artilharia contra u ronav s n.? 1, Edorn II OrtH'iuno
da ruz Alm ida ,de ngenhuria, ln disponibilidade,
do r gim nto d ngeuharia 11.° ~ .Iosé Augn to • lartins Montês.
Comando militar

de Timor

Ten nte miliciano d infantaria, do c ntro d mobili7.11çüo d infantaria
n." ,Augusto
P r ira J,l il\'l\
Jaatilho, nos t rmos da ttl!n a b) d o.rti,ro :1.0 do
D cr to n.O :36010, d 7 d I h mhro d ln4, d do
~4 d
hril d 19.>-t..
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Comando militar de S. Tomé e Principe

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do centro de
mobiliuu;üo de infantaria n.? 6, Armando Augusto de
Andrad
ou a ,em di ponibilidade, do batalhão
de caçadore n. o 2 ( ngola), J osé Bernardino da Costa
Monteiro.
Comando militar dos Açores

Ten nt miliciano médico, lic nciado, do centro de mobiliza<:ão do erviço de aúde n.? 1, João Salgueiro
P soa.
A.lfere miliciano de artilharia, em di ponibilidade, do
r gim nto de artilharia de co ta, Manuel Leonardo
B tt ncout.
Comando militar da Madeira

T nente miliciano de artilharia, licenciado, do centro de
mobilizu<:Tlo de artilharia n.? 10, Manu 1 Edunrdo de
Meu
Alarcão ~ rr ira Da tos.
Companhia de adidos do Governo Militar de Lisboa

Aspirant . a oficial miliciano do erviço do ajudante
g ral, do ln tituto d Altos E tudos Militares, Luis
lanuel Vicente
ravato
Artur Viana de Vasconcelos
L nca tre.
Batalhão de metralhadoras

".0 2

Alfo:
milicir no de infantaria, em di ponibilidad , da
brigada n. ° :3 de caminh
d ferro, arlos dos antos
Júlio.
Centro de mobilização de cavalaria n.O3

Ten .nt mili i. no de • valaria, lic nciado, do comando
IUllitar do An I., Ga tão ara<: da ~unha F rr ira.

Por portaria

ele 21 d . vaio de /951:

Laborat6rlo Militar de Produtos Oulmlcos Farmacêuticos

'li f ~

d I gn iio 11.° 5, O major farrna 'puti('o, . da Di~ ('~uo do s rviço li • núd
Iilitur, Augusto Llb rato
< afia
r io no t 1'1110 do artiO'o 0.° do D roto
!l,0 lli 1;~4-,d
rl ·o\' mhro d Hl2 I § 9.° da
J
d Mar<:o d 1947,
bn III dn L i D.O ~
}lara pr n him nto ti \'U 7U deixuda p lo próprio, que,
1

so

ln
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por portaria de 7 de Maio de 1954, 1(» promovido ao
actual posto e exonerado do cargo que agora vai
desempenhar novamente.
(Vlaada pelo TrIbunal do Contas em 31 de MaIo de 19M
deTIdos emolumontos, nOI termos do Decreto n.o 29 257).

Ministério do Exército -I.· Direcção-Geral-

'o

3.· Repartição

Tenente-coronel miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, subchefe do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 1, Manuel Pedro Rodrigues Pardal.
Ministério do Exército - 2.· Dlrecçio-Geral

Tenente-coronel de artilharia,
Amadeu
ícolau Fernando

- I.· Repartição

no quadro da arma, Pedro
Guerra.

Comando militar da Madeira
Delegação do serviço de administração

militar

h fo, O capitão do s rviço de admini tração militar,
do comando militar da Madeira, António Bernardino
Castelo Branco Brito.
Comando militar de Moçambique

Tenente chefe de banda de mú i a, do reaimento
infantaria n. ° 15, Jaime
onçalve
orr la.
Regimento de infantaria

ti

n.· 7

omandante interino, o t n nt -coronel de infantaria.
2.° comandante do r gimento d infantaria 1\.0 9 João
Barrosa.
Regimento de infantaria

n.· 8

apitão pi ador, do r gimento d cavalaria 11.° ,Laur ntino Rodrigu s Lagu z,
m di pêndio par, a Faz nda acional.
Direcção da Arma de Artilharia

orooel do artilharia,
Almoida do .A vila.

no quadro ela arma, Mnnu I do

Regimento de artilharia

ligeira n•• I

2.° comundanto,
t n nt -coron \1 d artilharia
c mandante interino,
arlos rol de Alvur ngn.

...." °

2.· Série
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de costa

Comandante, o coronel de artilharia, comandante do
grupo d artilharia contra aeronaves n.? 1, Aníbal
Frederíco da ilveira Machado.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· I

omandante, o t nente-coronel de artilharia, da direcção
da arma, Mário Auzu to da A sunção Marques.
Regimento de engenharia n.· 2

omandante, O coronel do ng nharia, da dir cção da
arma, Raul Barbo a F rreira Vidigal.
Comando da Defesa Costeira de Lisboa

'I'en nt -coron 1 d artilharia, adido, em serviço no Mini tório do Int rior, orno pr .ídente da âniara Municipal d
iras, João Inácio
aldanha d Oliveira
ousa, para o
itos da alín o. a) do artigo 72.0
do D cr to-L i H.O 36304" alterado P lo ecr to-Lei
n.o:3 (16, d 1 de etembro d 195~.
Comando militar

de Angola

T nente mili .iano do infantaria,
m di ponibilidade, do
batalhão d
a udor ~ 0.° 10, :\lanu 1 d Barros de
~lorai' Lozada T L· ira Horn m.
Comando militar

de Moçambique

.\lfer..
miliciano
m di ponibilidade: de artilharia,
d r gimento d artilharia P ada n. ° 3, .J os Mar'lu . 1 ia' do Santos o, d
avalaria, do regimento
d avularia n.? 4, Iário Godinho Iartins.
Alf r . miliciano ti artilharia, do r gim nto d artilharia li" ira n.? 1, J:(
,~ ar lo ·tolho Iat US, DO
termo. da ulín li b) do artigo :3.° do D cr to n." 3()Q19,
U 7 li DI'Z mbro d 1 4,0, d . d 1-! d ~bi ti 19r 4,.
Centro de mobilização de Infantaria

n.· 5

T n. ~t milician
d infantr ri , lic nciado, do comando
lIIllttar d Ioçambiqu
.lorc 14 ilorn no 'iI li Brn ão.
C ntro de mobllizaçao de infantaria

I.

aptt O mili iano I} infantaria, do
'1 zac:ão d illf mtnri !l.o 1:\ .lo (
nt mil i 'inno ti illfnntnria, li
(e Inohilizu~iio d illtlln ria u. o l:l

I

n.O 9

entro d mobilintónio d Cu troo
nciado, do ontro
lfllnu 1 Jo Ho-
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drigues Marques, António Antunes da Silva, Alfredo
Augusto Margarido, Horácio António Gouveia, António Fausto Costa, Adriano Rodrigues de Castilho,
Elói das Dores Costa e Laje, Álvaro da ilva Esteves Pereira, João Lico Lopes,
ilvino Barreiros,
Manuel José da Costa Brandão, Mário Ríb iro Ferreira da Silva, Augusto César Meirinhos, Luis dos
Santos Gouveia, José Eduardo de Lencastre Freitas
e Orlando Borges Duarte Boa Alma.
Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do centro do
mobilização de infantaria n. o 13, Augusto Rodrigues
Teles.

Ministério

do Exército - Repartição

Geral

Por contrato de 10 de Dezembro de 1953:
Calvert Edward 'Williams - nom ado para des mp nhar
a funções de professor de prática da língua ingle a
do Colégio Militar, nos termos do § 2.0 do artizo 22.0
do Decreto n." 34093, de
de ovembro de 1944.
(Visado
polo Tribunal'
duvldos emolumontos,

do Contl\8
nos tormos

em 2~ de Maio de 10M.
do Decreto
22261).

n.·

810

Por contrato de 21 de Outubro de 1.953:
Dr. Delfim Pinto dos antes, prof sor catedráti 'o da
Faculdade de Letras d Lisboa - nomeado para, em
regime de acumulação, d
mpenhar o cargo d professor de Noçõo Gerais d Psicoloain o ociologia
do Instituto de Altos Estudos Militar ,nos terIllOS
do § :3.0 do artigo 6.°, S único do artigo 10.0 e artigo 14.° do
creto-Lei D.O :39053, d 26 d D zetnbro de 1952, modificado pelo D cr to-L i n." 3H 597,
de 3 de Abril do 1954.
(Visado
pelo Trlbunal
dovldos 81110lumonto.,

de
nOI

Contai
t rmo.

em 13 d
do Docreto

lalo do 1954.
o .• li 257).

110

Por contrato de 12 de Abril de 19!i J:
Dr . Jo
Pir s Cardoso. prole ti r cat drátic do In tituto 'uperior d
iêncius Económí a. l' inanc ira. nomeado para, om r cím d ucumulaçã ,d
mp nhar
é

2." Série
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o cargo de professor de Noções Gerais de Direito
Constitucional do Instituto de Altos Estudos Militares,
nos termo do § 2.0 do artigo 6.0, § único do artigo 10.0 e artigo 14.0 do Docreto-Lei n, o 3g 053,
de 2G de Dezembro de 1952, modificado pelo Decreto-Lei n.? 39597, de 3 de Abril de 1954.
(Visado
pelo Tribunal
dovldos emolumentos,

vMinistério

de Contas
om 20 do Maio do 1951. São
nos termos do Docroto n.? 22257).

MElHORIA

DE PENSOES

do Exército - I.a Direcção-Geral

Por portaria de

2.1 de ~!J[aiode

_ 2. a Repartição
1954:

. oncedido o abono de melhoria de pen ão que lhe
foi atribuída no termos do § 3.0 do artigo 6.0 do Decre~o·L i n.? 2 404, de 31 de Dezembro de 1937, ao
ofiCial na situação de re 'erva em seguida mencionado,
Por ter completado o núm 1'0 de anos de s rvíço que
lhe vai indi ado, de harmonia com o artigo 8.0 do Decreto-L i n. o 2 40"" da data acima r ferida:
TOnente-coronel
Guedes,30.
de erviço.

de artilharia João Lopes da Fonseca
13, de de 23 de Abril de 1954 - 36 anos

(Vllnda
1"'10 Trlbuo
deTldo.omo!tlmeoto

VIlinistério

I de Conta
, nOI termos

010 31 do Maio do 1954. sao
do Doer to
22 257).

n.·

DEClARAÇOES

do Exército _La Direcção.Geral-

2.a Repartic10

d 1/ ontinn. a xerc r a funçõ d profes 01' do Cu~S?
t e alto
ornando do ln. titllto d Alto g tudos Míli.,~rle o g n ral FIÍI\"io .J o ' Áh (Ir do antes, promo.1< o .
..
1 a 't po to para o quadro do COl'pO d gonerm
pe a pr
nt
rd III do Emército,
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2) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que lhes vão indicadas os oficiais a seguir mencionados, promovidos pela presente Ordem do Exército:
Corpo de generais

General Flávio José Alvares dos
Maio de 1954.

antos, desde 4 de

Infantaria

Brigadeiro Aníbal Augusto Ferreira Vaz, desde 4 de
Maio de 1954.
Coronel Manuel Nascimento Vieira, dosde 20 de
Abril de 1954.
Artilharia

Brigadeiro Nuno Álvaro
4 de Maio de 1954.

Brandão

Antunes,

de de

Coronéis:
Manuel de Almeida d Ávila, desde 4 ti Maio
d

1954.

David

da

ilva Ro 'ado, desd

7 d

Maio de

1954.
'I'enente-coron 1 arlos I 01 d Alvarenga,
4: de Maio de 1954.
Major L opoldo Manuel de
abra de ou a
de de 4 do Maio de 1954.

d

de

entil,

Cavalaria

apitão Luis Mauu I araíva Vic nt da ~Uva, de de
3 d Maio de 19;)·4,.
Serviço de administração militar

'I'en nt - oron 1Fruncls o d Ahr u Malh iro, de de
29 de Abril do 1954.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

apitão José Iuria da
Abril d 1954.
3) Foi prom vido ao

o

Iota FI' it

I

ti

d :30 de

ti tual posto por
S 'olha eutre
coronói tirocinados d todas a, arma: o brirradoiro
uno Álvaro B,'andão Antune .

2.- Série
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aproveitamento,
em França, no
de monitores de pára-quedistas
Mário de Brito Monteiro Robalo
Fau to Pereira Marques.

5) Deve ser considerado colocado no comando militar
de Angola, desde
de Fevereiro de 1954, o alferes
miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores n. o 4,
João Antóni0
a telo Branco Ribeiro, a quem se refere
a portaria de 20 de Fevereiro de 1054, inserta na Ordem do Exército n. o 2, 2. a éríe, do mesmo ano.
6) Foi autorizada a rectificação no documentos de
lnatricul< do a pirant ti. oficial miliciano, do batalhão
~e caçador s n.? 9, Bento José Queirós da Veiga para
ento José Qu iró Piuh iro da Viga.

,ra

, ~) Devo .er con
rado na situação de supranumera.rlO, no t rmos do Decreto-L i D.O 28401, alterado
P lo D cr to-L i n.? 32092, d ~O do Fevereiro d
~Ü43, ti d 30 d • Iarç do corrente ano, e não d sde
..9, COIllOconata da portaria d 31 daquele mês, publiCada. na Ordem do Exército n. o 3. 2. n série, do corrente
~no, I) coronel d artilharia II nriquo José Xavier Martins d Figu ir do.

°

~ ) l' oi cone elido Prémio Bernardo Faria no capi~o d artilh ri· \ irgílio Vi ent do Matos, _pola pubJ,icaÇ,IO na Ui'l'i ta de Artilharia,
dama
SÓl'lO de nrttgos
titulo ,O 'lu o artilh iro d ve saber dos blinda(O
o do' III 'i s para lh s faz r fr nte •.

iOIl1 °

d 9) FI' qUCl~tou com aprov itam nto nos Estados Unio .da A TIl \1'1<'11 no.' ano. d 1D,) 1 1952, 0, cursos de
~~~~~l d ·om}>. nhiu do
r"i\(~ (1 mat rial ~asRocia.d?),
. elal do munut nção do
rviço d rnat rial e oficial
ln trutor do cur o cio in. trutor " t ado !lido declarado
~omo gradil do do cur o ,p cinl d oficial,} compnnhia
o . eniço ,I 1II11t rial
capitão (1 ttl'tilharill. .João
Oare VitOl' d
ou u \ uirinho.

°

1\

IV

lIO omllndo lIlilitar d \n"oll1, e não no do )10·
J
como con t d porturin do fi de .Março e
0
04 in rt n
I 1
do J;.' rcito 0. 2, :?' séri , do
]:J

..arn.,
19- Iqu

3-10
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mesmo ano, a colocação do alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia pesada n.? 3, Fernando
António da Silva.
11) Chama-se Jorge Augusto de Saldanha e Albuquerque VerschneiJer
Gonçalve , e não J org Augusto
de Saldanha e Albuquerque Verschneider, o a pirante a
oficial miliciano de artilharia promovido a este posto
para o regimento de artilharia pesada n.? 1, por portaria
de 28 de Fevereiro de 1954:, ins rta na Ordem do Exército n. ° 3, 2. a série, do corrente ano.

12) É tenente-coronel miliciano de engenharia do extinto quadro especial,
não major, o oficial a quem o
refere a declaração 57) da Ordem do Exército 11.° 3,
2. a série, de 15 de Maio do corrente ano.
13) O capitão de engenharia, da E cola Prática de
Engenharia, Camilo Francisco de Barro Sobrinho
ncontra-se d morado prestando serviço no ub cr tariado de Estado da Aeronáutica.

14:) Frequentou com aproveitamento na E cola Mista
de Guerra Química, m lnglat rra, d J a 19 de Fevereiro do corrente ano, o curso d instrutor s de ca ~,
guerra atómica, guerra biológica e fumo , ficando claSSificado para leccionar
III a unto'
de radioactividado
e trabalhar com os instrumentos r P ctivos, omo monitor, durante três anos, a partir da conclusão d te
curso, o capitão de engenharia Filip .J.: une Palet.
15) Frequentaram
com aproveitamento na. Jijscoln d?
'erviço de 'aúde Militar, de
de Março a 1 d Abnl
do corrente ano, o cur o de reanimaçüo-trun
fu í'Lo,
para oficiais, o t n ntes m dico Fau to Ferreira H is
de Morais e Llenríqu Manuel 'I'orr .
16) Especializou-se
m oftalmologia, no ano de 19b!!
pelo que lhe dev ser u.v rbnda a
pecialidad
770
(oftalmologia), o ten nte módico
arlo Duarte Ferraz.
17) Pert ncia ao
e não no :3.0 grupo
publicado na Ordem
d
Iaio d lü[)J, o
Joaquim dos anto

1.0 O'l'UI)O d companhias d sa.úde!
d corupunhias
d saúde, como fo~
do E,l'ército n.?
~.u
érío, d .1\1
aspirnnt n fieial miliciano módiCO
F li.· António.

a,

2." Série
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.18) Chamn-se António Eduardo Domingos Mateus da
ilva, e não António Eduardo Domingos Martins da
Silva, o a pirante a oficial miliciano constante da declaração (6) in erta na Ordem do Exército n.? 1. 2.a série,
do Corrente ano.

19) Pr tou serviço na Guarda Nacional Republicana,
~esde 1 de Novembro de 1953, data da sua passagem
a :e erva, até 19 de Maio de 1954, inclusive, o brigadeIro F rnando Dini de Aiala.
20) Pre ta serviço no ln tituto de Altos Estudos Mili!ares, desde ~O de Novembro de 1953, o coronel de
ln~antaria, na situação de reserva, José António GuerreIro Rebeca Júnior.
21) Pre ta
rviço jna E cola
entral do Sargentos,
te!lue :3 de Fevereiro de 19540, o ten nte-coronel de inaotaria, na. situação de r serva, António Alve de Pinho
e FI' ita .
~2) P rt ncía ao e ntro de mohilização do serviço de
saud 0.° 2,
não ao 2.° grupo d companhias de saúde,
o alf r miliciano ln' dico J o é Luís de ousa obrinho,
que, por portaria d '27 d :\farç-o de 1953, publicada
~~ Ordem do Exércitc n.°:3 2.a sórie, do mesmo ano,
01 colocado no
ornando militar de Moçambique.
d 23) Frequent u om aprov itam nto nos Estados
.nid~ da .A~lór~'a, no ano. ~ 19r)~2-H).5!3,o cur o técnico
t . ul» Istl'nCla: da udministração
militar o t n nte veerlnÍlrio Al\'aro Joaquim F rnand . Forr ira.
N 24) 'ontam a antiguidade do actual ]lo to d sele 1 d
c 0\' mbro ti 1. ~;~ no t rmos do artigo 50.0 do Dear~to- L i n." ;\0:\ 40 d 24 de ~laio do lU407, os seguinte
r s v 'terinÍlrio :
.António ..Iário I odrizu
1 ih iro.
llél~ler •'('hiupa
orr ia d ~1 ndonça .
. o .Ia into P r ira I cha.
lllif·5~ P rt neia o comando militar d Augola o t nente
I.CIIlIlO do
rvieo d ndmini trucão militar, António
'1'"
..
'
...
l."l'Jrn Pai
qII por portaria d 1 do D lO III1>ro

•J o
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de 1953, publicada na Ordem do Exército n. o 14, 2. a série,
do mesmo ano, foi promovido ao actual posto para. O
1.o grupo de companhias de subsistências.
26) Presta serviço na Legião Portuguesa,
ornando
distrital da Horta, o capitão de infantaria, na ituação
de reserva, Joaquim Monteiro de Freitas.
27) Presta serviço na Mocidade Portugue a, de de 1
de Maio de 1954, o capitão de infantaria, na. situação
de reserva, António José Pinto da ilva.
28) Deixou de prestar s rviço na L gião Portngu sa,
desde 27 de Abril do 1954, o tenente de infantaria, na
situação de reserva, Alfredo
ampaío.

29) Continua prestando serviço no ornando da Defesa
Costeira de Lisboa o coronel de artilharia Manu I J O é
Á vila Madruga, que, pela presente Ordem rio Exército)
transita para a situação d 1'0 rva,
30) Presta serviço na La Repartição da 2.·
-Geral deste Ministério, d sdo 1 de Iaío d
coronel de artilharia, na situação de l' serva,
da Co ta l\falheiro.

ir ÇrlO19,')4, o
António

31) Deixou de pert ncer à brizada n.? 1 de caminhos
de ferro, dos de 14: d Abril de 1954, nos t rmos do ~ :l.o
do artigo LOdo Reculamento das Brigadas d
nminhos
de Ferro, o tenente mili iano médico, nu .ituação de
res rva, Luciano da Fonseca Aresta Branco. Fi a apresentado no quartel-g neral da 4:.:1 r gião mili tal', pOl' declarar fixar r sid ncia fi B ja.

3~) Presta serviço, ti sd 10
no de rtacam nto misto do Fort
quadro dos s rviços nu. iliar
gusto d Carvalho, qu ,p ln pr
tran ita para li. situnção dr.
:3:3)

nom

do Maio do corr nte aUO,
do Almadn o capitão do
do E.·6r ito :\[Ílrio Aus nt
rdem do E,l'ército,
rva.

compl to do capitão do quadro do

.or-

sitmu.:ao d r ~ f\'~,
António F rraz, quo consta na Ordem do Eiréreiio 0.11 '.l,
2. a série, de lUM, na última linhu da p. 243, . AntóUIO
Ferraz do ou a,
viços

auxiliar

s do

Ex rcito,

na

2."

=

éríe
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34) Ao tenente do quadro do serviços auxiliares
Exército Manuel Moinhos compete a pensão anual
12.999:60, e não a de 19.999,$60, como foi publicado
declaração 89) publicada na Ordem do Exército n. o
C)a
... s éri
rle, d o corrente ano.

Ministério do Exército _La

Direcção-Geral-
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do
de
na
2,

3.a Repartição

35) ão nom ados oitenta alunos para a frequência
do 1.0 ano do curso da Escola
entrai de Sargentos no
próximo ano I ctivo d 19~4-1955.
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3.3 Repartição

37) Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
indicados, que, nos termos do Decreto-Lei n." 36304,
de 24 de Maio de 1947, transitam para a .situação de
reserva pela presente Ordem do Exército:
General Henrique Pereira do Vale, 54.000t$.
Brigadeiro de artilharia Jaime Alberto Valadas Lopes Fernandes, 48.000t$.
Coronel de infantaria António da Silva Pinheiro,
36.000t$.
Coronel de artilharia Manuel José de Ávila Madruga, 36.000t$.
Tenente-coronel do serviço de administração militar
Carlos José da Silva, 30.000t$.
Major de infantaria João Henrique Vieira Branco,
18.750a. Tem 25 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Bernardino Fernandes Coelho, 20.40~.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Mário Augusto de Carvalho, 20.400t$.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Manuel Crespo, 20.400t$.

VII Cofre de Previdêncla

RElATORIOS

dos Oficiais do Exército Metropolitano

Relatório
do conselho de administração
referente ao ano de 1953

o

conselho de administração do Cofre de Previdência
dos Oficiais do Exército Metropolitano, em cumprimento
do disposto no artigo 43. o do Decreto com força de lei

2.- Série
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O

n. 22 199, de 15 de Fevereiro de 1933, relata, a respeito do ano de 1953, o seguinte:
I. -

Subscritores,

subsídios

QUADRO
Suh.c:ritore.

e quotas

A

- Movimen.to em 1953

-

Número de subscritores
Designação
Exército

--Existentes em 31 de Dezembro
de ~~52 .
Inscritos em '1953
Soma
Faleceram

.

em 1953.

Existência em 31 de Dezembro
de 1953 .
Diferença para.

5955
197

---

6152
117

---

6035

Marinha

I

Avraçãc

Tota!

--- --- --1013
77

--1090

25

---

1065

--- ---

+ 80 I + 52

219
113

---

332

7187
387

---

7574

3

145
--- --329

---

+110

7429
---

+242

Verifica-se por este quadro que durante o ano de 1953
houve um aumento de 242 subscritores em relação aos
existentes em 31 de Dezembro de 1952.
.
N o relatório dos anos anteriores o mapa n,o 8 indicava as idades com que faleceram os subscritores e as
causas da sua morte.
Resolveu-se agora modificar o referido mapa de forma
a indicar os nomes de todos os subscritores falecidos,
as idades com que se inscreveram no Cofre, as idades
na data do seu falecimento, as importâncias dos subsídios legados e a importância total da sua quotização, por
se considerarem estas indicações de maior interesse do
que as que constavam do mesmo mapa nos anos anteriores.
A comparação destas importâncias permite verificar
que apenas 12 subscritores, com idades superiores a 81
anos, dos 145 falecidos, contribuíram para a instituição
com quantias superiores aos subsidios que legaram ..
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o número de subscritores falecidos em 1953, pelos
cálculos feitos pela tabela Hm, deveria ser de 226, superior em 81 à mortalidade real verificada, a qual é apenas
64,16 por cento da mortalidade calculada por aquela
tabela.
QUADRO B
Discriminação dos suhsidios pelos suhscritores existentes
em 31 de Dezemhro de 1953
Número de subscritores
Designação
Exército

Marinha

Avíação

Total

--- --_ --_
Reservas matemáticas (a)

234

24

1

259

35
1236
2275
57
2198
--6035

35
378
293
16
319

4
107
86
3
128

74
1721
2654
76
2645

329

7429

Subsídios:
De
De
De
De
De

2500~
5.000~
10.000~
15.000~
mais de

a 5.000~
a 10.000~
a 15.000~
a 20.000~
20.000~ .

.
.
.
.

Total.

--- --_ --1065

(a) Nos termos do artigo 23.° do Docreto com força de lei n.? 22199, de 15 de
Fevereiro de 1933, alterudo pelo Decreto-Ler n.? 33 551, de 23 de Fevereiro de 1944,
os subsídios destes subscritores estão reduzfdos
às respectivas reservas matomátleas, por falta de pagamento de quotas.

QUADRO C
Suhsidios ~uhscritos pelos suhscritores inscritos em 1953
Númoro de subscrttoros
Subsidios
Exército

1\[arl· Avf anha
çllo

Total

-- -_ -De
De
De
De
De

2.500~ .
5.0001·
10.000~ .
15.000$.
20.0001.
Total

12 24
84 20
4.9 32

-52

-

1
-197 77

--

3
32
55
3
20

39
136
136
3
73

113

387

-_ -_

Percentagnm
om
relação
ao
número
total
d.
inseri tos

10,80
35,14
35,14
0,78
18,86

Impor tâucí a
total
dos
subsídtos

97.500~00
680.000~00
1:360.000$00
45.000~OO
1:4.60.000~OO
3:642.500~OO
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(de

5.0006 iJara os oficiais inscritos directamente neste Cofre
de Previdência e 2.500$ para os que transitam do Cofre
dos Sargentos) 45,94 por cento dos novos subscritores.
No subsidio máximo de 20.0006 inscreveram-se 18,86 por
cento e em subsidios não obrigatórios -10.0006,15.0006
e 20.0006 - 54,78 por cento.
140 dos novos subscritores foram transferidos do Cofre
dos Sargentos, em que o subsidio máximo é de 10.0005.
Assim, pode concluir-se que, como já foi notado o ano
passado, o espirito de previdência dos novos subscritores aumentou, isto é, continua a verificar-se a tendência
para a inscrição inicial nos subsídios mais elevados.
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m P ar a n d o a importância dos subsídios pagos
com a de 1:1l5.493tS25, com que os
falecidos contribuíram para o Cofre
(vide mapa n.? 7), constata-se que há uma diferença de
880.091tS75 entre os subsídios pagos e as contribuições
correspondentes,
isto é, os subscritores contribuíram
para os subsídios que foram pagos aos respectivos beneficiários com 55,90 por cento da sua importância.
O

-1:995.5856 145 subscritores

QUADRO E
Aumento. de .ub.idio. em 1953

Número de subserí tores
---,-------1

lmportânela
total
doaumento

Aumoutos

I Exóre!to
----------:--De
De
De
De
De
De
De
De

para
para
para
para
5.ooo~ para
5.0001 para
ro.ooos para
10.000~ para
2.5OO~
2.500Jl
2.5OO~
5.ooo~

Marinha

---

Total

--- ----5.000100

5.000;'i.
10.000,$ .
20.000$ .
10.000;8 .

2
1
1

15.000$ .
20.000~ .

is.coos .

1
8
1

1
3
1
8
1

20.000~ .

6

6

5.000100
60.000100

24

24.7.500100

Total

1
3

20

4.

2
2

15.000~00
17.5OO~OO

15.000100
10.ooo~00
120.ooo~00

Estes aumentos foram feitos nos termos do artigo 27.0
do Decreto n." 22199.
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QUADRO F
Subsidios-Movimento

em 1953

Dostguação

Importância

Importância total dos subsídios subscritos pelos
subscritores inscritos em 1953 (vide quadro C)
Importâncias resultantes de recuperação de direitos. . . . . . . . . .'
.
Importâncias respeitantes a aumentos de subsídios:
a) Pedidos pelos subscritores (vide quadro E)
.
b) Nos termos do artigo 40.0 do Decreto
n.? 22 Hl9.
Soma

.

Importância dos subsídios liquidados e a liquidar pelo falecimento de subscri tores (vide
quadro D)
.
Diferença para mais ..

3:642.500~00
265.ooo~00

2i7.500~00
250.000 00

-----

4:405.000100

(a) 2:046.970~OO

2:358.030$00

(a) Desta írnportfluclu
ficou por lJquIdar om 81 do Dezombro do 1953 II quanríe
de 259.114~60, rcspotmnte
" 20 subsldtos,
8 reservas
ma tomáticas
o 10 aumoruos
nos termos do artigo 40.0 do Docroto n o ~2 199.

Verifica-se que o valor dos subsídio tt responsabilidade do Cofre teve, durante o ano de 1953, um aumento
de 2:358.030~, dos quais 250.000tS como consequência
da deliberação do conselho de atribuir parto do saldo
da gerência de 1952 para aumentar os subsidio dos
subscritores.
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G

dos subsídios à responsabilidade
em 31 de Dezembro de 1953

do Cofre

I mportâncíns

Desígnnção

:()!l0.167 $00
2:;~58.0:30~()O

f-ipu valor «m 31 dl' Dezr-mliro de 1!l52.
. . .
durante o ano ,1,,1953 (vidr- quadro F)

.\UIIIf'lltO

Seu "alo!' em 31 de Il,'zf'lllhro

!l1.o 18.1!i7 $00

til' 1!l.i3 . . . .

QU.\DRO

II

Quotas-Movimento

em 1953

Jmport ânc lns

Valor 1'111 31 de I>êzl'mbro til' 195~ .....
;A U111t'lltO resultan te (h~ nov ai; jll~c!,j\,Õl'S
Aumento
Aunu-uto

resultante
resultante

dI' aumento clp subsídio
dl' re('ujll'ra\'âo cI,' direitos
UII/1

•.......

Re.lução resultante de falecimento de -uhscritores . . . . . . . . . . . . .
Valor em 31 de Dezembro

58. (j~!) soo
8.571)~~()

(i.:I:W$OO

---1:7tl:3.280-,}40
57.:HO;>SO
1 :fi7 1). !)Ii!):S(j()

de 191>:\

I )i/< rcn\," 1'11 ru

l.ul)!). 7 I!) • no

IIIIIIS
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II. - Capitais do Cofre
1) Títulos de crédito

Como no ano anterior,
o movimento anual nestes haveres da instituição limitou-se ao reembolso,
por sorteio,
de 120 obrigações do empréstimo
de 5 por cento, 1937,
da antiga Companhia
dos Caminhos de Ferro do Norte
de Portugal,
ficando assim o seu número, que em 31 de
Dezembro
de H)52 era de 3 730, reduzido a 3 MO.
Este reembolso produziu o lucro de 508~80, diferença
entre o valor nominal das 120 obrigações (12.000il$) e o
seu valor de custo (llo49M20), e diminuiu desta última
importância
o valor total de compra dos titulos propriedade do Cofre, que em 31 de Dezembro
de 1952 era
de 19:885.994t$90 e se fixou, em 31 de Dezembro
de
1953, em 19:874.503t$70, como consta do mapa n." L
A cotação destes valores nesta última data acusa, em
relação il de 31 de Dezembro de 1952, uma subida em
todos os fundos que o Cofre possui. A melhoria
das
cotações traduz-se, para a instituição,
num aumento, superior a 200.000t$, do valor dos seus títulos,
A comparação
daquele mapa com o mapa análogo
apenso ao relatório respeitante
a 1952 permite a verificação destas afirmações.
Sendo de 19:874.503a70 o capital investido em titulos
de crédito e de 648.937660 o juro obtido, a taxa de
rendimento
foi de 3,26 por cento, como tem sido desde

1947.
2) Prédios urbanos
a) De renda livre

Estes prédios, cujo valor de compra é de 5:790.00015,
passaram para 19513, depois das desvalorizações
que lhes
foram atribuídas nos anos económicos anteriores,
com o
valor de 5:437.1508, conforme se verifica no mapa n." 3
e no balanço apenso ao rolatório referente a 1952, publicado na Ordem do Exército n." 7, 2.a série, de 15 de
Junho de 1953.
Pelo exame do referido mapa n. ° 3 verifica-se
que a
taxa de rendimento
liquido
destes prédios passou a
5,382 por cento em relação ao valor da compra e a
5,579 por cento em relação ao último valor indicado,
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quando no ano anterior, isto é, em 1952, aquelas taxas
foram, respectivamente, de 4,700 e 4,988 por cento.
Deve-se a melhoria bavida nas percentagens a uni aumento da receita em 1953, na importância de 11.490~70,
e, simultâneamente, a uma diminuição das despesas normais e eventuais, na importância total de 15.7136, conforme se verifica no quadro I e no mapa n. o 4.
Obteve-se assim um aumento de receitas de 27.203670
em relação ao ano anterior.

QUADRO I
Comparação das despesas e receita bruta em 1952 e 1953

.
o· ...
",rj

Pródios de ronda l lv re

eco ~ -'"
~o
'"~ -'"
~ ... ~ c _ ~o"

_

g~

:guo ...-g
O..c::
S
> ~==: ~

z

--t;~

-

~ o
'" .o
o
o ~
~ ._
rr.
'C

~;;d

="

>:::

--Normal :
1952
1953

3.441,)60
3.492830

Diferenc;a para ruais cm 1953
Evontual:
1952
lU53
))jft\rf\uço.

HI;;S

para

UWIIOS

1.947 ;560
1.975860

-

-

6.872810
1.95álHO

10.570.570
5.224,~20

~:n

o~~

"S~

~5>:::
---

--Bt" _

"
~u ~- o

>:::

2.002,~GO 4.192860
2.103810
4.157850

-

Total

"':§ec ~.....
~~ 8-

'C

-

7.001;590 11.970!~90
6.808/160 8.ó72/i90

11.584800
11.728850
1441150

86.4181160
20.561810

('11\

••••••••••

Diforf'uça total para monos
um HI.)J .

-

-

-

11l.857850

-

-

-

-

-

15.713.100

U~rl'lta bruta
19,12
lD'.3

. ,

))if,'rouça

lU;;8
Soma

paro. mais

••••••••

fins

dif,'ronças

.

I ~~.170r~00
0.322.100
om

-

-

77.174 li60 77.183850 87.620800 322.148810
80.450800 ~1.071,,0() n. 7n58~O :1:336.~8880

-

-

-

-

11.4901170
27.203#70

E não tendo havido durante o ano quaisquer despesas
pelo Fundo de reparações periódica obrigatórias, este
passa a 1934 com o montante de 33.7555, como se verifica no quadro II.

ORDEM DO EXERCITO

356

N.o 4

2.' Série

QUADRO II
Movimento do Fundo de reparações periódicas obrigatórias
Pródios
Deslgnação
De renda
livre

De renda
económica

Receita

Até 1952
Em 1953

28.517$50
7.237~50

17.0!)1$GO
G.553~40

Receita que passa a 19\í4 .

35.755~OO

23.G405$oo

b) D e renda económica

Do tipo 6:
O exame do mapa n, o 3 mostra que a taxa do rendimento líquido em relação ao custo total da construç-ão
(3:151. 702660) fo i de 5,450 por cento, taxa igual à do
ano anterior e que muito 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 de 5,702 por
cento em 1952 para 6,421 por cento em 1953, como se
verifica no mapa n.? 2, em razão das reparações gerais
a que o Cofre foi obrigado, em harmonia com o determinado nas vistorias sanitárias da Câmara Municipal, por
virtude das numerosas mudanças de inquilinos impostas
pela aplicação do disposto na base XXII da Lei n.? 2007,
de 7 de Maio de 19.,1,5,e dos despachos superiores que
esclarecem a doutrina da referida base.
Nos prédios de renda livre a correspondente percentagem ascendeu a 9,719, contra 14,900 no ano anterior,
diferença fundamentada nas causas apontadas no relatório do dito ano.
Pelo quadro III e mapa n.? 4 verifica-se que o ren:
dimento dos prédios de renda. económica do tipo Li
aumentou 1.41-15 em relação ao de 1952, tendo aumeI!-tado simultâneamente as despesas normais e eventuaiS
de 1.392t560.
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QUADRO III
Despesa e rendimento dos prédios de renda económica
do tipo 6 em 1952 e 1953
Rua 32-A do Bairro

do Alvalado,

Lisboa

TI

C

D

---

---

Total

Designação
A

---

---

Despesa
Normal:
1952
1953
Diferen~a

815.,90
8116UO
para mais em 1953

T~ventunl :
1952
1953
Diforença

para mais e1ll195~

.. .para
.

Diferença
total
em 195:!.

..

mais

83~890
87U69O

85789(1
831,$90

833890
827890

3.341860
3.3511l60

-

-

-

-

2.\l76ij20
3.16~830

2.360810
1.209{130

~64/J50
2.6:16#30

1.445890
1.421.,40

7.046870
8.429ij30

-

-

-

1.382860

-

-

-

1.392860

...

-

101100

UI'celta bruta
1952
lD~a
l)lferença

45.900800
1.'.J11600
para mais em 1953

Soma das diferenças.

-

13.988,$00 45.896"00
46.:170800 46.370800

-

4().~72800 182.106800
45.413fÍOO 183.m0800

-

-

1.414{100

-

21MO

Do tipo 9:
O custo total dos dois prédios deste tipo, acrescido
d~ despesa com a compra do terreno e o respectivo regIsto na 2. a Conservatória do Registo Predial de Lisboa,
Ó de 2:090.979~30.
O exame do mapa n.? 3 mostra que a taxa do seu
re~dimento liquido, em relação ao valor de construção,
fOI de f>,392 por cento, apresentando- se, pois, o rendimento de 1953 em posição inferior ao do ano de 1952,
em que a taxa correspondente foi de 5,475 por cento.
b A percentagem das despesas em relação ao rendimento
ruto foi de 5,297 por cento, como se verifica pelo mapa
n.? 2, tendo sido a do ano findo de 3,818 por cento.
Deve ter contribuído, em grande parte, para estes resultados a menor e itabilidade de inquilinos do que no
ano anterior, com as consequentes reparações gerais das
casas imposta pelas mudanças.

•
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Pelo quadro IV se verifica que da comparação
das
despesas e receita bruta destes pródios, em 1952 e 1953,
resulta um saldo de 1.75-!t$40 contra 1953.
QUADRO

IV

Despeaa e rendimento doa prédios de renda económica
do tipo 9, em 1952 e 1953
A vontdn Rio de .J aueíro
(Bairro de Alvulnde]

1-'-

Destguução

---

N.· 40

Total
N.· 38

--_
üesnesa
Normal:
1952
1958

90Gfl30
92(j,$30

Diferença

pura mais em 1953.

Eventual :
1052
1953

~.108.~20
S:I:lf!~O

S'IGIl30
2.198j)80

1.752,-00
3.1~5MO

-

1.67:lj$50

6Rl,,70
2.01205U

2.7928!10
2.8710~O

Dírcronçe

para mais em 1953 •

-

-

DIferença

total para mais

-

-

69.520600
58.900/iOO

59.520800
GO.H2/i00

-

-

IROO

-

-

1.75SD40

em 1953

81,SlIO
1.7518JO

Recef ta bi uta
1952
1~58
Diferença

para monos

Soma das diC.ronças

em 19113 •
.

c) Construção

1l9.0~~~~
119.042

00

de casas do renda económica no Porto

Estão em "ias de conclusão os três prédios do casaR
de renda económica para oficiais na Rua da Con tituic;üo.
no Porto (dois do tipo 7/8 um do tipo n), cuja cOllstru<,.'110
foi iniciada em 2 de Janeiro de 19óB. A ntrega dos
ditos prédio pelo emproitoíro d v efectuar-se cm meados de Abril próximo.
As despesas totais com a construçâo do' três prédios,
incluindo aquisição do terreno o rosp ctiva torrupl(\I1agorn, foram orçam ntadas em :3:-WO.OOOt$.• \tú :H de
Dezembro de 1$)f>:3 efectuaram-se pagamentos no montanto do 2::3J3.2mM.
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de casas de renda económica em Coimbra

Procedeu o Cofre aos necessários estudos locais para
a construção de um ou doi prédios de renda económica
para oficiais om Coimbra, aguardando-se apenas, para
decisão definitiva, uma informação do comando da 2. a região militar sobre a escolha mais aconselhável dos terrenos visitados, informação dependente da rectificação,
em curso, do plano de urbanização da cidade.
e) Construção

de casas de renda

económica em Évora

O Cofre está procedendo também aos convenientes
estudos do projecto de coustrução
de casas de ronda.
económica em Évora.
3) Depóaito à ordem

A conta do depósito à ordem na Caixa Económica
Portugue a acusou, em 31 de Dezembro de Hl33, o
saldo positivo de ~:G78.414~, inferior ao que acusara em
31 de Dezembro do Hl5:?, pois ne .ta data o depósito
atingiu :3:711.45 80.
A pre ente situação, ainda que mais favorável que a do
ano anterior, não é contudo a que é para desejar, visto
que grand volume de capitais da instituição está pràti?amente improdutiva, poi até g 000 contos os depósitos
<t ordem venc m um juro n.uito pequeno e além desta
quantia nada rendem.
A explicação do facto r ide na circunstância de que,
empenhado o ofre na onstrução
de casas de renda
e('onómica cm oimbra
Évora, ainda não foi contudo
possí\'el, por motivo. alheio ~t :-;u11.
vontade. iuiciur-so a
sua construção, o qu o força a t r, depositados ~L ordem,
o capitai' de. tinados a ti r('TUinv stidos nas ref ridas
~a:a.' ,portanto,
p ràtieumeate improdutivos, como ~e
lefenu com manife to prejuízo pura a instituiçüo.
O A taxn d r ndim nto dos capitais depositados foi de
,126 por cento. 'llp rior à do 'mo anterior - 0,117 -,
POr ser m 1101' o II volume e o rendimento ser idêntico.
4) Taxa geral de rendimento

C ~ taxa geral média. do rendim nto do~ _('apitais do
oire em 1053 foi aproximudum nt de 3,10.) por cento.
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da forma seguinte:

Capitais

Títulos de crédito . . . .
Imóveis.
. . . . . ...
Imóveis em construção no
Porto (média) . . . ..
Depósitos à ordem (média)
Total.

2." Série

Rondlmouto

19:880.240rP:30
10:4U1.855$70

GWA1G$40

1:821.8i3G-,>70
3:1 l1. 03G~ 10
35:338.878~1O

}

4(j1.762~50
3.U75$OO

I

1:115.183

90

Nos anos de 1960, 1951 e 1952 ela foi, respectivamente, de 3,794:, 3,369 e 3,287.
A quebra progressiva da taxa geral do rendimento
dos capitais do Cofre, que há três anos se v rifica, foi
originada pela necessidade de acumulação de grande
volume de capitais, pràticamente improdutivos, para os
investir na construção de casas de renda económica.
Espera-se que esta taxa acuse uma sensível melhoria
em 1954:, com a entrada em exploração dos três prédios
de renda económica, em vias de conclusão, na cidade
do Porto.
III. -

Saldo da gerência

de 1952 -

Sua distribuição

a) O con elho de administração, conforme se previu
no seu relatório referente a 1952, tomou deliberações
acerca da aplicação a dar ao saldo de 473.808: da gerência do mesmo ano, nos termos do disposto no artigo 40.0 do Decreto n.? 22199.
Assim, resolveu dar-lhe a seguinte aplicação:
173.808·) para reforço da reserva livre.
2f>0.000t5 para aumentar o sub Idios dos subscritores existentes em 31 de Dezembro de 1952.
com direito a legar subsidio.
50.0no·) para reforço da reserva do fundo de funcionamento.
Esta deliberação foi posta em execução depois de ter
merecido aprovação superior, nos termo' do artigo 42.0
do já citado decreto.
b) Tende-s verificado que da distribuições anteriores
- parte da reserva extraordinária (1 00 contos) e parte
do saldo da gerência de 1951 (450 contos), a que e

2.' Série
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referem os relatórios anuais de conselho de 1951 e
1952 - não havia sido distribuída a quantia de 54.199i$,
resolveu o conselho adicioná-la à quantia de 250.000i$,
para distribuir a sua totalidade em aumentos de subsídios aos subscritores já referidos. A cada um deles coube
1 por cento da sua quotização paga até 31 de Dezembro de 1952.
IV.- Balanço

a) Saldo da gerência de 1953:
O balanço técnico, apenso ao presente relatório, acusa
o saldo de 193.482~30, que é sensivelmente inferior ao
obtido na gerência do ano anterior (473.808tS).
Deve atribuir-se este facto, principalmente, ao maior
número de subscritores em relação aos quais as respectivas reservas matemáticas foram calculadas à taxa 3 por
cento, o que, aumentàndo, por um lado, o seu valor,
reduziu, por outro, o saldo da gerência, com vantagem
para a Instituição, pois lhe dá maior segurança e solidez.
Além desta circunstância deve ainda considerar-se a
de grande volume dos capitais da instituição se encontrarem em situação improdutiva: 2:678.414t$ depositados
à ordem, a que se já fez referência no capitulo respectivo, e 2:343.269a investidos nas casas de renda económica do Porto, ainda não concluídas. Isto é, mais de
5 000 contos imobilizados, sem renderem, pràticamente,
qualquer importância apreciável.
Também é de considerar a circunstância de a importância dos subsidios paga em 1953 ter atingido a quantia
de 1:995.58M, ao passo que em 1952 apenas se pagaram 1:937.883t$50, isto é, menos 57.7011$50 do que naquele ano.
Oportunamente o conselho de administração tomará
deliberações acerca da aplicação a dar ao referido saldo
nos termos do disposto no já citado artigo 40.0
b) Exame da situação do Cofre:
As oscilações da receita e despesa produziram um aumento de 981.521620 na existência, cuja distribuição
pelas contas do «Activo i e «Passivo», de que resulta a
verificação do saldo já referido, pode notar-se no exame
dos quadros I e II, conjugados. com o balanço.
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o exame deste quadro revela-nos, comparando a situação em 31 de Dezembro de 1952 com a existente no
encerramento das contas em 31 de Dezembro de 1953,
o seguinte:
1) Na existência o aumento de

981.5221$20

2) Nos capitais aplicados:
Diminuição:
Em títulos de crédito
Em imóveis (casas de
renda livre) . . . .
Em móveis e utensilios

11.491620
57.900600
194600

Aumento:
Em imóveis (casas de
rend,!1 económica). .
3) Em capitais disponíveis, diminuição de. . . . . . . . . .
4) Em outros valores do activo,
aumento de
.

2:074.467610
1:033.0441$80

9.684t$10

A diminuição em títulos de crédito provém do reembolso de títulos mencionados no n.? 1) do capitulo II.
A diminuição em imóveis de renda livre é originada
pela depreciação anual de 1 por cento do seu custo.
O aumento em casas de renda económica resulta da
diferença: 2:126.894610 - 52.427t$.
A primeira importância é a soma das seguintes parcelas:
Entrega à comissão incumbida da
construção de casas de renda
económica no Porto
. . . ..
Custo do registo na Conservatória
do Registo Predial dos prédios
do tipo 9 em Alvalade . . . .
Prestações do custo do terreno do
Porto. . . . . . . . . . "
Despesas de transferõncia
des ta
quantia para a Câmara Municipal
do Porto . . . . . . . . . .
A segunda é o valor da depreciação
renda económica.

2:000.000600
18MlO
126.582640
126660
dos prédios de
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As diferenças notadas nas rubricas mais importantes
deste quadro - reserva matemática dos subsídios e reserva matemática das rendas vitalícias -, comparando-as
com idênticas respeitantes a 1952, provêm das mesmas causas já mencionadas no relatório anual de 1952,
quando se fez a comparação com o ano anterior, e, por
isso, dispensamo-nos de as referir novamente no presente relatório.
A da reserva livre provém da inclusão nela de parte
do saldo da gerência de 1952 -l73.808ilcomo se referiu na alínea b) do capitulo III, e da diminuição de
54.199· para aumento de subsidios consequente da deliberação do conselho referida na alínea b) do mesmo
capitulo.
V. -

Fundo de despesas de funcionamento

A receita deste fundo realizada no ano que findou foi
de 129.74:5·10, superior em 45510 à orçamentada-c129.7001$. Deve esclarecer-se que, por deliberação do
conselho de 15 de Junho de 1053, para atenuar a situação deficitária deste fundo, foi resolvido que revertessem para o mesmo fundo os excedentes das quotas
de contadas aos oficiais reformados
subscritores
do
Cofre, que, nos termos do artigo 22.° do Decreto
n.? 36610, de 24: de Novembro de 19,*7, são arredondadas para número certo de escudos. E, assim, no ano
que findou a receita realizada, constituída
pelos adicionais (84.445,570) e pela verba transferida da reserva
do fundo de funcionamento (44.500:), foi aumentada
com a quantia de 79Uil40, proveniente dos referidos
excedentes, como se verifica pelo exame do mapa n. ° 5.
A despesa efectuada foi de 116.:323h30 (mapas n. os [)
e 6), inferior em 13.376·)70 à que se orçamentou.
Da conjugação dos dois referidos saldos - 451$10 e
13.376t$íO - resultou o saldo total de 13.421·)80, que
no fecho da respectiva conta foi distribuído pela seguinte forma: 421~ para crédito da reserva do fundo
de funcionamento e 13 0006 para reforço da receita
prevista no orçamento do fundo para o ano corrente.
O exame dos referidos mapas n.O 5 e 6 parece-nos
suficiente para se avaliar da atenção e cuidado que merece a administração d ste fundo.
alicnta-se, mais uma vez, que o adicional de 11$, mensal, pago por cada um dos subscritores, cuja cobrança
S
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atingiu no ano findo, como já se referiu, 84J!4M70,
não foi, como no ano anterior, suficiente para cobrir,
por si só, a despesa efectuada de 116.323a30, não
obstante esta ter ficado aquém da verba orçamentada
- 129.700a -, mercê dos saldos obtidos em todas as
verbas previstas, como se verifica no mapa n.? 6, pela
cuidadosa e, vigilante atenção com que se administra
este Fundo.
•
O deficit - 31.877 a60 - entre a receita obtida pela
cobrança dos adicionais. e a despesa efectivamente realizada foi coberto pela verba de 44.500a - transferida
da reserva do Fundo de funcionamentoe pela quantia
de 799540.-proveniente
do excedente das quotas já
referido -, restando ainda a quantia de 13.421t;80, saldo
com que fechou, como já se disse, na respectiva conta.
Para anular a situação deficitária deste Fundo impõe-se
que se ponha em vigor a solução que ao problema já
foi dada no projecto do novo estatuto do Oofre, isto é,
aumentar os adicionais proporcionalmente aos subsidios
em que os subscritores estão inscritos.
VI.- Comparação dos subsídios legados pelos subscritores falecidos com as importâncias
com que contribuíram para o Cofre.

O mapa n. o 7, elaborado principalmente com o propósito de se poder ajuizar dos benefícios que o Oofre
tem proporcionado aos beneficiários dos subsidios legados pelos subscritores falecidos desde a fundação da
instituição, em 1925, põe bem em relevo esses beneficios.
Do referido mapa consta o seguinte:
Número de subscritores falecidos
2506
-----Importância total dos subsídios pagos. . . . . . . . . . . . . 28:044.04:0a45
Quantias com que os referidos
subscritores contribuiram para O
Oofre. . . . . . . . . . . . 12:343.83MOO
Diferença para mais entre os subsidios e as contribuições.
. ..
15:700.20M45
Os subscritores contribuiram para a instituição apenas
com 44,01 por cento da importância total dos subsídios
que legaram.

2.- Série
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do Cofre

Continua em estudo nas estações superiores.
VIII. -

Balanço
mapas n. os
Fundo de
Estatístico;
subscritores

Documentos

anexos a este relatório

técnico; mapa n. Q 1 - Títulos em carteira;
2, 3 e 4 - Imóveis; mapas n. os 5 e 6 despesas de funcionamento; mapa n.? 7mapa n. o 8 - Relação nominal de todos os
falecidos em 1953.

Lisboa, 12 de Março de 1954. - O·Conselho de Administração: presidente, Domingos José Santos de Lemos,
general; vice-presidente, José Júlio de Almeida da Costa
Pereira, coronel; vogal tesoureiro, Carlos Ludgero Antunes Cabrita, coronel;. vogal, Alberto Ilerculamo de Moraie, tenente-coronel ; vogal, Luis Filipe de Albuquerque
Rebelo, major.
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MAPA

---

Titulo. de

Obrigações

Valor de compu

Valor nominal

Quantidades
o
...

o
...

"S.,
.,,,,

.o

A~

A~

N""

11
.,

NO>

.,'"

Por
unidade

Espécie

.,., .,.,
:;"" "'''"
a
11
fiil
o>

Total

o>

fiil

-- -1607

15614
1213
3730

1607

Consolidado de 4 por
cento, 1940 (Ceutenários), certificado
n.0508 ...
2.000/)00
15614 Consolidado de 3 por
cento, 1942, certiftcada n.? 75 .
1.000/)00
1 213 ConsoUdado de 2 'I.
por cento,
1943,
certificado n.? 647 1.000/)00
3610 Companhia dos Caminhos de Ferro do
(a)
Narte de Portugal,
5 por cento, 1937
100/j00

..

Total.

..

-

3:214.000/)00
15:614.0001100
1:213.000/)00

361.0001)00
20:402.0001)00

Total

Por
unidade

1.952/)13(06)

---

3:131.011DOO

15:186.61S~10

972/)62(82)

1:20~.l29POO

993/)51

951175(7)

-

~-

6O
682n

(b)19:~

.0 dO
(a) Efectuou-se o reembolso, por sorteio, de 120 obrtgações
deste fundo, sendOo;;'í~,.J
Verifica-se que o valor de compra (19:874.5031)70) é inferior ao valor n aO s,a
O valor dos títulos pela última cotação de 1953 (18:329.5761)50) é inferIor
(d) A taxa média dos juros dos capitais aplicados em titulas é de 3,26 por cento.
(b)
(c)
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1

~.o

Crédito
,

----

I

Valor pela última

Por
Unidade

cotação

de 1953

Rendimento

Diferença
sobre o valor
de compra

Total

Lucro
do
reembolsos

em 1953

To,tal

Juros

i
I

1--I 2.210,)00

3:599.680{)00

ll'~,

.

,

+

462.606{)00

-8-

128.560~00

128.560~0()

1:805.420MO

-8-

468.420~00

468.420800

253.530~50

-8-

33.367860

33.357{)60

8578

00

784850

110800

-

13:381.108600

-

951.59885Q

-

397.100800

+

(c) 18::' 29.576{)50

-

51.417840
1:544.927 {)20

508880

I

(d) 508880

12"tOio d
~ O:402.00~pezembro do 1952 e 100 do sorteio de Junho
alor de ...) em 527.497830.
COlllpra (19:874.503{)70) em 1:544.927820.

de 1953.
.

18.600;$00
648.937860

19.108880
649.446840
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----=~

l\fAPJ\

"nÓ
Rendimento.

de'

I
!

Despesas

Prédios
Localização

Rendimento
bruto

------~------------Normais

Tot:U

Eventuais

-----------------------1--------1--------1------Renda livre:
Avenida de Gago Coutinho,
63, Amadora
. . .
Rua de Entrecampos,
52,
Lisboa
Rua de Entrecampos,
54,
Lisboa
.
Rua da Actriz Virgínia, 7,
Lisboa
Soma,

80.322poo

3.492:;530

4.055:$40

80.450pOO

1.975p60

5.22H20

7.1!W';SO

81.071~OO

2.103$10

6.808~60!

8.!~W

91.795~80

4,157~50

3.572~00

7.7:l0~r

-O
I

~l

------1------1----------·60
333,638~80

11,728~50

11.728$50

45.414$00

81U90

3.162$30

46. 370iPoo

879;:390

1.209,>30

46. 370iPoo

827$DO

2.636~30

I 3.4.6'4 ,.10

45.416$00

831p90

1.42HlO

~

183.570~00

3.351$60

8.429p30

~

Renda económica :
Tipo 6:
Rua 32-A do Bairro de Alvalade (prédio A) , . ,
Rua 32-A do Bairro de Alvalade (prédio 13) ...
Rua 32-A do Bairro de Alvalade (prédio C) . . .
Rua 32-A do Bairro de Alvalade (prédio D)
Soma,

3.974.,1201

I

2.08\).;120
p~

Tipo 0:
Avenida do Rio de Janeiro,
40, Lisboa,
Avenida do Rio de Janeiro,
38, Lisboa

58.9OO~00

926,,330

3.J~5pl0

2.498$80

Soma.

~4
60.1j2~00
832$30
2.0j2,>50
1
-1-19-.-040-2-0$-007-5-8~-~6-·0-1--4.-5-4ol-$-3-0'
"'--1-.
~,

Total.

302.612$00

Total gera l.

636.250$80

~I

5.110$20

12.970$60

16.838;)i70 24.69(),s10

~
50~

-8°

)·gO

I
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~=======================================
~.o

2

veis
Peaaa

-

~

amortizações
I

Percou tagom
cm relação
ao rendimento bruto

Deduções sobre o valor
do compr-a ou de cous.truçâo para
mento

lido
Depreciação

-

1 por cento

I

Rendimonto
Fundo
de
obras

'I, por

para

capitalização
Tolal

Das
despesas

cento

---.-

74;1330 10.900$00
73.250;1320
15.500~00
72.1
59$30 15.500~00
8{Ü{)

~3

~

5MO

1.362$501 12262,550

--

--

Total

--

59.611~80 10,517 15,266 25,783

1.937~50

17A37~50 55.812~70 8,949 21,674 30,623

1.937~50

17.437,j)50 54.72H80 10,992 21,508 32,500

16.ooo_?00 2.000$00

49;1320 57.900$00

--_

Da
dopreciação
e
fundo
de
obras

taoccsco

66.065$4.0 8,421 19,608 28,029

--7.237$50' 65.13U50 236.211~70

9,719 19,514 29,233

--

--

--

41.4 39~80

7.848$00

981pOO 8.829;!i00 32.610$80

11.280:1380

7.903$40

987~90

8.89h')30

35.389$50

4,505 19,174 23,679

12.905cii80

7.903$40

987$90

8.891~30

34.014$50

7,470 19,174 26,644

8,751 19,441 28,192

13.162:1370
~7

~

7.862~30
982p80 8.845~10 34.317$60 4,961 19,475 24,436
---- -89:1310 31.517:810 3.939$60 35.456$70 136.332$40 6,421 19,316 -25,737

.

55.174~90
57 ')
67$20

~
~
~
~

1O.212~30 1.276.160 11.4-88$90 43.986~00

5,815 19,505 25,320

10.697~60 1.337~20 12.034$80 45.232UO
--_ -----42;1310 20.909$90 2.613p80
23.523$70 89.218$40

4,780 20,010 24,790

31:1l20 52.427 soo

5,974 19,490 25,464

6.553$40

58.980UOI225.550$80

5,297 19,757 25,054.

---

----

80$40 110.327$00 13.790~90 124.117 ~90,461.762:1l50 7,916 19,507 27,423
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Custo, valor de

-

il\VeJ\tá

,'3

Compra ou construção

_,____.-í
Prédios

-

Locnlíe açâo
Datas

Renda livre:

Preço
de
compra
ou custo
da
construção
e admlnlstraçAo

Valor
de
inventário
•
em
rO
31 de DezeJlllJ
de 1952

~I

,

Avenida de Gago Coutinho, 63,
Amadora ..........
Rua de Entrecampos, 52, Lisboa
Rua de Entrecampos, 54, Lisboa
Rua da Actriz Virgínia, 7, Lisboa
Soma.

20- 6 -1946
23-12-1946
23-12-1946
11-11-1946

1:000.000,$00
1:550.000~OO
1:550.000$00
1:COO.000 tOO

-

5:790.000:;;300

1:019'M8~~
1:457.
'00
1:457,~~00

~
~

Renda económica:
Tipo 6:
Rua 32-A do Bairro
(prédio A) . . .
Rua 32-A do Bairro
(prédio 13) ........
Rua 32-A do Bairro
(prédio C) .....••..
Rua 32-A do Bairro
(prédio D) .

de Alvalade
. . . . . . 26-11-1949
de Alvalade
26-11-1949
de Alvalade
26-11-1949
de Alvalade
26-11-1949

-

Soma.
Tipo 9:
Avenida do Rio de Janeiro,
Lisboa ...........
Avenida do Rio de Janeiro,
Lisboa.
, .

784.800~70

761.863$30

790.336"00

3 <'lO
767.34 p"

790.336"00

767,343fo20

786.229:;;390
3:151. 7021160

40,

~

~I
1:001.193olüO

29- 8 -1950

1:021.222"90

20-12-1950

1:069.756MO

~'

2:090.9791130

~I

38,

Soma.

-

Total.

-

Total g&ral

-

---

---

5:242.681~90
11:032.681~90

~
10:54.6~
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N.O 4

alea. de rendimento

Taxas de rendimento

lor ero 1953
Valor
Depreciação
prevista
em
1953

Paga_
Ib.entos

durante
o ano

Total

em
31 de Dezembro
de 1958
(depois
do
balanço)

________

Liquido
Em reIação
ao
valor
de
compra ou
de
construção

1-----1-----1------1--'--

=~-

1:019.15O~OO10.900~OO 1:008.25O~OO
6,593
1:457.000~OO15_500~OO1:441.500~OO5,027
1:457.000~OO15.500~OO 1:441.500~OO4,655
---.:::_ 1:504.000~OO16.000~OO 1:488.000~OO5,254
-;8-:I-

-::t_

-;8-

-1-

-~-$

--.:..::_

-:t_

Para
capitalização

Em
Em
ralação
relação
ao
ao
valor
valor
em 31
de
de De- compra
zernbro
ou
de 1952 do coustrução
~
----

7,052
4,725
4,952
5,589

5,468
3,600
3,530
4,129

Em
relação
ao
valor
em 31
de Dezembro
de 1952

5,849
3,830
3,755
4,392

5:437_150~OO57.900~OO 5:379.250$00 5,382 5,579 4,181 4,456

761.863~30

7.848$00

754.015~30 5,280 5,439 4,155 4,280

767.3403$20 7_903~40

759.439~80 5,602 5,770 4,477 4,611

767.343$'20 7.903MO

759.439~80 5,428 5,591 4,303 4,432

763.278$'20 7_862~30

755.415190 5,489 5,654 4,364

4,496

3:059.827~90 31.517iP10 3:028.310$'805,450 5,621 4,325 4,455

92$60 1:001_286~20 10_212$30

991.073~90 5,432 5,540 4,307 4,393

~

1:048.847~60 10.697~60 1:038.150100 5,553 5,460' 4,228 4,312

.~

2:050.133$80 20.907iP90 2:029223~905,392

5,500 4,267 4,352

~~
5:109.961~70 52.427~OO 5:057.534iP705,420 5,560 4,296 4,403
185il
---~10:547.111~70
110.327~OO10:436.784$705,401 5,569 4,238 4,429
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N.o 5

da conta do Fundo de despesas
de funcionamento

Comparação entre a receita e a despesa
f

Designação

Importâncf as

Total

RECEITA
a) Orçamentada:
Adicionais a cobrar
Importância
transferida
da
reserva
do Fundo de despesas de funcionamento

85.200100
44.500100

b) Realizada:
Adicionais cobrados (a) ...
Transferido
da reserva do
Fundo de despesas de funcionamento .
Quotas que revertem para este
Fundo ....
Diferença

para

mais

129.700~00

84.445~70
44.500100
799;H0

-

129.745110
45$10

DESPESA
a) Orçamentada
.
b) Realizada
. .

129.700~00
116.323ll'i30

Diferença

para

menos

13.376.«70

Saldo:
a) Diferença para mais entre a receita realizada e a orçamentada
b) Diferença para menos entre a despesa orçamentada e a realizada

45i310
13.376.t70
13.421.«80

Aplicação

do saldo:

a) Orçamento para 1954 . . . . .
b) Reserva do Fundo de despesas
de funcionamento
. . . . . .

13.000$00
421~80
13.421180

(a) Adicionais

cobrados

em 1952: 83.áS2MO.
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MAPA N.· 6
Desenvolvimento

-.,,-

da conta do Fundo de despesas
de funcionamento

Comparação entre a despesa orçamentada e a realizada

o o

~~

.~~

Orçamentada

Cl assíflcação

~~

Efectuada

Diferença
para
menos

Despesa com o pessoal
1.·

Remunerações
tais:

aciden-

1) Gratificação e subvenção
eventual mensais .

.

94 .400~OO 92. 550~OO 1.850$00

Despesa com o material

2.·

Aquisições de utilização
permanente:
1) Móveis:
a) Móveis e utensílios
de escritório.

3.·

3.000$'OO

oosoo

2.910$'00

Despesas de conservação e aproveitamento
do material:
1) De imóveis:
a) Prédios urbanos:
Arranjos e pinturas nas
instalações do Oofre
2) De móveis.

4.·

2. OOO~OO

\)87$'30 1.012$'70

5.000~00

4.857$'50

142$'50

3.000$'OO

1.625~00

1.375~OO

9. 500~OO

8.272#00

1. 228$'OO

3.600~OO

2.631$'60

968~40

.1120.500~OO 111.013,340

9.486,360

Material
de consumo
corrente:
1) Impressos.
'.
2) Artigos
de expediente
e material não especificado.
. . . . . .
Pagamento de serviços
e diversos encargos

5.·

Despesas
de higiene,
saúde e conforto:
1) Luz, aquecimento, água,
lavagem e limpeza..
A transportar.

380
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00

~~
<o

Orçamautada

Classificação

Transporte .
6.°

Despesas
cões :

Encargos
vos:

Diferença
para
menos

. 120.500Il'lOO
111.013$40 9.486$60

de comunica-

1) Correios e telégrafos
2) Telefones
3) Transportes
.
7.°

Efoc tuada

2.000 00
200~~00
1.5OO~00

558~30 1.441~70
10~00
190~00
105~90 1.394$10

administrati-

1) Restituições:
Restitulção
de adícíonais indevidamente
recebidos

500~00

15$"00

485~OO

2) Pagamento

de serviços e
encargos não espccificados ........

5.000$"00 4.620~70

379~30

116.323$30 13.376~70

I

Total

. 129.70()~00

129.700$00
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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:

Número
de
Quantias
Importâncias
subscricom
dos
tores
que contrtbu ír am
subsldtos
respectivos
faleclpar-a o Cofre
dos

Allo~

-

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1\:146
1947
1948
1949
19!iO
1951
19152
1953

5
897~10
10.000100
51
15.161~50
1340001500
37
24.6071"l20
154.0oo~00
62
55.26~&>70
361.000$00
63
72.160,165
477.000$00
49
67.623$40
442.oo0~00
61
98.340;$395
539.000100
59
115.285,30
540.000~OO
67
139.756p60
582.463$00
58
126.261,,56'i
484.841$00
78
235.608i?60
787.757$00
69
239.0.')6,-65 (a) 815.0oo~00
85
294.155$80 (b) 1:000.207~00
87
336.305~10
1:045.oo0~00
93
376.021;1320
1:040.513$00
104
453.554;S90 d) 1:175.954~00
95
447.262;1l55 e) 1:194.059~00
83
393.523$40
982.!-J26$00
78
399.686$25
!-J08.554~00
117
579.369$35
1:357.470130
109
664.044$80
1:311.332~00
124
784.412$80
1:501.236$60
101
69..1702;:595 (I) l:286.953~0()
124
908.64H75 (,g) 1:617.105M5
128
880"!'i6M5
1:518.953~30
110
850.119;35·
1:383.892$)-0
118
880.721$15 '11) 1:459.354~50
lt6
1:095252,175 (i) 1:937.~83i550
1<15 1:115.1\:13~25
1:905.585-~00

-2506

t

12:343.835$00

28:044.040$45

Dest a importância Jo couverrtda
Idem II de 15.000,).
Idom a de 20.000,$.
(d) nestlllUlportAncia,
20.000,5 estão
(e) Dostu Importância foi convertida
(f) Jdern a do 21>.000,$.
(g) Lde mja de 20.0uO,5.
(III Desta Importflncía, 20.0006 estão
a primeira sido do 4.0006 o a. rostantos
(i) Dus t n Importância,
lO OOO/iestão
"prlmeirasJdQ
do 5.QOD/j o as rnstant os
(a)
(b)
(c)

í

Parceutagem
das
coutrfbulçõos
em
relação
aos
subsldlos

8,97
11,31
16,02
15,31
15,01
15,30
18,25
21,35
23,99
26,04
29,91
29,33
29,40
32,18
36,13
38,56
37,54
40,03
43,9!J .
42,68
50,63
52,25
53,90
56,18
57,96
61,42
60.35
56,51
55,90

Dlforença
entre os subsídios
e as
couteíbuíçõas
correspondentes

9.102~90
118.838~50
129.332180
305.731130
404.839~35
374.376~60
440.659~05
424.714170
442.706140
358.579~35
552.148~40
575.943~35
706.051120
708.694~90
664.491~80
722.399110
746.796~45
589.402~60
508.867~75
778.100195
617.287~20
716.823~80
1502.250105
708.460170
638.477115
533.773125
578.633~35
842.635$75
88().0!)1~75

44,01 15:700.205.645

em rondas vitalícias

a de 60.000~.

sendo pagos emprestaçõos mensais de 100,$.
em rendas vitnlíclas a de 10.000,$.
seodo pagos o.n prestações
de 250íi
sendo pagos om prostações
de IOO.~.

mensais, tendo
mousais, teodo
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MAPA
,
Relação do•• uh.crltore.

-

,
I I
de cujo
Ia eCI'menta

oS

~'"

"''d

Nome e posto

,~l;
!Z;'"
'O

---------------------------------------------1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16

17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42

43

29
35
216
218
275
291
411

557
633
661

704
713

765
799
805
809
848
867
998
1046
1113

1154
1265
1268
1329

1341
135()
1374
1458
1573

1580
1642
1668

1803
1838
1903
1940
1955
2001
2006

2014
2038
2219

Capitão António Lopes,
.
Capitão Raul Roque
.
Capitão Ant6nio Hermenegildo Afonso.
Capitão José doo Santos Candeias.
.
Coronel Amílcar de Mourão Gamelas
Capitão Francisco Ant6nio Esteves ,
Capitão Aníbal Marreiros Dias . . .
Coronel Octávio Frederico Dias . . .
Coronel Henrique Linhares de Lima
Coronel Alfredo Ferreira Gil . . .
Capitão José de Sousa Dias
.
Capitão Augusto Nunes Tiago
.
Tenente-coronel Henrique Augusto Coa-reia
, ,u
Capitão Domingos Correia Arouca Júnior .
I''''
Coronel João Nepomuceno de Freitas ...
Capitão Manuel Ribeiro Csrdona . . . "
,
Capitão Cândido Augusto de Carvalho Salgado ,
Capitão Fernando Bianchí Moreira da Câmara .
Coronel Mário Sílvio Ribeiro de Meneses . . .
Coronel João Augusto da Costa
.
Capitão João Augusto do Rego Bayam
.
Capitão Ant6nio doo Santos Cavaco . . . . . . .
'I'enente-coronel Dinis Sebes Pedro de Sá e Melo .
Capitão Horácio César Machado. , . . . . .
Coronel Francisco José da Fonseca Coutinho de Castro
Major Gustavo Arsénio Branco Ventura ..
,
Capitão Eugénio Augusto Correia M. Soares .
Capitão Eugénio Artur Candeias Pereira .
Coronel João Ambrósio Rodrigues .....
Capitão António Bernardo de Figueiredo.
.
Tenente Amílcar Afonso Pereira Camoesas .
Capitão Flausino Correia Torres . . . . .
Major Armando Henrique de Carvalho Lima
Major Olímpio Manuel Pedro de Melo . . ,
Capitão Ernesto Estanislau da Veiga Ventura.
Coronel Ant6nioSeverino
da Piedade Guerreiro
Tenente-coronel Luís António Vicente.
. . , .
Tenente Lourenço Mendes Seco . . . . . . .
Tenente Carlos Henrique da Graçe . . . . . .
Tenente-coronel Ant6nio Augusto da Veiga e Sousa,
Capitão António Ulpiano Rodrigues . . .
Capitão Manuel Marques Abrantes Júnior
Major José Rodrigues Aguincha Júnior .
A transportar
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N.· 8
houve conheClmento
.
durante o ano de 1953
:---

..

",o
'"'" ~~
.;::

~o

'O'"

~

• e
e •

",,,

,,8
~<l

e ~

-_ 'O~

~:3
~~ "'o

SubsidJo
subscrito

"'",

29

40
48
42

34
42
36

54
48

43
45
50
57
42
48
45
30
28

45
58
41
34
46

46
37
38

40
3n
57
48
33
54
43
49
58
53
33
55
35
48
47
28
28

-

57
68
76
70
62
71
65
82

77
72
74
78
65
71
76
73

58
57
73
87
70
62
74
74
66
67
69
67
85
77
62
83

72
78
86
81
82
84
63
76
7G
57
56

-

10.000~00
10.000~OO
15.000$00
20.000$00
20.000il'iOO
10.000$00
10.000100
10.000$00
10.000:$01)
20.0000300
20.000~00
20. OOO.,s
00
10.000~00
10.000~00
10.000$00
20.0000300
10.000$00
10.000$00
10.000$00
10.000$00
20.000100
10.000$00
10.000$'00
10.000$00
20.0oo~00
20.000$00
20.000:$00
20.000$00
10.000$00

to.ooosoo
to.oocsoo

10.000il'iOO
20.000$00
16.000$00
10.000$00
10.000§OO
10.OOO:/iOO
5.000;/iOO
20.000:$00
20.000$00
10.000"sOO
20.000:$00
20. 000 iIl00
5U6.000"s00

Aumento
nos termos
do
artigo 40.·
do Decreto
n.v 22199

Subsídí o legado

286~00
457$00
1.015~00
1.021~00
704~00
512:$00
438:$00
901$00
662:$00
1.096$00
1.209~00
1.627~00
399:$00
533$00
662$00
1.176~00
306$00
284~00
572:$00
1.112$00
999:$00
354$00
604:$00
604$00
821$00
857~00
946:$00
884~OO
1.052$00
663:$00
3-10~00
901:$00
1.072$00
1.184$00
1.112:$00
858~00
338$00
386:$00
689i1loo
1.376:$00
647$00
557$00
556~00

10.286;:500
10.457~00
16.015$00
21.021~00
20.704:$00
10.512~00·
10.438i1'iOO
10.901i1'iOO
10.662~00
21.096~00
21.209$00
21.627~00
10.399~00
10.533$00
10.662$00
21.176$00
10.306:$00
10.281:$00
10.572$00
11.112$00
20.999$00
10.354$00
10.604$00
10.604$00
20.821$00
20.857$00
20.946:$00
20.884:$00
11.052:$00
10.663:$00
10. 34.0:lioo
10. 901 iIl00
21.072i1l00
17.184:$00
11.112,900
10.858$00
10.338 '00
5.386~)00
20.689:$00
21.376$00
10.647$00
20.557$00
20.556~00

32.772:$00

628. 772i1loo

-

Importância total
das quotas
com que
contrfbuíram
para
o Cofre

.

3.496~50
5.661~60
12.376$00
12.471~00
8.899~80
6.348~00
5.499~85
11.022$40
8.052$00
13.834$30
15.320~10
20.062$60
4.895$10
6.591$80
8.296$00
14.970$50
3.762:$90
3.528$00
7.174~00
13.530:$00
12.707:$00
4.290$00
7.481$40
7.570$20
10.326~30
10.910$50
11.864$20

11.084150
12.959120
8.125:$20

4.137150
11.254$80
13.387$60

14A\)2~20

--

13.489$00
10.489_50
4.137~50
5.848~55
8.631$90
16.994~00
7.852$10
6.799$60
6.79G~20

407.421$4.0
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
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2328
2341
2443
2465
2558
2584
2777
2780
2792
2796
2813
2834
2867
2893
2915
3030
3055
3096
3118
3193
3344
3350
3357
3436
3460
3632
3676
3693
3747
3750
3778
3785
3825
3826
3'839
3885
3889
3893
3928
4002
4006
4052
4607
4655
4734
4787

Nome e posto

Transporte
. .
Coronel Alfredo Guilherme Vasconcelos Dias.
Tenente-coronel Gaspar Cerqueira , . . . . .
Tenente António José da. Costa
.
Tenente-coronel Alberto Mário Cortês dos Santos .
Capitão Luís Carlos dos Reis . . . . . . . . .
Coronel Luís de Meneses Leal . . . . . . .
Tenente Carlos Celestino Parreira de Almeida
Tenente António de Carvalho Barreto . . . .
Coronel Ernesto Joaquim Feio.
. . . . . .
.
Coronel Fernando Pimentel da Mota Marques .. V'·lra
Tenente-coronel Fernando Vítor Valente Valadas
18
Capitão António Ambrósio Ferreira . . . . .
.
Capitão José Maria Ferreira da Cunha Júnior
General António Maria de Freitas Soares . . . .
Tenente-coronel Artur Quintino Rogado . . . .
Tenente ,João Inácio da Silva. . . . . . . . .
Capitão Alexandra António Joaquim Frederique
V·el
ês
Tenente-coronel José Augusto da Conceição Alves
Tenente-coronel Raul Ferrão . . . . . . . . . .
Coronel Miguel Augusto Ferreira Lima da Veiga.
Tenente António Vaz da Silva ...
Capitão Celeetino Augusto da Costa. _ .
Coronel Firmino da Silva Rego . . . . .
Tenente Luís Gomes de Andrade ....
Tenente-coronel Alberto Artur Sarmento .
Capitão José Augusto de Oliveira Dias
Capitão José Mendes Silvestre . . . . .
Tenente Fernando de Melo . . . _ . . .
Major Nicolau da Costa Pavão . . . . .
Tenente Octávio Baptista da Silva Lemos .
Major Augusto Maria Duarte Correia Melo . .
Coronel Carlos Duarte Mascarenhas de Meneses
Contra-almirante Joaquim Marques . . . . ..
.'
Capitão-de-mar-e-guerra Manuel Vicente Brito da Qo.Sta
Primeiro-tenente Henrique Maria Travaços Valdês
Contra-almirante Alvaro de Almeida Marta ..
Capitão-tenente José MarÍoa Pina . . . . . . .
Primeiro-tenente António do Nascimento ...
Coronel Adelino Delduque da Costa. . . . . .
Primeiro-tenente Buben Auber Tavares de Melo
Major António Maria Neves de Carvalho ..
Capitão-tenente Francisco Alves Pinheiro . .
Tenente José Francisco Alhandra . _ ....
Tenente Artur Maurfcio de Morais Machado
Capitão Casimiro Marques
.
Capitão Arlindo Roque. . _ . . _ . _ .
A transportar
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-_ - 69

40
40
38
36
51

69
67

64

79
68
49 77
38 6G
35 Gi
40 68
39 67
56 85
44 73
48 76
31 59
38 GG
42 71
57
85
35 63
5<;)
87
42
4<;) 71
77
39
G7
37
65
47 75

40

38

46
36
28
24
35
41
55
55
42
43
56
52
37
52
33
29
49
42

34

44

-

67
74
64
57
52
63
69
82
83
69
70
83
80
64

80
61
56
74
68
GO
70

-

Subsidio
subscetto

596.000~00
10.000~00
10.000~00
10.000~00
20.000~00
10.000~00
20.000~00
5.000~00
20.000$00
20.000~00
10.000~00
10.000~00
10.000~00
10.000~00
10.000100
10.000~00
10.000~00
20.000$'00
5.000~00
20.000$00
10.000100
10.000$00
10.000~00
10.000$00
10.000$'00
10.000100
10.000$00
20.000$00
10.000$'00
20.000$00
10.000$'00 ,
20.000$00
10.000$00
20.000$00
10.000$00
10.000$00
10.000$00
10.000$00
20.000$00
20.000$00
10.000$00
10.000$00
20.000$00
20.000$00
10.000$00
10.000100
10.000100
1:18G.000$00

Aumento
nos termos
do
artigo 40.·
do Decreto
n.? 22199

23.772~00
466~00
399$00
413$00
765~00

-~926~00
346~00
811$00
715$00
4G1$00
430$00
998$00
558~00
G58100
315100
412:$00
1.038~00
522~00
395$00
1.1G7$'00
501~00
G92$00
432$00
396$00
628100
425$00
1.213$00
-$555$'00
-$729,%00
472$00
1.920$00
935$00
4(')3$00
512100
983$00
1.G40$00
674$00
799$00
333J)00
544$00
1.286$00
470$00
331100
512$00
62.042$00

Subsídio

legado

628.772~00
10.4GG~00
10.399~00
10.413$00
20. 765~00
(a) 1. 635~00
20.926$00
5.346$00
20.811$00
20.715$00
10.461$00
10.430~00
10.998100
10.558~00
10.658100
10.315~00
10.412$00
21.038$00
5.522$00
20.395$00
11.1G7~00
10.501$'00
10.G92p'00
10.432$00
10.39G,p00
10.628$00
10.425,%00
21.213$00
(a)
G16$00
20.555$00
627,%00
(a)
20.729$00
10.472$00
21.920$00
10.935$00
10.493$00
10.512$00
10.983$00
21.640~00
20.674$00
10.799$00
10.333$00
20.544$00
21.286,%00
10.470$00
10.331,%00
10.512$00
1:220.920$00

J rnportâncta tot ai
das quotas
com que
contribuíram
para
o Cofre

407.421~40
5.661~60
5.510140
5.125~50
9.519~30
2.243~60
11.854~45
4.204140
10.097~70
9.039~OO
5.759~85
5.376$00
12.438~40
6.813$90
8.222880
3.837~60
5.018$40
12.907~60
6.363$20
G.081iGO
14.592~10
6.219~20
8.583~80
5.312~00
4.836~30
7.6G5$70
5.309$10
15.052~85
493~50
6.813$90
632140
8.997~60
5.790~40
23.990~70
·11.342~50
G.035$20
G.220~80
12.217~GO
20.182~70
9.634~80
9.717150
4.087~50
G.867,670
15.804$60
5.759120
4.160100
6.331$50

.
,

776.147$85
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Nome e posto

z

.
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

4793
4813
4861
4873
4941
4964
4993
5035
5053
5069
5100
5227
5288
5553
5593
5614
5621
5783
5919
5 P83
6002
6041
6053'
6074

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

G091
6139
6166
6173
6209
6222
6313
6321
6322
6361
6449
6627
6702
6911
6985
6990
7083
7098
7327
7334
7485

Transporte

-

.

Capitão Ernesto Passos Ramo" . . . . .
Capitão Jooé Malta . . . . . . . , . .
Coronel Francisco de Assis J ara de Carvalho.
' .,. b:-sl
Capitão Manuel José Oscar Guimarães da Costa 011 I •
General João de Almeida.
. . . . . . . ,
.
Coronel Adriano Garcês Pereira Caldas , ,
Coronel Júlio Tomás Rodrigues de Sá ...
Primeiro-tenente Joaquim Mendes Alves de ôouôa
Tenente Henrique de Sá Alves Vian'a. . ,
Coronel Bento Esleves Roma ....
, , .
Tenente António José de Andrade Figueiredo
Capitão Alvaro Herculano da Cunha , , . .
Capitão António de Vasconcelos Ribeiro Dias
Capitão Artur da Silva Lamciras . ..
"
Tenente Manuel Joaquim Moreno ...
,
Capitão Manuel João Nicolau.
. . . . ,
Capitão José Rafael Baptista J únior , .
Capitão Manuel Cabral Lucena e Sampaio
P.rimeiro-tenente José Maria das Neve
Capitão Fernando Joaquim Corado . .
Tenente Rafael Pinto Barradas ...
,
Primeiro-tenente Nicolau da Silva : , .,
.
Coronel Armando Macedo , , , . . , , . . . . ' j"
Capitão-de-mar-e-guerra José Carlos Rodrigues Coelho unior . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Tenente Manuel JOôé Rodrigues . . . . , . ,
Tenente-coronel Júlio Mário da Cunha Viana. ,
Major António Tomás de Aquino Tavares Júnior
Capitão Ernesto Xavier Serpa Nunes ..
, ..
Coronel Carlos Ribeiro Peslana.
. . . . . . .
Capitão-de-fragata Ernesto da FOllileca Lourenço
Coronel Eduardo Ferreira Viana ....
, ..
Primeiro-tenente José Joaquim
lves Pereira ,
Capitão-de-mar-e-guerra Augusto Goulart de Medeiros.
Primeiro-tenente José Pereira Jorge
.
Capitão José da Costa Madeira . .
Capitão António Gonçalves Cidrais
Primeiro-tenente João Pedro
.
Capitão João da Silva . ,
.
Primeiro-tenente
Júlio Pereira . , . . . .
Primeiro-tenente Alberto Afonso dos Santos
Capitão Horácio 'I'eíxeica de Medeiros ..
,
Capitão Abílio dos Santos Fura,
. . . . .
Capitão Fernando Luís Jordão Tavares . , .
Primeiro-tenente Casimiro Augusto Monteiro.
Capitão Fernando dos Santos Pinto Pereira Caldas
A traneporia»

. • • • .
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33
42
45
33
51
36
52
46
40

44
36
23
31
33
31
31
23

30
38

30
2\l
51
53
47
47

50
53
45
43
35
4n
56
55
41
29
2n
3n

30
43
42
35
41
24
32
24

Subsidio
subscrito

'00
....'0

5n
67
71
5n
80
61
77
71
67
6n
62
48

56
56
60
5n
48
52
61
51
4n
75
73
67
67
70
73
65
63

55
69
76
75
67

48
47
61
56

64
58

60
56
37
58
36

- -

1:186.ooo~00
10.000$00
10.000$00
20.
00
20.ooo~00
10.ooo~00
20.000$00
10. 000~00
20.000$00
20.000$00
20.ooo~00
10.ooo~00
10.000$00
10. 000~00
15.000100
10.ooo~00

coo,

eo.coosoo

20. 000 iii00
10.000$00
10.000",00
10.oooJlOO
20.ooo~00
20.ooo~00
20. 000 ~OO
20.000$00
10.000$00
20.000$00
20. 000~00
10.ooo~00
5.000$00
20.000$00
20.000$00
10.oooJlOO
20.ooo~00
20.ooo~00

eo.ooosoo
so.coosoo

5 .000JlOO
20.oooJlOO
5.ooo;S00
5 .000JlOO

e.ooosoo

10.oooJlOO
20.000<600

io.coosoo

20.oooJlOO
1:846.000100

Aumento
nos termos
do
artigo 40.0
do Decreto
0.022199

62.042$'00
31n;il00
455~00
1.043$00
611~00
815~00
686,600
729~00
1.082$00
872~00
982~00
359$00
213$00
267 00
391$00
323$00
642$00
427$00
239~00
38UOO
222$00
371$00
:I. 291~00
1.225100
897$00
451 Jl 00
1.036$00
1. 214iPOO
406~00
184.$00
517100
986$00
705$00
1.338$00
871100
354$00
370,s00
160100
531100
176$00
141,s00
167~00
236~00
217$00
300$00
255$00
87 .502~00

Subsídio logado

1:220.920$00
10. 31n;300
10.455~00
21. 043$00
20.611~00
10. 815~00
20. 686~00
10. 729~00
21.082$00
20.872$00
20. 982 ~OO
10.359$00
10.213$00
10.267 $00
15. 391,s00
10.323~00
20.642 :'l00
20.427,s00
10.23n 00
10.381~00
10. 222~00
20.371,,00
21.2n1$00
21.225$00
20.897$00
10.4.5UOO
21.036 00
21. 214$00
10.4.06$00
5.1s..1$00
20.517 aS 00
20. 986p 00
10.705$00
21. 338 aS 00
20.871100
20.35HOO
20. 370,s00
5.160l'l00
20.531100
5.176pOO
5.141~00
5.167$00
10.236100
20.217100
10.300JlOO
20.255100
1:906.380100

Importância total
das quotas
com quo
contribuiram
para
O Cofre

.

776.147185
3.975$'00
5.740$'80
12.80HI0
7.522$'50
10.059~60
8.485~70
8.880~30
13.700$60
10.884$00
12.518~60
4.427MO
2.691~00
3.357~90
5.080M5
4.004$00
8.078$80
5.284$50
2.938 00
4.651~50
2.745$90
5.139~95
16.752$4.0
15.246$00
11. 323i80
5.568$70
12.744$00
15.498JlOO
5.190~60
2.283~80
6.534$00
12.130$4.0
9.089$60
17.03111'!20
11.160,80
4. 620M5
4. 796~00
:1.980$80
6.893$20
2.291185
1.770115
2.074B90
3.080,s00
2.902$60
3.799MO
3.26911'lr,O

1:097.150~70
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135
136

7 510

137

8080
8083
8446
8545
9042

138
139

140
141
142
143
144
145

7 969

9 306
9 312
9 531
9 591

Transporte
. . . . .
Major Artur Manuel Acciaioli Tamagnini Barbosa
Segundo-tenente Eduardo Rodrigues Mano
.
Alferes José Trindade Durão
.
Segundo-tenente António Joaquim Dias dos Reis
Segundo-tenente António da Silva. . . . . .
Tenente Cláudio Rodrigues da Costa . . . .
Tenente Joaquim Ferreira de Oliveira Coelho
Alferes João Paulo da Costa Amorim Alves
Subtenente Henrique Maria das Neves ..
Alferes José Augusto de Oliveira Carvalho .
Subtenente António Augusto Fernandes .
Soma

total.

uotsS,
(a) Estes subscritores encontravam-se suspensos por falta de pagamento das suas q
pagas aos beneficiários dos seus legados as respectivas reservas matemáticas.
terJllOS
(b) Este subscritor faleceu antes de completar dois anos de inscrito, pelo que, nOS
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Aumento
nos termos
do
artigo 40.·
do Decreto
n.? 22199

'O'"

"o .§o

'" o
" es

;;'0

a8!)

N." 4

Subsídio
SuuscrJto

" o

-

24 36
28 '38
33 59
35 59
40 56
48 54
19 42
26 28
21 47
26 27
42 54

...__-

r-

Pelo qn
ai

1108

1:846.000$00
5.000~00
5.000$00
10.000,600
20.000$00
5.000$00
5.000$00
10.000$00
20.000~00
2.500$'00
20.0oo~00
10.000~00

87.502$00
65$00

1:958.500,300

88.470$00

-{l-

269.$00
266$00
97q6oo
72~00
151$00
-;5-

48~00
-$-$'-

1

Importância total
das quotas
com que

Subsídio legado
I

contribuíram
para
o Cofre

1:906.380$00
5.065~00
(a)
360/100
10.269~00
20.266100
5.097 $00
Õ.072,500
10.151100
20.000100
2.548$00
(b)
377~00
10.000$00

1:097.150jl70
890~60
590$55
3.850$00
4.548$90
1.330$50
1.185$80
1.965170
812$00
599$80
377$00
2.191$70

1:995.585100

1:115.493$25

termos do artigo 23.0 do Decreto n.? 22119, de 15 de Fevereiro

b~

de 1933, foram

•
go li .•do referido Decreto n •• 22 199, foram restituídas

as quotas por elo pagas.
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====================================================VIII - BALAM
Cofre

de Previdência

dos 011

~ de
Nos termos do artigo 45.0 do Decreto n." 22199, de 1 D
ao 1.0 trimestre de 1954:

RECEITA
Saldo do antecedente:
Dinheiro em caixa
. • .. .. . .. . . ..
Fundo de manoio . . . . .. . . . . .
Depósito à ordem. . . . . . . . . .
Títulos em carteira (valor de compra)
Imóveis de renda livre (a) .....•
Imóveis de renda económica (b) • ••
•
Comissão Administrativa da Construção de Casas
de Renda Económica para. o Exército. • . . . .
Câmara Municipal do Porto ........
Casas de ronda económica do Porto
Móvols e uteusílIos (e). . •••••

5.870{)70
12.000BOO
2:678.4141100
19:874.5031170
5:379.250{)00
5:051.5341170
2:156.500800
186.582{)40
186866
34.4781180

Quotas:
Recebidas durante O trimestre.
Juros:
De titulos d. crédito
Do depósito " ordom
lIeceltas

198.749/)40
1I.975{)00

eventuais:

Nos termos do artigo 23.0 do Decrolo n.o 22199.
l ..ucro do reembolso de obrtcaçõos da Companhia
dos Camlubos de Ferro do Norto do Portugal.
Imóveis - Prédios

de rendimento:

Rendas recebidas durante o trimestre.
Imóveis -

Casas de renda económica:

Rendas recebidas durante o trimestre.
Contribuições

em dellósito:

ImportlLncias recebidas aguardando desUno .•.•.••.•.•••
Fundo

de "esl,e88s

de funcionamento:

Adicionais recebidos no trim~stre
Reombolso do franquia postai .....

21.328800
31150

21.331650
36:194.317/!40

(a) Depreciaram se, pelo bal anço, de 57.900{) (1 por conto do sou custe) os qnntro pródi~:
tb) Depreciaram-se, pelo balanço, de 52.4:27 (1 por cento no seu custo) os quatro préd:Ctl
(e) Deproctarnm se, pelo balanço, do 4.259~ (10 por cento do sou custo) os móvais o U

n
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CETES
c1ais do E'

.
xercuo

Metropolitano

Fevereiro de 1933, publica-se o balancete

do Cofre referente

DESPESA
De
De subs cr I tores falecidos no corrente ano • . . •
sUbscritores falecidos em gerências anteriores

Sab8ídl

305.51)7'00
168.458'00

-----_::_-

474.055t$00

os em prestações:
Preataç~ea pagas durante

o trimestre.

• • • • • • • • • • • • • • •

1.350",00

Rendas vltalíelas :
Rendas pagas durante

2.219/120

o trhnes tre

11116'01
s - Prédios de rendlJl.ento:
Várl
&sdespesas

11II6VoI
Várl
Fundo

n

8-

liquidadas

no trimestre.

Casas de renda eecnõmíea

as despesas

liquidadas

. . • • • • • • • • • • • •

14.422830

. • . . • . • • • . • • • •

9.144180

s

no trimestre

de despesas de funelonamento:
• • • • • •

24.784120

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

43830

9I1lunerações e outras desposas

liquidadas

no trimestre

Quotas:
Importltncla das restituídas
COntrlb

Ulções em dep6slto :

Importância

restitulda

•

21120

Saldo 'lne passa:
Dlnhel
Fu d ro em caixa
• • • • • • • • • • • • • • •
D: óo de maneio • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
TltP slto à ordem.
Im~loa em carteira (valor de compra) ••••••
1,n6Veis - Prédios de rendimento
• • • • • • • •
Co Veis - Casas do renda económica.
• • • • •
dmisaao Administrativa
da Construção de Casa.
Câ e Renda Econ6mica para o Exército
• • • • •
M,6mara l\luDlclpal do Porto .••••••••••
veis e uteusüícs
• • • • • • • • • •

21).551'00
12.0001100
2:540.623/j00
19:871.630/j90
5:379.250/j00
5:057.534/)70
2:556.500/j00
186.769/100
34.478/180

85:668.337140
36:194.377/140

de r.
d~re~:a livre.
811i08da eConómica do tipo 6 e os dois do tlpe 9.
e escritório.
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das Casas de Renda Económica para o Exército.

Comparação entre a receita e a despesa de 1 de Janeiro
a 31 de Dezembro de 1953

Receita

Movlrneuto

Despos"

Do Cofre de Previdência
dos Oficiaisdo Exército
Saldo a favor do Cofre em 1 de Janeiro de 1953
'"
Recebido do Cofre para a construção
de um bloco de três prédios para
habitações
de renda económica
para oficiais no Porto.
. . . . .
Despendido com os mesmos prédios
Saldo a favor do Cofre . . . . . .

Do Cofre de Previdência
dos Sargentos
Recebido do Cofre para a construção
de um bloco de dois prédios para
habitações
de renda económica
para sargentos no Porto
Despendido com os prédios
Recebido do Cofre para a construção
de um prédio com duas moradias
para sargentos no Alto do Duque,
em Lisboa.
.
.
Deficit coberto pelo subsídio do Ministério do Exército
. .
.
Despendido com o prédio .

54.379~10

-$-

2:000.000$00
-1>-$-

-1>1:972.0471>50
82.3311>60

2:054.379{>10

2:054.379$10

27.641$00

-$-

-$-

34.507~50

53. 661{>80

-$-

112.2641>70
-{>-

159.060~00

193.567 $50

193.567 $50

Subsídio do MinistériodoExército 1------1-----Saldo do subsídio em
1 de Janeiro de 1953
Saldo do juro em 1 de
Janeiro de 1953

-{>-

637 .420~10
4.026140

Subsídio recebido em 12 de Fevereiro de 1953
..
. . .
Despendido com as casas para sargentos no Porto . . . . . . . .
Despendido com as casas para sargentos no Alto do Duque, em
Lisboa
.
Despendido com as casas de Évora
Despendido com o projecto-tipo das
casas a construir de futuro para
o Cofre dos Sargentos
. . . . .

641.446~50

-1>-

450,0001>00

-:f}-

-$-

-s-

-$-$-

6.866{>50
105.3981>20
15~00
8.000$00

2." Série
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Rocoítu

Movimento

Despendido com a administração
própria da Comissão .
Juros vencidos em
2.302~20
1952
Juros vencidos em
-$1953 (a) .
Saldo do subsídio
do Ministério (lo
!)59.878~20
Exército
6.3:2 iIlGO
Saldo dos juros .

Despesa

7.262~20

-;%-

.

2.302~20

.

-$-

966.206$80

-1>-

1:093.718~70 1:003.748$70
Sald? .d? dinheiro entregue pelo Cofre dos
82.331~60

Oficiaia . . . . . . . . . . . . . ..

] dom do subsídios do Ministério do Exército . . . . . • . . . . . . . . ..
Juros. . . . . . . . . . . . . . . ..
Total em poder d(~ Comissão (b)

959.878,,20
6.328$60

-----

1:048.53 40
-----

(a) o. juros rol ati vos no ano de 1953, no valor do 2. GO/;30, não
lIo,tll couta por torem sldo lançados
0111data poxtertor , Jl~la Caixa
Silos.
(b) Dostlnnso
à couclusãc, no corrente
ano, das cns as do Corro
Porto o a rororçar o. contrlbulção
para as quo se estão a cuus trutr um
destilladas
ao mesmo Cofre.

IX -

foram íncluldos
Geral de Depó
<10 Sarg ontos no
Evora o 'I'omar,

ANÚNCIOS

Escola do Exército-Comando
Declarações de vacatura

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." 36237, de 21 de Abril de 1947,
e para efeitos do respectivo provimento, faz-se público
que se encontra aberto concurso para professor adjunto
da 9.' cadeira (Táctica de Cavalaria).
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condi~õe8 prescritas nos artigos 1 .0 e 19.0 do mesmo
decreto e apresentar na secretaria da Escola, até às
15 horas do dia 26 de Julho de 1954, as uas declarações, feitas em papel selado e dirigidas ao comandante

394
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da Escola, instruldas 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, 6 de Maio de 1954.- O Comandante, Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal, general.
(Diál-io do Governo n.? 125, 2.' sérío,

de 27 de 1I1nlo do 1954).·

ObItuárIo

1954
Março 13 -

Major de infantaria,
na situação de reserva..) Paulino
José das Dores. Prestava serviço na comissao do contencioso e na Comissão Administrativa
para a Construção de Casas de Renda Económica.
Abril
9 - Coronel reformado Floriano Abílio Leal Pessoa.
»
24 - Capitão de cavalaria, na situação de reserva, António
Lo bo Portugal e Vasconcelos.
Maio
4- Coronel reformado António Augusto Vítor Sabo.
»
5 - Tenente de infantaria, na situação do reserva, Manuel
do Rosário.
»
12 - Capitão capelão reformado Cândido Abílio de Almeida
Gomes.
»
13 - Tenente-coronel
reformado João Maria Pinheiro Pinto
da Cruz.
»
15 - Capitão de infantaria, na situação de reserva, António
Joaquim Abrunhosa.
Prestava
serviço no quartel-geral da 1." região militar.
»
16 - Coronel reformado Alberto da Silva Pais.
»
16 - Capitão de infantaria, na situação de reserva, António
Pires Mendes. Prestava serviço na carreira de tiro
de Setúbal.
»
18 - Capitão reformado António Maria Falcão Teles.
»
20 - Capitão reformado Mário Natal do Prado Coelho.

Ilorácio José de Sá nana
Está conforme.

o

Ajudante-General,

Rebelo.

3. g ~)
MINIS TÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do
2.-

N.O 5

o

Exército

Série

18 de Junho de 1954

Subsecretário de Estado do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército,
o seguinte:
Ministério do Exército-I.a

Oirecção-Geral-

3.a Repartição

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, publicar a lista de antiguidade dos
sargentos-ajudantes
mecânicos electricistas e automobilistas dos serviços especiais do Exército e dos quadros
de pilotos, mecânicos e radiotelegrafi tas da Aeronáutica
e dos primeiros-sargentos das diferentes armas e serviços
do Exército, dos serviços terrestres da Aeronáutica, da
Guarda Nacional Republicana e da Guarda Fiscal, nos
termos do artigo 6.° do Decreto n.? 36574, de 4 de
Novembro de 1947.
Ministério do Exército, 18 de Junho de 1954.--0 Subsecretário de Estado do Exército,
riana Rebelo.

Ilorácio José de Sá
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Frequentaram em França o curso de monitores pára-~uedistas, pelo que lhes foi passado o diploma miÍitar de monitor pára-quedista pelo Ministério da Guerra
da República Francesa, em 19 de Dezembro de 1953,
os seguintes sargentos:
Segundo-sargento Américo de Matos, da Escola
de Mecânicos Electricistas.
Furriel Manuel Coelho Gonçalves, do regimento
de lanceiros n. o 1.
Horácio José de Sá Viana Rebelo.
Está conforme.

o

A.judante-General,

3 . 831MINISTÉ~IO

Ordem

DO EXÉ~CITO

do Exército
2.-

Série

30 de Junho

N,o 6

o

de 1954

Subsecretário
de Estado do Exército manda publicar, para conhecimento
e execução no Exército,
o seguinte:
1-

MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

a

Ministério do Exército - t. Oirecção-Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 27 de Janeiro de 1954:
Ouadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, José Manuel da Cunha,
que, por ter deixado de prestar serviço na província
de Angola, onde se encontrava em comissão de serviço militar, regressou em 5 de Janeiro de 1954, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data do seu regresso.
(Visada pelo Tribunal de Coot ... em 19 de Junho do 1954. Nfto
são devldol emolnmontos,
nos termos do Decreto n.o 22 267).

Por portaria de 14 de J.lfaio de 1954:
Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Estado da índia,
onde se encontrava em comissão militar, o tenente
miliciano de infantaria, adido, José Joaquim Sousa de
Oliveira, devendo ser considerado nesta situação desde
14 de Fevereiro de 1954.
(Visllda polo Tribunal do Contas om 1 do Junho do 19ú4. Nno
são devido. cmotumentos,
uos termo: do Decroto n.o 22 ~57).
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Por portarias de 28 de Maio de 1954:
Deixa de ser considerado na situação de adido, como
engenheiro de secção da Fábrica Militar de Braço
de Prata, continuando, porém, na mesma situação de
adido, mas em serviço na Escola do Exército, como
professor adjunto das 10.a e 11.8 cadeiras, cargo para
que foi nomeado por portaria desta data, o capitão de
artilharia Luís Esteves Ramires, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Fevereiro de 1954.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 18 de Junho de 1954).

Reforma
(Despacho de 20 de Maio de 1954 da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência,
puhllcado no Diário do Gov.. ·no n.' 122,
2.a série, de 24 do mesmo mês e ano).

Coronéis: de infantaria, Bártolo Afonso Simões e, de
artilharia, Augusto Gonçalves Pereira de Barros; major do extinto quadro auxiliar de engenharia José
Fernandes de Carvalho; capitães de infantaria Luís
Amaro de Oliveira e João Hermínio Barbosa; tenentes:
de infantaria, João Baptista Pinto e João Marchão
e, de cavalaria, Adelino de Figueiredo e Alfredo Manuel Dias, todos na situação de reserva, nos termos
da alínea a) do artigo 2.0 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,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 4 e 27 de Janeiro, 10 de Fevereiro, 15, 5,
29 e 3 de Janeiro, de 1954, 20 de Dezembro de 1953
e 14 de Janeiro de 1954.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de engenharia n," 2, Manuel de Pinho,
nos termos da alínea b) do artigo 13.° do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 916,
de 18 de Setembro de 1952, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Fevereiro de 1954.
(NAo carece de visto ou anotaçllo do Tribunal

de Contas).

Reserva

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
em serviço no Ministério das Finanças, na Guarda
Fiscal, onde se encontrava adido, Manuel Canhão
Fernandes, nos termos da alínea a) do artigo 12.° do
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Decreto-Lei n.? 36 30.1, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Maio de 1954.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 19 de Junho de 1954. Não
são devidos emolumentos, n08 tormos do Decreto n,? 22257).

Por portarias de 1 de Junho de 1954:
Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, o brigadeiro,
adido, na situação de reserva, Fernando Dinis de
Ayala, devendo ser considerado nesta situação desde
20 de Maio de 195.1.
Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, o tenente de
infantaria, adido, na situação de reserva, José Augusto
Correia, devendo ser considerado nesta situação desde
10 de Abril de 1054.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 19 de Junho de 1954. Não
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22257).

Adidos

General, no quadro do corpo de generais, Adolfo do
Amaral Abranches Pinto, por ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério dos Negócios Estrangeiros como embaixador de Portugal em Pretória, devendo ser considerado
nesta situação desde 24 de Maio de 1954.
Tenente, do batalhão de caçadores n.? 9, Celestino Cândido de Figueiredo Almeida e alferes, da bateria independente de defesa de costa n.? 1, Florentino de Alegria Ribeiro, ambos do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, por terem sido nomeados para desempenhar comissões de serviço militar dependentes do
Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 17 de Maio e 20 de Abril de 1954.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do Hospital Militar Regional n." 4, António Manuel
Pissarro, 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 19 de Maio de 1954.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 18 de Junho de 19M).
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Quadro da arma de infantaria

Coronel de infantaria, supranumerário, chefe do distrito
de recrutamento e mobilização n.? 5, onde continua
colocado, Maximino de A branches Mendes de Sena
Neves, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de
Maio de 1954.
Tenente de infantaria, adido, António Pereira da Silva,
que, por ter deixado de prestar serviço na provincia
de Angola, onde se encontrava em comissão de serviço militar, regressou em 22 de Maio de 1954, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data do seu regresso.
(Vlsadn pelo Trtbunal
do Contas om lU do Junho de 1954. Não
são devidos omolurnontos, nos termos do Doeroto n.o 22257).

Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Vasco Machado Ferreira Vilas Boas, que, por
ter deixado de prestar serviço no Subsecretariado de
Estado da Aeronáutica, regressou em 24 de Maio de
1954, para preenchimento de vaga no quadro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data do seu
regresso.
Reserva
Coronéis: do corpo do estado-maior, da 3.11 Direcção-Geral deste Ministério, IIorácio Madureira dos Santos;
de artilharia, da direcção da arma, Fausto Henriques
Correia e, de engenharia, adido, director das Oficinas
Gerais de Material de Engenharia, cargo de que fica
exonerado por esta portaria, Francisco Eduardo Baptista, nos termos da primeira parte da alínea é) cio
artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1\:)52,
devendo ser considerados nesta situação desde 21 de
Maio de 1954.
Coronel de infantaria, no quadro da arma, Raul Ferreira
Braga; tenente-coronel miliciano de infantaria do extinto quadro especial, do distrito de recrutamento e
mobilização n. o 6, Eduardo Pinto Veiga e capitão do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, do batalhão independente de infantaria n. o 17 , José do Couto
Vaz, o primeiro nos termos da alínea c), o segundo
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nos termos da alínea a) e o terceiro nos termos da
alínea b), do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 36304,
alterado pelo Decreto-Lei n." 38 916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 14, 7 e 13 de Maio
de 1954. (Visadas pelo Tribunal do Conta. om 10 de Junho de 1054. Não
são devidos emolumentos,

uos termos do Decreto

n.o 22257).

Supranumerário

Tenente-coronel de infantaria, adido, professor catedrático de Frsica Geral do curso geral preparatório da
Escola do Exército, cargo de que fica exonerado por
esta portaria, António Gomes de Almeida, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal
do Contas em 26 de Junho de 10M. Nilo
silo devldol omolumontos, nOI tormos do Docreto n.o 22 257).

Por portaria de 8 de Junho de 1954:
Reserva

Brigadeiro, inspector da 4. a inspecção de infantaria, José
Guimarães Fisber, nos termos da alínea b) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n." 36304, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 38 016, de 18 de Setembro de 1952,
devendo ser considerado nesta situação desde 4 de
Junho de 1954.
(Vloada polo Tribunol de Contas em 21 do Junho de 1954. Nilo
são devidos omotumentoe,
nos termos do Decroto n.o 22267).

Por portarias de 11 de Junho de 1954:
Deixa de ser considerado adido no Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, continuando, porém, na mesma
situação de adido em serviço no Ministério dos Negócios Estrangeiros, o major do corpo do estado-maior
Augusto da Silva Viana, devendo ser considerado
nesta nova situação desde 1 de Maio de 1954.
Considerados regressados ao serviço deste Ministério
em 10 de Dezembro de 1953, e não em 11 do mesmo
mês e ano, os tenentes milicianos de infantaria Augusto Elói Mendes e Orlando Augusto Miranda Basso,
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referidos na portaria de 12 de Fevereiro de 1954,
publicada na Ordem do Exército n.? 1, 2. série, do
corrente ano. (Anotadas pelo Tribunal de Contas em 23 de Junho de 195').
11

Considerado regressado ao serviço deste Ministério por
ter deixado de prestar serviço na Fábrica Nacional
de Munições de Armas Ligeiras, onde se encontrava
adido, o coronel de artilharia, na situação de reserva,
António da Costa Malheiro, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Maio de 1954.
(Visada pelo
silo devidos

TrIbunal
de Coutas em 2<l de Junho
emolumentos,
nos termos do Decreto

de 1954. Nilo
22 257).

n,?

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Oarlos Manuel de Melo
Silva Flor Brás dos Santos, para preenchimento de
vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data do seu regresso, o qual se efectuou
em 28 de Maio de 1954, por ter deixado de prestar
serviço na província de Cabo Verde.
Quadro da arma de artilharia

Capitão de artilharia, adido, Augusto José Pais Ladeira,
para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser
considerado nesta situação desde 27 de Maio do 1954,
data em que deixou de prestar serviço na Fábrica
Militar de Braço de Prata, onde se encontrava como
engenheiro de secção, cargo de que fica exonerado
pela presente portaria.
Ouadro da arma de cavalaria

Major de cavalaria, supranumerário,
do regimento de
lanceiros n. o 1) onde continua colocado, João José de
Figueiredo Gaspar, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo sor considerado nesta situação desde
21 de Maio de 1954.
Reserva

Brigadeiro, inspector da 1. inspecção de cavalaria,
Augusto César de Monte Falco Pereira, nos termos
da alínea e) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 36304,
substitui do pelo Decreto-Lei n,o 38 916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Maio de 1954.
11

(Visadas pelo Tribunal de ContaI em 24 de Junho de 1954. Não
são devIdo. emolumentos,
no. tormos do Docreto n.o 22 2571.
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Por portarias de 18 de Junho de 1954:
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Armando Seixas Gomes, que, por ter deixado
de prestar serviço na província de Angola, onde se
encontrava em comissão de serviço militar, regressou
em 22 de Maio de 1954, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, nos termos da segunda parte do artigo 58.0 do Decreto-Lei n. o 28401, substituído pelo
Decreto-Lei n. o 32 692, de 20 de Fevereiro de 1943,
da bateria independente de defesa de costa n." 3,
Manuel Maria Moura, para preenchimento de vaga
no quadro, devendo ser considerado nesta situação
desde 30 de Maio de 1954.
Reserva

Tenentes-coronéis: de infantaria, comandante do batalhão
independente de infantaria n. o 17, Frederico Augusto
Lopes da Silva Júnior e, do serviço de administração
militar, subinspectores do mesmo serviço, António
Gonçalves Coimbra e Júlio Augusto da Silva Malaguerra, o primeiro nos termos da alinea a) e os
restantes nos termos da alinea b) do artigo 12.0 do
Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerados nesta situação desde 31 de Maio de 1954.
Supranumerários

Brigadeiro, professor efectivo do curso de altos comandos no Instituto de Altos Estudos Militares, Luis
Gonzaga da Silva Domingues e tenente-coronel de infantaria, chefe da secção de desenho dos Serviços
Cartográficos do Exército, Renato Ferraz de Boaventura, ambos adidos, exonerados dos mencionados
cargos pela presente portaria, devendo ser considerados nesta situação desde, re pectivamente, 18 e 4
de Junho de 1954.
(Visadas
pelo Tribunal
de Contas em 80 de Junho
lAo dovldos omolumentos,
DOS tormos
do Decreto

de 1954. NAo
U 2:17).

D.·
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Por portarias de 21 de Junho de 1954:
Adidos

Major de artilharia, adjunto técnico da divisão de topografia e geodesia cartográfica dos Serviços Cartográficos do Exército, João Horta Galvão Ferreira Lima,
por ter sido nomeado para o supracitado cargo por
portaria desta data, devendo ser considerado nesta
situação desde 21 de Junho de 1954.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 2Q de Junho da 1954).

Majores de artilharia, <10 comando militar de Angola,
Artur Aragão Pinto de Andrade e Leopoldo Manuel
Seabra Sousa Gentil e capitão do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, no quadro dos mesmos serviços,
Henrique Fernandes Nogueira, os dois primeiros por
terem sido nomeados para desempenhar comissões de
serviço militar no ultramar de harmonia com a alinea b) do artigo 3.° do Decreto n.? 36019, de 7 de
Dezembro de 1946, e o terceiro por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 19 e 19 e 1 de Junho de 1954.
(Anotada

palo Tribunal

da Contas em 28 da Junho da 1954).

Quadro do corpo do estado-maior

Coronel do corpo do estado-maior, adido, em serviço
no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Júlio Manuel
Pereira, que, por ter sido exonerado do serviço que
prestava no referido Ministério, regressou em 9 de
Junho de 1954, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
Reserva

Tenente-coronel
de infantaria, 2.° comandante do regimento de infantaria n. o 7, José Teodoro da Silva
Santos e majores: de infantaria, do regimento de infantaria n.? 10. Alberto da Encarnação Pereira e,
médico, comandante do 2.° grupo de companhias de
saúde, João Gonçalves Valente, o primeiro nos termos da alínea c) e os restantes nos termos da alinea b) 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, 11, 3 e 3 de Junho de 1954.
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Supranumerário

Oapitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, João Vilas Boas Mousinho de Albuquerque,
que, de regresso do Ministério do Interior, em serviço
na Guarda Nacional Republicana, se apresentou em 1
de Junho de 1954, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Visadas polo Trlb;nal
de Coutas em 30 de Junho de 195-1. NAo
S:LO devIdos emolumentos, DuS termos do Decreto n.o 22 251).

Por portarias de 25 de Junho de 1954:
Adidos

Ooronel de artilharia, do comando militar da índia, Augusto Dantas Pimenta Serrão de Faria Pereira, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço militar no ultramar, ao abrigo da alínea a) do
artigo 3.0 do Decreto n.? 36019, de 7 de Dezembro
de 1946, devendo ser considerado nesta situação desde
20 de Junho de 1954.
(Anotada

polo T'rtbunal

do Contas om 28 de Junho de 1954).

Major de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n. o 5, Leonilo Eugénio J onaths Guapo do Almeida,
por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço militar dependente do Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica, devendo ser considerado
nesta situação desde 25 de Junho de 1954.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas em 29 do Junho de 1951).

Oapitão de artilharia, do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Antero Filipe Veloso Ramos, por
ter sido nomeado professor efectivo do 8.0 grupo de
disciplinas do referido Instituto por portaria de ~3 de
Junho de 1954, devendo ser considerado nesta situação
desde 24 de Junho do corrente ano.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas em 28 do Junho de 1954).

Reserva

Ooronel do corpo do estado-maior, em serviço na
3.a Direcção-Geral deste Ministério, João José Xavier
Banazol, nos termos da primeira parte da alínea c) 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 11 de
Junho de 1954.

434

ORDEM DO EXERCITO

N.o 6

2." Série

Supranumerário

Tenente-coronel
de artilharia, comandante militar de
Cabo Verde, Carlos Kol de Alvarenga, nos termos
da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei
n." 28401, de 31 de Dezembro de 1937, substituído
pelo Decreto--Lei n.? 32692, de 20 de Fevereiro de
1943, e ao abrigo da Portaria n.? 10891, de 8 de
Março de 1945, devendo ser considerado nesta situação desde 25 de Junho de 1954.
)VI.adas pelo Tribunal de Contas em 30 de Junho de 1954. NAo são
devidos emolumentos,
110S termos do Decreto
n.o 22 2:>7).

,,-

PROMOÇOES

Ministério do Exército _I.'

Direcção-Geral-

3.a RepartiçAo

P01' portarias de 21 de Maio de 1954:
Escola Central de Sargentos

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Luis Macedo
Pereira. (Vl8ada pelo Tribunal de Contas em 31 de Maio de 1964. São
devidos emolumentos,

nos termos do Decreto

n.o 22 267).

Adido

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, Alberto Carlos da Conceição Serpa Soares.
(VI.ada pelo TrIbunal do Contas eJO 3 de Junho do 195{. São
devidos emctumentos, n08 termos do Docreto 11.° 22 257).

Por portaria de 31 de Maio de 1954:
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, José Gonçalves.
(Visada pelo Tribunal
de Conta. em 18 do Junho de 1934. SAo
devidos emolumontos, nos termos do Docroto n.o 22257).
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Por portarias de 1 de Junho de 1954:
Quadro do corpo do estado·maior

Coronel do corpo do estado-maior,
o tenente- coronel do
mesmo corpo, da 3.a Direcção-Geral
deste Ministério,
António José Martins Leitão.
Tenente-coronel
do corpo do estado-maior,
o major do
mesmo corpo, da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério,
Fernando Viotti de Carvalho.
Major do corpo do estado-maior,
o capitão do mesmo
corpo, do quartel-general
da
região militar, Américo Agostinho
Mendoça Frazão.

o.a

Quadro da arma de artilharia

Coronel,
o tenente-coronel
de artilharia,
do comando
de defesa marítima de Lisboa,
Pedro António Couceiro Vilar Moreira.
Major, o capitão de artilharia,
adido, comandante
da
2. fi companhia do corpo de alunos da Escola do Exército, cargo de que :fica exonerado
por esta portaria,
Eduardo Luis de Sousa Gentil Beça.
Escola Militar de Electromecânica

Tenente-coronel,
comandante
Coentro.

comandante,
o major de artilharia,
interino, Manuel Gomes Duarte Pereira
Quadro do serviço de saúde militar

Major farmacêutico,
o capitão farmacêutico,
da inspecção
do serviço farmacêutico,
António Augusto Castanheira
Samuel. (Vlsadnpelo Tribunalde Contasem 19 doJunhode 1954. Silo
devídos emolumentos,
nostermosdo Decreto n.o22 257).
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços: adido, em
serviço DO Ministério
do Interior,
na Guarda Nacional Republicana,
Henrique Fernandes
Nogueira.
(Visadapelo Trluunalde Contasom 19 do Junho do 1954. sno
devidosemolumentos,
nostermosdo Decreto n.o22 257).
Adido

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,
Amílcar Augusto Pornpílio Margarido.
(Visadapólo Tribunalde Contasem 18 de Junhode
1964. São
o
devidos omolumentos,

DOS

termos do Decreto n.

22 257).
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Por portarias de 11 de Junho de 1954:
Regimento de lanceiros n.· 2

Coronel, comandante, o tenente-coronel
comandante interino, Carlos Alexandre
Soure.

de cavalaria,
Rodrigues de

Regimento de cavalaria n.· 8

Tenente-coronel, 2.° comandante, o major de cavalaria,
da direc~ão da arma, Eduardo Sousa de Almeida.
(Vlsadas pelo Trlbunal de Contas e m 24 de Junho de 195~. Silo
devidos emolumoDtos. nos termos do Decreto 0.°22257).

Por portarias de 18 de Junho de 1954:
Ministério do Exército - 2.' Direcçll:o-Geral- 3." Repartiçlío

Tenente-coronel
do serviço de administração militar,
o major do mesmo serviço António Júlio Cavalheiro
Margarido.
Direcção do Serviço de Administração
Inspecções

Militar

'renente-coronel
do serviço de administração militar,
subinspector, o major do mesmo serviço, da 3.a Repartição da 2. a Díreccao-Gers! deste Ministério, José
Luis Ferreira.
Ouadro do corpo de generais

Brigadeiro, o coronel de infantaria, tirocinado, chefe do
distrito de recrutamento e mobilização n. ° 1, António
Epifânio Antunes Cabrita.
Brigadeiro, o coronel de infantaria, tirocinado, da direcção da arma, Leonel de Aleluia da Costa Lopes.
Brigadeiro de artilharia, o coronel tirocinado do corpo
do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, José Filipe da Silva Neves.
Ouadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, comandanta
do batalhão de caçadores n. ° 4, Armando Aquiles do
Espirito Santo.
.
Tenente-coronel, o major de infantaria, 2.° comandante
do batalhão de caçadores n." 4, João Rosado da Silva
Rijo.
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Regimento de infantaria n.· I

Tenente-coronel, 2.° comandante, o major de infantaria,
2.° comandante do batalhão de caçadores n.? 5, Carlos Pereira Martins do Ó.
Regimento de infantaria n.· 7

Coronel, comandante, o tenente-coronel
comandante interi.no, João Barrosa.

de infantaria,

Regimento de infantaria n.· 14

rrenente-coronel, 2.° comandante, o major de infantaria
João Graciano de Jesus Gomes Almendra.
(Visada.
peio Tribunal
devidos omotumenios,

Por podarias

do Contas em 30 de .lunbo de 1964. 8110
nOI termos do Decroto n.o 22 251) •

.

de 21 de Junho de 1954:

Quadro da arma de artilharia

Major, o capitão de artilharia, da escola prática da arma,
Boaventura Alves de Sousa Pinheiro.
Regimento de artilharia ligeira n.O 4

~Iajor, O capitão de artilharia, do grupo de artilharia
contra aeronaves n." 3, António Pedro Saraiva Júnior.
Regimento de artilharia

pesada n.· 2

Major, o capitão de ar tilharia António Augusto Ferreira.
Distrito de recrutamento e mobilização n.O 7

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviço , adido, em
serviço no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal,
José Luis Barbosa.
Distrito de recrutamento e mobilização

n.· 16

Tenente-coronel, subchefe, o major de infantaria Rodrigo
Carlos Dordio Rosado de Figueiredo Pereira Botelho.
2.° grupo de companhias de saúde

Major médico, 2.° comandante, o capitão médico, do Hospital Militar Principal, José Estêvão Pereira da Silva.

438

ORDEM DO EXERCITO

N.o6

2." Série

Hospital militar regional n.O I

Capitão médico, o tenente
Roque Ferreira.
(Visadas peJo Tribunal
devido emolumentos,

médico António

Monteiro

de Coutas em 30 de Junho de 19M. Silo
nos termos do Decreto
22 2(7).

D.·

Por portarias de 25 de Junho de 1954:
Quadro do corpo do estado-maior

Coronel do corpo do estado-maior, o tenente-coronel
do mesmo corpo, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Tenente-coronel do corpo do estado-maior, o major do
mesmo corpo, do quartel-general do Governo Militar
de Lisboa, Daciano pereira de Barros.
Major do corpo do estado-maior, o capitão do mesmo
corpo, do quartel-general da La região militar, Aires
Fernandes Martins.
Quadro da arma de artilharia

Coronel, o tenente-coronel de artilharia, da direcção da
arma, Acácio Vidigal das Neves e Castro.
Tenente-coronel, o major de artilharia, adido, em serviço no Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica,
Mário José da Silva Travassos Arnedo.
Major, o capitão de artilharia, comandante do destacamento do Forte do Alto do Duque, J oão Pedro Cor
reia de Matos.
Major, o capitão de artilharia, do regimento de artilharia
pesada n.? 1, Vítor Maria Santos de Moura Coutinho
de Almeida de Eça.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 3

Tenente-coronel, 2.° comandante, o major de artilharia,
2.0 comandante interino, João António Montalvão dos
Santos e Silva.
Adido

Major, o capitão de artilharia, adido, em serviço no
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Antero
Filipe Veloso Ramos.
(Visadas pelo Tribunal do Contai em 30 de Junho de 1954. 8110
devidos emolumentos, nos tormos do Decreto n •• 22 257).

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.· 6

111- COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

439

E TRANSFERÉNCIAS

Ministério do Exército _I.a Direcção.Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 28 de },;laio de 1954:
Nomeado professor adj unto das 10. a e 11. a cadeiras da
Escola do Exército (Material de Artilharia e Balística
Geral) o capitão de artilharia, adido, engenheiro de
secção da Fábrica Militar de Braço de Prata, cargo
de que fica exonerado por esta portaria, Luis Esteves
Ramires, nos termos do artigo 20.0 do Decreto-Lei
n.? 30874, de 13 de Novembro de 1940, na vaga do
capitão de artilharia Eduardo Hubert Dias da Fonseca
e Almeida, que, por portaria de 13 de Novembro de
1953, transitou para a situação de reserva, pelo que,
por esta portaria, deve ser considerado exonerado
das referidas funções.
•
(Visada pelo Tribunal
vldos emolumentos,

de Contas em 18 de Junho de 19M. São donos termos do Decreto n,? 22 257).

Por portarias de 1 de Junho de 1954:
2.' região militar - Quartel-general

Major do corpo do estado-maior, da 3.a Direcção-Geral
deste Ministério, José Sacadura Moreira da Câmara.
Capitães do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, J oão António Pinheiro e Joaquim
Frade Gravito.
Regimento de infantaria

n.· 2

Tenente de infantaria, no quadro da arma, António Pereira da Silva.
Regimento de infantaria

,

n. o 8

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da 2. a Repartição da La Direcção-Geral deste Ministério, António da Costa Antunes, por pedir.
Regimento de infantaria

n.· 10

Major de infantaria, da direcção da arma, Joaquim Peraltinha.
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n. o 14

Tenente de infantaria, do comando militar dos Açores,
Nuno Alexandre Lousada.
Batalhão de caçadores

n.O 9

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Vasco Machado Ferreira Vilas Boas, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão

de metralhadoras

n.O 3

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de engenharia n.? 2, Bernardino de Oliveira e Silva.
Carreira

de tiro de Espinho

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do quartel-general da La região militar, Belmiro Pereira.

Por portarias de 11 de Junho de 1954:
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel, comandante do regimento de infantaria n.? 10,
Rodolfo Martins Viana.
Regimento de infantaria

n. o I

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Carlos Manuel de Melo Silva Flor Brás dos Santos.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 3

2.° comandante, interino, o major de artilharia João
António Montalvão dos Santos e Silva.
Major de artilharia, no quadro da arma, Eduardo Luís
de Sousa Gentil Beça.
Regimento de artilharia

pesada n.O 3

Comandante, o coronel de artilharia, no quadro da arma,
Pedro António Couceiro Vilar Moreira.
Direcção da Arma de Cavalaria

Tenente-coronel, 2.° comandante do regimento de cavalaria n.? 8, Júlio Domingos Borges Gaspar.
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Direcção do Serviço de Saúde Militar

Major farmacêutico, no quadro do serviço de saúde militar, António Augusto Castanheira Samuel.
Campo de instrução militar de Santa Margarida
Companhia de manutenção de material

Comandante, o capitão de artilharia, engenheiro fabril,
no quadro da arma, Augusto José Pais Ladeira.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.O 3

Oapitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n. ° 4, José Inácio da Conceição.
Depósito Geral de Material

de Engenharia

Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia, do
quartel-general do Governo Militar de Lisboa, António da Cruz Carita.
Por portarias de 18 de Justlio ele 1954:
Oflcinas Gerais de Material

de Engenharia

Director, o major de engenharia, subdirector das mesmas Oficinas, cargo de que fica exonerado por esta
portaria, Adriano Vieira Coelho dos Santos Macedo,
nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei 11.°16629,
de 19 de Março de 1929, e base III da Lei n.? 2020,
de 19 de Março de 19J7, na vaga do coronel Francisco Eduardo Baptista, que, por portaria de 1 de
J unho de 1954, transitou para a situação de reserva
e foi exonerado das mencionadas funções.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

Governo Militar

de Contas em 80 de Junho de 1954. S1l.0
n08 termos do Decreto n.o 22 257).

de Lisboa - Quartel-general

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, no
quadro dos mesmos serviços, Armando Seixas Gomes.
Governo Militar

de Lisboa - Casa de Reclusão

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da Repartição-Geral deste Ministério, João Rodrigues
Guinote.
1." região militar - Quartel-general

2. ° comandante e inspector de infantaria, o brigadeiro,
inspector da 3.:1 inspecção de infantaria, Fernando
Augusto Rodrigues.
Exonerado de inspector da La inspecção de infantaria
o brigadeiro Luis Augusto Soares de Sousa Sanches,
que continua na Direcção da Arma de Infantaria.
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2.' região militar - Quartel-general

2. ° comandante e inspector de infantaria, o brigadeiro,
supranumerário, Luís Gonzaga da Silva Domingues.
3.· região militar - Quartel-general

2.° comandante e inspector de infantaria, o brigadeiro,
no quadro do corpo de generais, António Epifânio
Antunes Cabrita.
4.· região militar - Quartel-general

2.° comandante e inspector de infantaria. o coronel de
infantaria, tirocinado, chefe do distrito de recrutamento e mobilização n.? 4, José da Encarnação Alves
de Sousa.
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, no quadro da arma, Armando
Aquiles do Espirito Santo.
2.' inspecção de infantaria

Exonerado de inspector o brigadeiro António Amílcar
Botelho Coelho, continuando colocado na Direcção da
Arma de Infantaria.
Regimento de infantaria n.· 7

Tenente, do regimento de infantaria n. ° 1, José Cândido Robin de Andrade, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria n.o 10

Comandante interino, o tenente-coronel de infantaria,
supranumerário, comandante do batalhão de metralhadoras n.? 2, Renato Ferraz de Boaventura.
Regimento de infantaria n.· 14

Comandante, o coronel do corpo do estado-maior, do
Instituto de Altos Estudos Militares, António Augusto
de Valadares Tavares.
2. ° comandante, o tenente-coronel de infantaria, no quadro da arma, João Graciano de Jesus Gomes Almendra.
Batalhão independentede infantaria n.· 17

Comandante interino, o major, do regimento
taria n.? 4, João Miguel Rocha de Abreu.

de infan-
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Batalhão de caçadores n.O 2

deste Minis-

Batalhão de caçadores n. ° 4

Comandante,
o tenente-coronel
de infantaria,
da arma, João Rosado da Silva Rijo.
Batalhão de metralhadoras

no quadro

n.O 2

Comandante,
o tenente-coronel
de infantaria,
ção da arma, António Rodrigues de Moura.

da direc-

Escola Prática de Artilharia

Alferes,
do regimento
de artilharia
mando Belo Salavessa.
Grupo de artilharia

ligeira

n." 2, Ar-

contra aeronaves n.O 2

Comandante,
o tenente-coronel
de artilharia,
da L." Repartição da 2. a Direcção-Geral
deste Ministério, Pedro
Amadeu Nicolau Fernandes
Guerra.
Capitão de artilharia,
da 3. a Direcção-O eral deste Ministério, José da Mota Correia Pires.
2.° grupo de companhias de subsistências

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro <los mesmos serviços, Manuel Maria Moura.
5.' inspecção do serviço de saúde militar

Inspector,
serviço,

o coronel médico, da 4.a inspecção
J oaq uim Júlio Carrusca.

do mesmo

Por portarias de 21 de Junho de 1954:
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral
Serviços Cartográflcos do Exército

Adjunto técnico da divisão de topografia e geodesia cartográfica,
o major de artilharia,
do regimento
de
artilharia
pesada n.? 3, João Horta Galvão Ferreira
Lima, nos termos da alinea b) do artigo 12.° do Decreto com força de lei n." 21904, de 24 de Novembro
de 1932, rectificado
pelo Decreto-Lei
n." 22398, de
4 de Abril de 1953, para preenchimento
de vaga
deixada pelo próprio, que, por portaria de 6 de Fevereiro de 1953, foi colocado no quadro da arma.
(Visada polo Tribunal do Contas em 30 de Junho
são devido. emolumentos, nos termos do Decreto

de 19M. Nilo

o.· 22257).
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Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Tenente-coronel do corpo do estado-maior, no quadro
do mesmo corpo, Fernando Viotti de Carvalho.
3.' região militar - Quartel-general

Subchefe do estado-maior, o major do corpo do estado-maior, no quadro do mesmo corpo, Américo Agostinho Mendoça Frazão.
4.' região militar - Quartel-general

Chefe do estado-maior, o coronel do corpo do estado-maior, no quadro no mesmo corpo, António José
Martins Leitão.
Direcção da Arma de Artilharia
1." inspecção de artilharia

Inspector, o brigadeiro de artilharia, no quadro
corpo de generais, José Filipe da Silva Neves.

do

2. o grupo de companhias de saúde

Comandante, o major médico, 2.° comandante,
Maria Greck Torres Júnior.
Capitão médico, do batalhão de metralhadoras
Matias Duarte dos Reis.
Distrito de recrutamento

Miguel

11.° 2,

e mobilização n. o 16

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, João Vilas Boas Mouzinho de Albuquerque.
Comando militar de Angola

Majores de artilharia, no quadro da arma, Leopoldo
Manuel Seabra Sousa Gentil e, do regimento de artilharia ligeira n.? 4, Artur Aragão Pinto de Andrade.

Por portarias de 25 de Junho de 1954:
Governo Militar de Lisboa - Quartel-general

Capitães com o curso geral do estado-maior: de infantaria, João de Sintra Carretas, Luis Alfredo de Vasconcelos Ferreira e João Afonso Teixeira Henriques
e, de artilharia, Fernando José Henrique Rebelo de
Andrade, todos da 3." Direcção-Geral deste Ministério.
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I,· região militar - Quartel-general

Capitães de infantaria com o curso geral do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, José
Graça Dias Gomes, Hugo Rodrigues da Silva e Joaquim Ramos de Freitas,
3.· região militar - Quartel-general

Capitães de infantaria com o curso geral do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, António Gomes Baptista Ferro, Joaquim Moreira Rebelo
e António Soares Tavares da Costa.
4.' Região militar - Quartel-general

Tenentes com o curso geral do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério: de cavalaria, Fernando
Alberto da Cunha Baptista de Lucena de Almeida
Vasconcelos, Carlos José da Gama Lobo Alves Cardoso e Pedro Alexandre Gomes Cardoso e, de engenharia, José Rodrigues Raimundo.
Comando militar de Cabo Verde

Comandante, o tenente-coronel de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 1, Carlos Kol de Alvarenga.
Comando militar do Estado da índia

Oomandante, O coronel de artilharia, da direcção da
arma, Augusto Dantas Pimenta Serrão de Faria Pereira.
Regimento de infantaria n. o 7

Capitão de cavalaria com o curso geral do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, António Reinato de Almeida Fernandes.
Regimento de infantaria

n. 10
O

Capitão de artilharia com o curso geral do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, António Júlio
Genelioux Novais e Silva.
Regimento de infantaria

n. o 12

Capitão de artilharia com o curso geral do estado-maior,
da 3.& Direcção-Geral deste Ministério, José Emidio
Andrade Pereira da Costa.
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Regimento de infantaria n.· 15

Capitão de artilharia com o curso geral do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Carlos Fernando da Cunha Vieira de Araújo.
Regimenlo de artilharia ligeira n.· 2

Capitão de infantaria com o curso do estado-maior, da
3. a Direcção-Geral deste Ministério, Eduardo Augusto
das Neves Adelino.
Regimento de artilharia ligeira n.· 4

Capitão de infantaria com o curso do estado-maior, da
3. a Direcção-Geral deste Ministério, Manuel Amorim
de Sousa Meneses.
Regimento de artilharia pesada n.· 3

Capitão de infantaria com o curso geral do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, J oaq uim Azevedo Martins da Costa.
Escola Prática de Cavalaria

Capitão de infantaria com o curso geral do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Carlos Mota
de Oliveira.
Regimento de cavalaria n.· 5

Capitão de engenharia com o curso geral do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Autónio Adriano
Faria Lopes dos Santos.
Escola Prática de Engenharia

Capitão de artilharia com o curso geral do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Carlos da
Costa Gomes Bessa.
Regimento de engenharia n.· I

Capitão de engenharia,
Martins.

supranumerário,

Luis Cãncio

3.' inspecção do serviço de saúde militar

Inspector, o tenente-coronel médico, director do hospital
militar regional n.? 3, Jerónimo Carlos de Silveira.
Hospital Militar 'principal

Subdirector, o tenente-coronel médico José Maria da
Costa Pereira Pacheco de Sacadura Bote.
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regional n.O 3

Director, o major médico, <1'1. Assistência aos Tuberculosos do Exército (Hospital de Doenças Infecto-Oontagiosas, onde era subdirector), José Dias Pina Monteiro.
Assistência
Hospital

Militar

aos Tuberculosos

do Exército

de Doenças Infecto-Contagiosas

Director, o tenente-coronel médico, subdirector do Hospital Militar Principal, João Manuel Rodrigues.

Por portarias de 30 de Junho de 1954:
Ministério

do Exército - 3." Direcção-Geral

do corpo do estado-maior, no quadro do mesmo
corpo, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes e
Júlio Manuel Pereira.

Coronéis

Governo Militar

de Lisboa - Quartel-general

Subchefe do estado-maior, o tenente- coronel do corpo
do estado-maior, no quadro do mesmo corpo, Daciano
Pereira de Barros.
J."

região militar - Quartel-general

Major do corpo do estado-maior, no quadro do mesmo
corpo, Aires Fernandes Martins.
Regimento de infantaria

n.O 13

Capitão de infantaria, da 3. a Direcção-Geral
tério, Manuel Agostinho Ferreira.

deste Minis-

Direcção da Arma de Artilharia

Ooronel de artilharia, no quadro da arma, Acácio Vidigal das Neves e Castro.
Inspecção de Artilharia

Antiaérea

Inspector, o brigadeiro, inspector da 2. a inspecção de
artilharia, Nuno Alvaro Brandão Antunes.
Regimento de artilharia

ligeira

n.' I

2.° comandante, o tenente-coronel de artilharia, no quadro da arma, Mário José da Silva 'I'ravassos Arnedo.
Major de artilharia, no quadro da arma, Boaventura
Alves de Sousa Pinheiro.
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pesada n.O I

Major de artilharia, no quadro da arma, Vitor Maria
Santos de Moura Coutinho de Almeida de Eça.
Destacamento do Forte do Alto do Duque

Comandante, o major de artilharia,
João Pedro Correia de Matos.

no quadro da arma,

Distrito de recrutamento e mobilização n.O9

Chefe, o coronel de infantaria, no quadro da arma, Gervásio Martins Campos de Carvalho.

IV - MELHORIA DE PENSOES
Ministério

do Exército -I.. Direcção-Geral-

2.· Repartição

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes
foi 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 mencionados,
por terem completado o número de anos de serviço que
lhes vai indicado, ao abrigo do artigo 8.0 do Decreto-Lei n. o 28 402, da data acima referida:
Por portaria de 28 de Maio de 1954:
Capitão de infantaria Francisco Mota Carreiro da Câmara, 16.800tS, desde 22 de Abril de 1954 - 28 anos
de serviço.
Por portaria de 1 de Junho de 1954:
Tenente de artilharia Gualdino Ribeiro Guimarães de
Passos, 6.492,$24, desde 30 de Abril de 1954 - 13 anos
de serviço.
(Via.das pelo Tribunal de Contas em 19 de Junbo de 1954. S10
devido. emclumentos, nOI termo. do Decreto n, 022257).

Por portaria de 18 de Junho de 1954:
Major de engenharia David Cecllio Sardinha, 17.7331$60,
desde 26 de Maio de 1954 - 28 anos de serviço.
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Capitão miliciano de infantaria do extinto quadro
cial Álvaro Pereira Ribeiro, lG.969~20, desde
Maio de 1954 - 36 auos de serviço.
Capitão miliciano de engenharia do extinto quadro
cial Francisco Cardoso de Castro, 16.888~80,
22 de Maio de 1954 - 36 anos de serviço.
(Vlsadft pelo Tribunal
devidos emolumentos,

vMinistério

espe18 de
espedesde

de Contas em 80 do Junho de 1954. Silo
nos termos do Decreto n.· 222M).

CONDECORAÇOES

E LOUVORES

da Defesa Nacional- Gabinete

Por portarias
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do Ministro

de 31 de Maio de 1954:

Condecorado com a medalha de mérito militar de
1.a classe, nos termos do ar ti');o 52.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o tenente-coronel de infantaria Afonso Eurico Ribeiro Casais.
Condecorado com a medalha de mérito militar de
3. a classe, nos termos do artigo 52.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 Maio de,1946, o alferes
miliciano, na disponibilidade, João Oscar de Vasconcelos Ruas Monteiro Leite.
Condecorado com a medalha de mórito militar de
4.a classe, nos termos do artigo 52.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o primeiro-sargento, do batalhão de caçadores n.? 5, Abel
de Jesus Ramos.
Por portarias

de 4 de Junho

de 1954:

Condecorado com a medalha militar de prata de serviços
distintos, nos termos da alínea b) do artigo 17.°, com
referência ao § 2.° do artigo 51.°, do Regulamento da
Medalha 'Militar, de 28 de "Maio de 194G, o capitão
do serviço de administração militar Joaquim Rodrigues de Carvalho.
Condecorado com a medalha militar de cobre de serviços distintos, nos termos da alinea a) do artigo 18.°,
com referência ao § 2.° do artigo 51.°, do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946,
o primeiro-sargento reformado António Antunes de
S. João.
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Por portaria de 7 de Junho de 1954:
Louvados os seguintes oficiais e sargentos:
Tenente-coronel de infantaria Afonso Eurico Ribeiro
Casais, pelas qualidades de comando postas em
evidência no batalhão de caçadores n. o 5, conseguindo com a sua inexcedível dedicação manter
a unidade que comanda em alto nível de preparação militar e de disciplina, promovendo o bem-estar dos seus subordinados e procurando sempre,
com muita inteligência, constante exemplo de
lealdade e assinaladas qualidades de carácter,
honrar o Exército e as instituições militares, para
cujo prestigio concorre sem limitações de qualquer
natureza.
Capitão do serviço de administração militar J oaquim
Rodrigues Carvalho, pela excepcional dedicação
e zelo com que exemplarmente desempenha as
funções que lhe estão confiadas no batalhão de
caçadores n.? 5, onde se tem afirmado um excelente colaborador do comando, sempre atento
aos interesses do serviço e entregando-se com as
suas notáveis qualidades de vigilante e honesto
administrador à execução do uma obra de constante valorização material e moral da unidade, de
que resulta prestigio para o Exército e para as
instituições militares, a que presta serviços que
é da maior justiça considerar distintos e extraordinários.
Alferes miliciano João Óscar de Vasconcelos Ruas
Monteiro Leite, pela dedicação, lealdade ez elo
com que serviu no batalhão de caçadores n.? 5,
afirmando durante o serviço invulgares qualidades
de carácter, de dedicação e de aprumo e continuando mesmo depois de passar à disponibilidade
a constituir volorização material I) moral da unidade com os seus conhecimentos profissionais,
tornando-se assim credor da estima dos chefes
e da gratidão e respeito dos subordinados.
Primeiro-sargento,
do batalhão de caçadores n,o 5,
Abel de Jesus Ramos, pela dedicação, lealdade
e espírito de sacrifício de que tem dado sobejas
provas no desempenho de todas as missões que
na sua unidade lhe têm sido confiadas, sempre
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se afirmando como um militar de excelentes qualidades de carácter e exemplar aprumo e dignidade.
Primeiro-sargento
reformado António Antunes de
S. João, pelas excepcionais qualidades morais
e profissionais reveladas durante os largos anos
em que serviu no batalhão de caçadores n.? 5.
Apesar de reformado, continuou prestando ao
comando da sua unidade a melhor colaboração,
dirigindo os trabalhos de construção do bloco de
residências para sargentos, demonstrando assim
exemplar abnegação e uma alta noção do dever
militar e prestando à sua unidade e ao Exército
serviços distintos e extraordinários.

Ministériodo Exército- Repartiçãodo Gabinete
Por portaria de 23 de Junho de 1954:
Louvado o tenente-coronel médico, na situação de reserva, Manuel Maria dos Santos Paiva, pelo zelo e
diligência que demonstrou durante os últimos quatro
anos no cargo de director da Assistência aos Tuberculosos do Exército e do Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas e pela forma prudente e criteriosa como
administrou as verbas e fundos desses organismos
militares.

Ministériodo Exército-1.& üirecçãe-ãeral+L"

Repartição

Condecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com as
disposições do Regulamento da Medalha Militar, aprovado por Decreto n. ° :33667, de 28 de Maio de 1946,
e Portaria n.? 12731, de 4: de Fevereiro de 1949, os
seguintes oficiais:
Coronel de infantaria Leonel lIeli Lobão Ferreira.
Major de infantaria Jo é do Peso e Sousa Benchimol.
Tenente, do quadro dos serviços auxiliares do Exército. J oão David Brás.

452

URDEM

DO EXERCITO

N.o 6

2." Série

Condecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar. em conformidade com as
disposições do Regulamento da Medalha Militar, aprovado por Decreto n. o 35667, de 28 de Maio de 1946,
os seguintes militares:
Primeiro-sargento,
do quadro de amanuenses do
Exército, Vicente Igreja.
Soldados do batalhão n. o 3 da Guarda Fiscal:
2.a companhia, n." 2178/19, Francisco Ferreira
da Silva; 4.a companhia, n.? 2024/19, José Salgueiro e, n. ° 2043/19, José Gomes Adão; 5. a companhia, n.? 2211/19, Manuel do Nascimento Gonçalves.

-

VI- DECLARAÇOES

Ministério do Exército _La Direcção-Geral-

I.a Repartição

1) Tendo sido agraciado pelo Governo de Espanha
com o grau da grã-cruz da Ordem do Mérito Civil
o general Paulo Benard Guedes, é-lhe permitido, em
conformidade com as disposições do Regulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
2) Por decreto de 9 de Agosto de 1951, publicado
no Diário do Governo n. o 118, 2. a série, de 1\J de Maio
do corrente ano, foi agraciado com o grau de grã-cruz
da Ordem Militar de Avis o general José Joaquim Pinto
Monteiro.
3) Por decreto de 20 de Maio do corrente
cado no Diário do Governo n. o 119, 2. a série,
data, foi agraciado com o grau de grã-cruz
Militar de Cristo o general Adolfo do Amaral
Pinto.

ano, publida mesma
da Ordem
Abranches

4) É capitão, e não major, o oficial Ernesto Sérgio
Jaime Leal, que, pela declaração 4) da Ordem do Exército n. o 2, 2. a série, de 31 de Março último, foi agraciado
com o grau de oficial da Ordem Militar de Avis.
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2. a Repartição

5) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que lhes vão indicadas os oficiais em seguida
~encionados, promovidos pela presente Ordem do EscérC1tO:

Quadro do corpo de generais

Brigadeiros António Epifãnio Antunes Cabrita, Leonel de Aleluia da Costa Lopes e José Filipe da
Silva Neves, todos desde 9 de Junho de 1954.
Quadro do corpo do estado-maior

Coronéis:
António José Martins Leitão, desde 25 de Maio
de 1954.
Afonso Magalhães de Almeida Fernandes, desde
11 de Junho de 1954.
Tenentes-coronéis:
Fernando Viotti de Carvalho, desde 25 de Maio
de 1954.
Daciano Pereira de Barros, desde 11 de Junho
de 1954.
Majores:
Américo Agostinho Mendoça Frazão, desde
25 de Maio de 1954.
Aires Fernandes Martins, desde 11 de Junho
de 1954:.
Infantaria

Coronéis Armando Aquiles do Espirito Santo e João
Barrosa, ambos desde 9 de Junho de 1954.
Tenentes-coronéis:
João Graciano de Jesus Gomes Almendra, desde
31 de Maio de 1954.
Carlos Pereira Martins do Ó e João Rosado da
Silva Rijo, ambos desde 9 de Junho de 1954.
Rodrigo Carlos Dordio Rosado de Figueiredo
Pereira Botelho, desde 11 de Junho de 1954.
Coronéis:
Artilharia
Pedro António Couceiro Vilar Moreira, desde
21 de Maio de 1954.
Acácio Vidigal das Neves e Castro, desde 20
de Junho de 1954.
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Tenentes-coronéis:
Manuel Gomes Duarte Pereira Ooentro, desde
21 de Maio de 1954.
Mário José da Silva Travassos Arnedo, desde
20 de Junho de 1954.
João António Montalvão dos Santos e Silva,
desde 2q Junho de 1954.
Majores:
Eduardo Luís de Sousa Gentil Beça, desde 21
de Maio de 1954.
António Augusto Ferreira e António Pedro
Saraiva Júnior, ambos desde 19 de Junho
de 1954.
.
Boaventura Alves de Sousa Pinheiro, desde 21
de Junho de 1954.
Vítor Maria Santos de Moura Ooutinho de Almeida de Eça, Antero Filipe Veloso Ramos
e João Pedro Correia de Matos, todos desde
25 de Junho de 1954.
Cavalaria

Ooronel Carlos Alexandre Rodrigues de Soure,
desde 21 de Maio de 1954.
Tenente-coronel Eduardo Sousa de Almeida, desde
21 de Maio de 1954.
•
Médicos

Major José Estêvão Pereira e Silva, desde 3 de
Junho de 1954.
Capitão António Monteiro Roque Ferreira, desde 3
de Junho de 1954.
Farmacêuticos

Major António Augusto Oastanheira Samuel, desde
21 de Maio do 1954.
Serviço de administração militar

Tenentes coronéis José Luis Ferreira e António
Júlio Cavalheiro l\fargarido, ambos desde 31 de
Maio de 1954.
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Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitães:
Alberto Carlos da Conceição Serpa Soares e
Luís Macedo Pereira, ambos desde 10 de
Maio de 1954.
Amílcar Augusto Pompílio de Margarida e
Henrique Fernandes Nogueira, ambos desde
13 de Maio de 1954.
José Luís Barbosa, desde 1 de Junho de 1954.
6) Desempenha eventualmente o cargo de subchefe
do estado-maior da 2. a região militar o tenente-coronel
do corpo do estado-maior Augusto Manuel das Neves,
professor catedrático da 6. a cadeira da Escola do Exército, que deixará o ensino durante aquele seu impedimento.
7) A declaração 38) inserta a pp. 88 e 89 da Ordem
do Exército n." 1, 2.a série, de 28 de Fevereiro de 195i,
é anulada na parte respeitante às armas de artilharia e
engenharia, passando a ter a seguinte redacção:
Artilharia

Jorge Mário Apolinário Leal (C. E. M.).
António Miguel Monteiro Libório.
José Augusto Vieira da Fonseca Júnior.
João Carlos Guedes Quinhones de Portugal da Silveira.
António Cirne Rodrigues Pacheco.
Lino Dias Valente.
Aníbal Frederico da Silveira Machado.
Engenharia

Fernando Sales Lougares.
António Casimiro da Costa.
Reserva

Luís Gonzaga dos Santos Moura.
8) Por portaria do Gabinete do Ministro da Defesa
Nacional de 28 de Maio do corrente ano, inserta no
Diário do Governo n.? 137, 2.a série, de 11 de Junho,
foi nomeado o tenente-coronel do corpo do estado-maior
António Augusto dos Santos, nos termos do artigo 3.°
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do Decreto-Lei n." 39315, de 14 de Agosto de 1953,
adido aeronáutico junto da Embaixada de Portugal em
Washington, cumulativamente com as funções que ali
desempenha.
9) J~ considerada definitiva a colocação no regimento
de infantaria n. o 11 do tenente-coronel de infantaria
António Gomes de Almeida, inserta no Ordem do Exercito D. o 12, 2. a série, de 17 de Outubro de 1953.
10) Por terem completado o curso geral do estado-maior, passam a contar a antignidade de tenente desde
as datas que lhes vão indicadas, nos termos da alinea a)
do artigo 20.0 do Decreto-Lei n. o 39 053, de 26 de Dezembro de 1952, os oficiais adiante mencionados:
Capitães :
lnfantaria
Manuel Leitão Pereira Marques, desde 1 de Dezembro de 1945.
João Afonso Teixeira Henriques, desde 1 de Dezembro de 1945.
Luis Alfredo de Vasconcelos Ferreira, desde 1 de
Dezembro de 1946.
Joaquim Ramos de Freitas, desde 1 de Dezembro
de 1947.
João de Sintra Carretas, desde 1 de Dezembro de
1947.
António José Ramos Jorge, desde 1 de Dezembro
de 1947.
Hugo Rodrigues da Silva, desde 1 de. Dezembro de
1948.
José Graça Dias Antunes, desde 1 de Dezembro
de 1948.
Manuel dos Santos Moreira, desde 1 de Dezembro
de 1948.
Álvaro Borges Leitão, desde 1 de Dezembro de
1948.
Renato Fernando Marques Pinto, desde 1 de Dezembro de 1948.
Manuel Herculano Chorão de Oarvalho, desde 1 de
Dezembro de 1948.
Oarlos Augusto Pereira da Oosta Matos, desde 1
de Dezembro de 1948. _
António Soares Tavares da Oosta, desde 1 de Dezembro de 1948.
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Joaquim Moreira Rebelo, desde 1 de Dezembro de
1949.
Jorge da Costa Salazar Braga, desde 1 de Dezembro de 1949.
Joaquim Gomes Baptista Ferro, desde 1 de Dezembro de 1949.
Capitães:

Artilharia

Fernando José Henrique Rebelo de Andrade, desde
1 de Dezembro de 1945.
Manuel Nicolau de Abreu Castelo Branco, desde 1
de Dezembro de 1946.
José Francisco Soares. desde 1 de Dezembro de
1948.
.
Cavalaria

Capitão Alberto da Silva Banazol, desde 1 de Dezembro
de 1945.
Tenentes:
Pedro Alexandre Gomes Cardoso, desde 1 de Dezembro de 1947.
J esofeth Monteiro de Figueiredo, desde 1 de Dezembro de 1947.
Carlos José da Gama Lobo Alves Cardoso, desde
1 de Dezembro de 1949.
Fernando Alberto da Cunha Baptista de Lucena
de Almeida Vasconcelos, desde 1 de Dezembro
de 1950.
Engenharia

Capitão Vasco Manuel Fernandes Coucelo, desde 1 de
Dezembro de 1944
Tenente José Rodrigues Raimundo, desde 1 de Dezembro de 1946.
11) Passam a contar a antiguidade do seu actual
posto desde as datas que lhes vão indicadas, por terem
Completado o curso geral de estado-maior, os capitães
adiante mencionados:
Capitães:

Infantaria

Manuel Leitão Pereira Marques,
zembro de 1947.
João Afonso Teixeira Henriques,
zembro de 1947.

desde 1 de Dedesde 1 de De-
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Luís Alfredo de Vasconcelos Ferreira, desde 1 de
Dezembro de 1948.
Joaquim Ramos de Freitas, desde 3 de Fevereiro
de 1950.
João de Sintra Carretas, desde 3 de Fevereiro de
1950.
António José Ramos Jorge, desde 3 de Fevereiro
de 1950.
Hugo Rodrigues da Silva, desde 1 de Dezembro de
1951.
José Graça Dias Antunes, desde 1 de Dezembro
de 1951.
Manuel dos Santos Moreira, desde 1 de Dezembro
de 1951.
Álvaro Borges Leitão, desde 1 de Dezembro de
1951.
Renato Fernandes Marques Pinto, desde 1 de Dezembro de 1951.
Manuel Herculano Chorão de Carvalho, desde 1 de
Dezembro de 1951.
Carlos Augusto Pereira da Costa Matos, desde 1
de Dezembro de 1951.
António Soares Tavares da Costa, desde 1 de Dezembro de 1951.
Joaquim Moreira Rebelo, desde 1 de Dezembro de
1952.
Jorge da Costa Salazar Braga, desde 1 de Dezembro de 1952.
Joaquim Gomes Baptista Ferro, desde 21 de Dezembro de 1952.
Capitães:

Artilharia

Fernando José Henrique Rebelo de Andrade, desde
9 de Março de 1949.
Manuel Nicolau de Abreu Castelo Branco, desde :3
de Novembro de 1950.
José Francisco Soares, desde 18 de Setembro de
1952.
Cavalaria

Capitão Alberto da Silva Banazol, desde 1 de Dezembro
de 1948.
Engenharia

Capitão Vasco Manuel Fernandes
Setembro de 1951.

Coucelo, desdo 6 de
"
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12) Passam a ocupar o lugar que lhes vai ...indicado
~a escala da sua arma, nos termos da alínea a) do artigo 20.0 do Decreto-Lei n.? 39053, de 26 de Dezembro
de 1952, por estarem habilitados com o curso geral de
estado-maior, os oficiais adiante mencionados:
Capitães:

Infantaria

Manuel Leitão Pereira Marques, imediatamente à
esquerda do capitão Manuel Maria Castelbranco
Vieira.
João Afonso Teixeira Henriques, imediatamente à
esquerda do capitão Manuel Emiliano Palma.
Luís Alfredo de Vasconcelos Ferreira, imediatamente à esquerda do capitão Adalberto Júlio de
Nóbrega Pinto Pízarro.
Joaquim Ramos de Freitas, imediatamente à esquerda do capitão Eduardo Augusto das Neves
Adelino.
João de Sintra Carretas, imediatamente à esquerda
do capitão José Rodrigues Maria da Mata.
António José Ramos Jorge, imediatamente à esquerda do capitão Manuel Sidónio dos Santos
Nunes.
IIugo Rodrigues da Silva, imediatamente à esquerda
do capitão Eleutério Valeriano Melim.
José Graça Dias Antunes, imediatamente à esquerda
do capitão lIugo Rodrigues da Silva.
Manuel dos Santos Moreira, imediatamente à esquer da do capitão Armando da Cunha Tavares.
Alvaro Borges Leitão, imediatamente à esquerda do
capitão António José Ribeiro.
Renato Fernando Marques Pinto, imediatamente à
esquerda do capitão José Augusto de Sá Cardoso.
Manuel lIerculano Chorão de Carvalho, imediatamente it esquerda do capitão Renato Fernando
Marques Pinto.
Carlos Augusto Pereira da Costa Matos, imediatamente à esquerda do capitão Manuel Herculano
Chorão de Carvalho.
António Soares Tavares da Costa, imediatamente à
esquerda do capitão Carlos Augusto Pereira da
Costa Matos.
Joaquim Moreira Rebelo, imediatamente à esquerda
do capitão JOi"lORemigio dos Santos.
o
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Jorge da Costa Salazar Braga, imediatamente à esquerda do capitão Joaquim Soares da Fonseca
Rebelo.
Joaquim Gomes Baptista Ferro, imediatamente à
esquerda do capitão António Luciano de Matos.
Artilharia
Capitães:
Fernando José Henrique Rebelo de Andrade, imediatamente à esquerda do capitão Nuno Joaquim
Lorena Oliveira Birne.
Manuel Nicolau de Abreu Castelo Branco, imediatamente à esquerda do capitão José Maria Soares
da Costa Álvares.
José Francisco Soares, imediatamente à esquerda
do capitão Francisco Abreu Riscado.
Cavalaria

Capitão Alberto da Silva Banazol, imediatamente à esquerda do capitão José Luis de Mendonça Ramires.
Tenentes:
Pedro Alexandre Gomes Cardoso, imediatamente
à direita do tenente José Vicente Pessoa Gomes
Cardoso.
Jesofeth Monteiro de Figueiredo, imediatamente à
esquerda do tenente Pedro Alexandre Gomes
Cardoso.
Carlos José da Gama Lobo Alves Cardoso, imediatamente à esquerda do tenente Jorge Eduardo
Rodrigues y Tenório Correia Matias.
Fernando Alberto da Cunha Baptista de Lucena de
Almeida Vasconcelos, imedtatamente à esquerda
do tenente Luis Cipriano Jorge de Lorena Oliveira Birne.
Engenharia

Capitão Vasco Manuel Fernandes Coucelo, imediatamente à esquerda do capitão Filipe Felismino Nunes
Palet.
13) Deve ser considerado jia situação de supranumerário desde 29 de Março do corrente ano, e não desde
30, como consta da portaria de 31 daquele mês, publi-
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cada na Ordem do Exército n. o 3, 2. a série, do corrente
a~o, o coronel de artilharia Henrique José Xavier de
FIgueiredo. Esta 'declaração anula a declaração 7) da
Ordem do Exército n.? 4, 2.:1 série, de 31 de Maio
último.
14) São nomeados para a frequência do curso para
promoção a oficial superior no ano lectivo de 1954-1955,
no Instituto de Altos Estudos Militares, os seguintes
capitães:
Infantaria

Amândio José da Conceição Ferreira.
Artur João Cabral Carmona.
José Manuel Alves Ribeiro.
Flaminio Machado da Silveira.
Francisco Eduardo Medeiros Antunes de Sousa
Nazaré.
Abílio de Matos Pacheco.
José Maria Henriques da Silva.
Jaime Artur Chagas Lopes.
Giacomino Mendes Ferrari.
José Eugénio Borges.
Manuel Pereira Espadinha Milreu.
Francisco Antero Gomes Furtado dos Santos.
António Pereira de Santana.
Armindo de Jesus Fernandes.
Basílio Pina de Oliveira Seguro.
Fernando
Maria Vizetto Guerreiro
e Narchial
Franco.
Joaquim Duarte Miranda.
Luís Franco Nogueira.
Hélio Augusto Esteves Felgas. (Por antecipação,
despacho de 24 de Abril de 1954).
Artilharia

Qarlos Alberto Machado da Silva.
Alvaro de Castro Fernandes.
Joaquim Teixeira Telo.
João Soares Vítor de Sousa Vairinho.
Vitor Novais Gonçalves.
Mário Arnaldo da Silva.
Carlos Pereira.
Joaquim Mendonça Duarte Pedro.
Joaquim Henrique da Costa Branco.
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Engenharia

José de Azevedo Monteiro de Barros.
Luís Cãncio Martins.
Alexandre Guedes de Magalhães.
Henry Dumont Nesbitt.
Serviço de administração militar

Daniel Neves Sales Grave.
António ~lanuel Gonçalves Rato.
José Rogélio da Palma Vaz.
Salvador Vieira de Santana.
Fausto da Silva Simões.
Américo do Patrocínio.
António Manuel do Nascimento Caçote.
Manuel Albertino Varela Soares.
Fernando da Silva Caetano.
Manuel Ribeiro da Cunha.
José dos Santos Trabucho Júnior.
15) São nomeados para a frequência do curso de
comandantes de companhia no corrente ano, que terá
lugar na Escola Prática de Infantaria, os tenentes de
infantaria abaixo mencionados:
Raul Esteves Traveira
Fernando da Fonseca.
Fernando Manuel de Sá Fialho de Oliveira.
Domingos Américo Pires Tavares.
Egberto das Neves Curado.
António Alberto Carrilho Cavaco.
António d(1S Santos Costa.
Allen Gualter Cid Cabral de Matos Correia.
Jaime João Bento Vieitas.
Luís Filipe Bandeira de Lima Osório Bernardo.
Paulo Eurico de Lacerda Oliveira Martins.
António Miguel Rodrigues.
José António Fernandes Furtado Montanha.
Abílio Eurico Castelo da Silva.
Manuel Teodoro dos Ramos.
Artur Miguel Agrely Rebelo.
José Luis Almiro Canelhas.
Nuno Caldeira Simões.João Salgueiro Pinto Ribeiro.
José Manuel Marques.
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Artur Baptista Beirão.
António Pereira da Silva.
Carlos Elmano Rocha.
Rui Lopes da Trindade Lima.
José Fernando Esteves de Leitão e Sousa.
Graciano Antunes Henriques.
António Mariz de Sousa e Costa.
Manuel Lopes Camilo.
Raul Leone Carvalho Branco.
Porfírio Pereira da Silva.
José Manuel da Cunha.
Raul Frederico Telo Rato.
Tomás Luis Chaves da Costa.
Manuel Lopes de Carvalho Chaves.
Francisco da Silva Fragoso.
Mário dos Santos Cardoso.
Frederico Alfredo de Carvalho Ressano Garcia.
João Maria Antunes.
Tiago Adalberto de Brito Nascimento.
Manuel Domingos Duarte Bispo.
Abel Salgado Santos.
Fausto António de Carvalho e Silva.
Ernesto Orlando Vieira Correia.
João Machado de Figueiredo.
Carlos Rebelo Soares.
César Emílio Braga de Andrade e Sousa.
Pedro Henriques.
Alberto Marques Osório.
António Agostinho Saraiva Borges.
Bernardino Rodrigues dos Santos.
António Vasques Osório.
Cristiano Henrique da Silveira e Lorena.
José Fernando de Oliveira Barros Basto.
Eduardo Augusto Lobato do Sousa.
José Guilherme Nogueira Roovers Ribeiro.
Rui Barbosa l\fexia Leitão.
Henrique Gambeta Perez Brandão.
João da Paz Laranjo Mourato.
Luis Alberto de Meneses.
António Rodrigues Rebelo de Carvalho.
Hélio Pires Afreixo.
Rui Silvino de Freitas Lopes.
António José dos Santos.
António Paulo Branconrt Pestana de Vasconcelos.
António Fernando Mendes.
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José Borges Tamegão.
Arménio Soares da Cruz Sampaio Nunes.
Luis Ataide da Silva Banazol.
José dos Santos Oliveira.
Eduardo Monteiro Nunes Prudente.
Abel Carvalho de Almeida.
Manuel José Morgado.
José Mealha Costa.
Manuel António Fernandes.
António de Matos.
Cirilo Bismarck Freitas Soares.
Joaquim Maria da Costa Cabral da Costa Macedo.
José Francisco Sancho Relvas.
Joaquim da Cunha Caetano.
José da Rosa Carvalhal.
António Hermínio de Sousa Monteny.
Domingos Albino de Magalhães.
José Farinha dos Santos Tavares.
Abel José Coelho de Sousa Sacadura.
Manuel Viegas de Sousa Lopes.
José da Cruz Nunes.
Rogério da Encarnação Elias Mimoso Correia.
Fernando Cerqueira da Silva.
Manuel Viegas Barreiros.
António da Conceição de Sousa e Castro.
António de Vilas Boas de Sousa Magalhães.
Manuel de Castro Pita Duarte de Almeida.
Raul Garcia Martins.
António Gamboa Martins Bragança.
Fernando Luís Guimarães da Costa.
José Bernardo Cruz de Aragão Teixeira.
Francisco do Carmo Veiga.
Horácio de Oliveira Rodrigues.
Júlio Carlos Matias.
Agostinho Costa Alcobia.
Francisco David Preto Rodrigues.
João Soeiro da Costa.
Pedro António de Barros e Vasconcelos Figueira
Freire.
João Maria de Sampaio e Castro.
Eurico Simões Mateus.
Roberto da Silva Ferreira,
Orlando da Costa e Silva,
António de Vasconcelos Galvão Tinoco Tovim.
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. 16) Frequentaram com aproveitamento na Escola Prática de Artilharia, no ano lectivo de 1953-1954: o curso
de reconhecimento e topografia para oficiais, pelo que
lhes deve ser averbada a especialidade 268, os seguintes
oficiais de artilharia:
Capitães João Mascarenhas Viana de Lemos, Luís
Mendes e António da Silva Pereira.
Alferes Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho, Mário Martins Pinto de Almeida e José Carvalho
Pereira.
17) São nomeados para a frequência do curso de
comandantes de bateria, no corrente ano, que terá lugar
na Escola Prática de Artilharia, os tenentes de artilharia
abaixo mencionados:
Carlos Manuel da Costa Freitas.
Sérgio Augusto Vila Verde Bacelar.
Amílcar de Sampaio Rodrigues.
Joaquim Humberto da Silva Porto Oneto.
Domingos Sebastião Gama da Câmara Stone.
Alvaro Manuel Vilares Cepeda.
18) Frequentaram
com aproveitamento,
na Escola
Prática de Artilharia, o curso de reconhecimento e toPografia para oficiais (268) os seguintes aspirantes a
oficial milicianos de artilharia:
.
António Marcos Galopim de Carvalho, do regimento
de artilharia ligeira n. o 1.
José Maria da Silva e Manuel José Fernandes Rendeiro, ambos do regimento de artilharia ligeira
n.? 2.
Emílio Carita Frade, do regimento de artilharia
ligeira n. o 3.
Abílio Mendes Gaspar, do regimento de artilharia
ligeira n. o 4.
Manuel Eduardo Dias Tomé, do regimento de artilharia n." 6.
Alfrodo Bento de Almeida e ilva, Carlos Manuel
Gome Dia da Silva, Vítor Manuel Ferreira de
Albuquerque, Manuel do Nascimento Lopes. da
ilva Júnior e José Manuel Martinez Afonso DIas,
todos do regimento de artilharia pesada n. o 1.
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Adelino César Pereira da Costa, Wilson Augusto
Neves, Manuel Armando Guimarães Casimiro da
Costa e Carlos Alberto de Sousa Sampaio Magalhães, todos do regimento de artilharia pesada
n." 2.
Amílcar Valente da Silva e António de Moura,
ambos do regimento de artilharia pesada n. o 3.
19) São nomeados para a frequência do curso de
comandantes de companhia, no corrente ano, que terá
lugar na Escola Prática de Engenharia, os tenentes de
engenharia abaixo mencionados:
José Pedro Saraiva Vicente da Silva.
João Manuel Gonçalves de Oliveira.
Noé David Soares.
20) Chama-se Antonino Alves Saltão, e não António
Alves Saltão, o capitão farmacêutico colocado no Laboratório Militar de Produtos Quimicos e Farmacêuticos,
por portaria de 14 de Maio do corrente ano, inserta na
Ordem do Exército n.? 4, 2.a série, também do corrente
ano.
21) Chama-se José Manuel dos Passos Furtado Pais
Moreira, e não José Manuel dos Santos Furtado Pais
Moreira, o tenente miliciano cirurgião-dentista de reserva
que, por portaria de 31 de Março, inserta na Ordem do
Exército n.? 3, 2.1.1série, de 195-10, teve baixa do serviço,
nos termos do § 5.0 do artigo 61.0 do Decreto n.? 12017,
de 2 de Agosto de 1927, por ter atingido o limite de
idade.
22) Terminaram com aproveitamento, na Escola do
Serviço Veterinário Militar, o curso de inspector de alimentos, pelo que lhes deve ser averbada a especialidade
791, os seguintes oficiais veterinários:
Oapitães:
José Maria de Almeida Graça.
J OSÓ Maria Pereira.
José Joaquim Correia Monteiro Júnior.
Amadeu Antunes Vieira.
Tenente

João Afonso Tiago Marreiros.
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23) São nomeados para prestar provas especiais de
aptidão para o posto de major os seguintes capitães do
extinto quadro auxiliar de artilharia:
Joaquim Jerónimo Carneiro dE(Sousa Meneses, em
comissão civil no Estado da India (Guarda Fiscal).
António J osé Branco, da Fábrica Militar de Braço
de Prata.
Luis Augusto Domingues de Campos Vidal, da Escola Prática de Artilharia.
António J osé da Mota, do 1.0 grupo de companhias
de subsistências.
Joaquim do Rosário Castela, do regimento de artilharia pesada n. o 1.
J osé Alves Soares, da Escola Prática de Artilharia.
Manuel Bonto Alves, do Depósito Geral de Material de Guerra.
Estes oficiais deverão comparecer na Direcção da
Arma de Artilharia pelas 10 horas do próximo dia 29
de Julho, a fim de serem submetidos à prestação das
referidas provas. Oportunamente será indicada a data
de apresentação à j unta hospitalar de inspecção.
24) São desligados do serviço desde as datas que lhes
vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.0
do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937,
(JS oficiais na situação
de reserva em seguida mencionados e que nas datas referidas atingem o limite de idade
para transitar para a situação de reforma:
General Luis Sampaio, desde 20 de Maio de 1954.
Coronel de artilharia Abel Nunes Perestrelo de
Vasconcelos, desde 1 de Maio de 1954. Prestava serviço no Depósito Geral de Material de
Engenharia.
Coronel de infantaria Francisco Gonçalves Correia
Velhinho, desde 10 de Maio de 1954:.
Coronel de infantaria J osé Fernandes Soares, desde
24 de Maio de 1954. Prestava serviço na Repartição de Justiça do quartel-general do Governo
Militar de Lisboa.
Coronel de engenharia Roberto de Oliveira Pinto,
desde 28 de Maio de 1954.
Major de infantaria Antonino Moreira Waddington,
desde 10 de Maio de 1954.
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Major médico José Bernardo Correia Ribeiro, desde
10 de Maio de 1954.
Capitão de infantaria José Maria Varela, desde 23
de Maio de 1954.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia
Francisco de Freitas Moura, desde 4 de Maio de
1954.
Tenente de infantaria Eduardo da Silva, desde Ó
de Maio de 1954.
Tenente de infantaria Álvaro da Silva Torres, desde
23 de Maio de 1954.
Tenente de infantaria António de Pádua e Silva,
desde 24 de Maio de 1954. Prestava serviço no
distrito de recrutamento e mobilização n." 10.
Tenente de infantaria Alfredo Augusto Moreira,
desde 13 de Maio de 1954.
25) Presta serviço no Arquivo Histórico Militar desde
31 de Maio do corrente ano o coronel do corpo do estado-maior Horácio Madureira dos Santos, que transita
para a situação de reserva pela presente Ordem do Exército.
26) Desempenha as funções de chefe do distrito de
recrutamento e mobilização n o 19, desde 27 de Maio de
1954, o coronel de infantaria, na situação de reserva,
Armando Amaro de Freitas.
27) Presta serviço no quartel-general do Governo
Militar de Lisboa, desde 26 de Maio do corrente ano,
o coronel de infantaria Raul Ferreira Braga, que, pela
presente Ordem do Exército, transita para a situação
de reserva.
28) São desligados do serviço desde as datas que 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 nas datas referidas atingem o limite de idade
para transitar para a situação de reforma:
Coronel de 'infantaria Manuel António de Carvalho,
desde 15 de Junho de 1954.
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Capitão do serviço de administração militar José
Esteves, desde 1 de Junho de 1954.
Tenente do extinto quadro dos oficiais do secretariado militar José de Almeida e Costa Jardim,
desde 4 de Junho de 1954.
29) Deixou de prestar serviço na Direcção da Arma
de Infantaria, desde 16 de Maio de t954, o tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva, Isidro
Nogueira.
.
30) Está desligado do serviço, nos termos da última
parte do artigo 15.° do Decreto-Lei n.? 28404, de 31
de Dezembro de 1937. desde 15 de Junho de 1954,
o tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
Júlio Alberto Gomes de Carvalho.
.
31) Continua a prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n." 6 o tenente-coronel miliciano
de infantaria, do extinto quadro especial, Eduardo Pinto
Veiga, que, pela presente Ordem do Exército, transita
para a situação de reserva.
32) Deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n.? 4, desde 26 de Abril de 1954,
passando a prestá-lo, desde a mesma data, no centro de
mobilização de infantaria n." 4, o tenente-coronel miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, na situação de reserva, Francisco José Dentinho.
33) Presta serviço na Direcção dos Serviços do Ultramar, desde 3 de Junho do corrente ano, o major de
infantaria Alberto da Encarnação Pereira, que, pela
presente Ordem do Exército, transita para a situação de
reserva.
34) 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 transitar para a situação de reforma:
Capitão de infantaria Justino Leite, desde 2 de Abril
do 1954:. Prestava serviço no quartel-general da
1.a região militar.
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Capitão de infantaria Eduardo Lima O'Connor Shirley, desde 8 de Abril de 1954.
Capitão do serviço de administração militar Carlos
Grave, desde 19 de Abril de 1954. Prestava serviço na 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral
deste Ministério.
Capitão de infantaria Alfredo Joaquim Lourenço?
desde 23 de Abril de 1954.
35) Deixou de prestar serviço na 4. a Repartição da
3." Direcção-Geral deste Ministério, desde 15 de Maia
. de 1954, passando a prestá-lo na Comissão do Contencioso deste Ministério, desde a mesma data, o capitão
de infantaria, na situação de reserva, João José de
Morais.
36) Presta serviço na 2. a Repartição da 1.a Direcção-Geral deste Ministério, desde 29 de Maio de 1954,
o tenente de infantaria, na situação de reserva, Antónia
Maria Cartaxo Júnior.
37) Deixou de prestar serviço na Direcção da Arma
de Engenharia, desde 1 de Maio de 1954, passando
a prestá-lo, desde a mesma data, no Depósito Geral de
Material de Engenharia, o coronel de engenharia, na
situação de reserva, Virgílio Garcia Braga.
38) Deixou de prestar serviço no Depósito Geral de
Material de Engenharia, desdo 23 de Abril de 1954, o
coronel de engenharia, na situação de reserva, Casimiro
Artur da Costa Santos.
39) Prestou serviço, de 29 de Abril a 15 de Junho do
corrente ano, na delegação do serviço de administração
militar no comando militar da Madeira o tenente-coronel do serviço de administração militar, na situação de
reserva, Carlos José da Silva.
40) Prestou serviço no Depósito Geral de Material de
Engenharia, de 22 de Fevereiro a 31 de Maio de 1954,
o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, Manuel Fernandes Moreira.
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41) Presta serviço na carreira de tiro da guarnição
militar de Évora, desde 7 de Junho de 1954, o capitão
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação
de reserva, Bernardino Fernandes Coelho.
42) Presta serviço, desde 13 de Maio do corrente ano,
no distrito de recrutamento e mobilização n." 17 o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército
José do Couto Vaz, que, pela presente Ordem do Exército,
transita para a situação de reserva.
43) Presta serviço no quartel-general
do Governo
Militar de Lisboa, desde 7 de Junho de 1954, o tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, José da Conceição Miguel.
44) Presta serviço, desde 20 de Maio de 1954, no conselho administrativo das La e 2. ~ Direcções-Gerais deste
Ministério, como tesoureiro, o tenente do quadro dos
serviços auxiliares do Exército Manuel Canhão Fernandes, que, pela presente Ordem do Exército, transita para
a situação de reserva.
Ministério do Exército - 2.a Direcção-Geral - 3.a Repartição
45) Pensões anuais a que têm direito os oficiais a seguir mencionados, que, pela presente Ordem do Exército,
transitam para a situação de reserva:
Brigadeiros:
José Guimarães Fisher, 48.0005.
Augusto César de Monte Falco Pereira, 48.000~.
Coronéis:
Do corpo do estado-maior Horácio Madureira
dos Santos, 39.0005.
Do corpo do estado-maior João José Xavier
Banazol, 37.9HiMO- Tem 35 anos de serviço.
De infantaria Raul Ferreira Braga, 36.000~.
De artilharia
Fausto Henriques
Correia,
36.000;5.
De engenharia Francisco Eduardo Baptista,
37.2006.
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Tenentes-coronéis:
De infantaria José Teodoro da Silva Santos,
30.0006.
De infantaria Frederico Augusto Lopes da Silva
Júnior, 30,000~.
Miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, Eduardo Pinto Veiga, 30.0006.
Do serviço de administração militar António
Gonçalves Coimbra, 30,0006.
Do serviço de administração militar Júlio Augusto da Silva Malaguerra, 30.000a.
Majores:
De infantaria Alberto da Encarnação Pereira,
24.750;$. Tem 33 anos de serviço.
Médico João Gonçalves Valente, 24.000t$. Tmn
32 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército José do Couto Va7., 20.4006.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Manuel Canhão Fernandes, 14.733;$60. Tem
34 anos de serviço.
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de Altos Estudos Militares

46) Nos termos do § 2.0 do artigo 17.0 do Decreto
n.? 39054, de 26 de Dezembro de 1952, declara-se que
terminaram o curso geral do estado-maior no ano lectivo
de 1953-1954, com as classificações que vão indicadas,
08 seguintes oficiais:
Armas

Postos

Infantaria

Capitão

»

»

»

»

Artilharia

»

Cavalaria
Artilharia

»
»

Infantaria

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»

»

»

»

»

»

»

Artilharia
Engenharia

»
»

Infantaria

»
»
»

»
»

Engenharia
Cavalaria

Tenente
»

»

»

»

»

»

»

Nomes

Manuel Leitão Pereira Margues . . . . . . . . . .
Joao Afonso Teixeira Henriques . . . . . . . . ..
Luís Alfredo de Vasconcelos
Ferreira.
Fernando José Henrique Rebelo de Andrade.
. . . .
Alberto da SiJva Banazol .
Manuel Nicolau de Abreu
Castelo Branco . . . . .
Joaquim Ramos de Freitas
João de Sintra Carretas
António José Ramos Jorge
Hugo Rodrigues da ilva. .
José da Graça Dias Gomes
l\;fanuel dos Santos Moreira
Alvaro Borges Leitão
Renato
Fernando Marques
Pinto.
. . . . . . . . .
Manuel Herculano Chorão de
Carvalho
Carlos Augusto Pereira da
Costa Matos.
António Soares Tavares da
Coda.
José Francisco Soares
Vasco Manuel Fernandes Cou~o
Joaquim Moreira Rebelo ..
Jorge da Costa Salazar Braga
A n t ó n i o Gomes Baptista
Ferro.
. . . . . . . . .
José Rodrigues Raimundo. .
Pedro Alexandre Gomes Cardoso . . . . . . . . . .
Jesofeth Monteiro de Figueiredo . . . . . . . . . .
Carlos José da Gama Lobo
Alves Cardoso.
Fernando Alberto da Cunha
Baptista de Lucena de Almeida Vasconcelos . . . .

Classificação

Aprovado
»

»
»

Distinto
»

Aprovado
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»

»
»

»
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VII- RECURSOS
Ministério do Exército -I.

a

Oirecção-Geral-

2. a Repartição

Por Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de
14 de Maio último:
Rejeitado o recurso administrativo n.? 4216, interposto pelo ex-capitão do serviço de administração
militar João Carlos da Silva Valente, em que
recorria do despacho de S. Ex. a O Ministro do
Exército, de 15 de Junho de 1953, que indeferiu
o requerimento em que pedia fosse revista a sua
situação.
Por Acórdão do Supremo Tribunal Militar de 21 de
Maio de 1954, homologado por despacho ministerial de
4 de Junho do mesmo ano:
Rejeitado o recurso interposto pelo coronel de engenharia, na situação de reserva, Manuel Augusto
Gomes, em que recorria da decisão que, em 23
de Janeiro último, o mandou passar à situação de
reserva, nos termos da alinea d) do artigo 12.°
do Decreto-Lei n.? 36304, de 24 de Maio de
1947, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de
18 de Setembro de 1952.

Obituário

1954
Maio

Alferes miliciano José Carlos Gaspar Marques. Encontrava-se em comissão de serviço militar no Estado
da India.
14 - Tenente miliciano, do centro de mobilizarão de infantaria n.O 16, Francisco Dinis Claro Delicado,
»
21- General reformado João Baptista de Almeida Arez.
21- Tenente miliciano de infantaria, na situação de reserva,
Manuel Martins Afonso,
30 - Capitão reformado Alvaro Pedro Augusto.
Junho 1- Capitão reformado Herculano Nascimento Nozes.
»
1- Tenente de infantaria, na situação de reserva, Manuel
A u[Usto dos Mártires Falcão. Prestava serviço na
1." Repartição da 1.' Direcção-Geral.
»
4 - Capitão de infantaria, na situação de reserva, Adelino
Dias dos Santos. Prestava serviço na carreira de
tiro de Espinho.
•
»
4- Capitão reformado Germano de Sequeira Varejão Castelo Branco.
I}

l)

I}

5-
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Junho
»
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5-Capitão
reformado Silvério AU_$usto de Vasconcelos.
15 - Major do serviço de administraçao
militar, na situação
de reserva, João Joaquim Vicente Júnior. Prestava
serviço na delegação dos serviços de administração
militar dos Açores.
24 - Capitão reformado A ntónio Mário Vaz.

Horácio José de Sá Viana Rebelo.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

.3. 8 ~1
MINI5TÉI\I0 DO EXÉI\CITO

Ordem

do Exército
2.&

N,o 7

o

Série

31 de Julho de 1954

Subsecretário
de Estado do Exército manda publicar, para conhecimento
e .execução no Exército,
o seguinte:
1- DECRETOS

Ministério

E PORTARIAS

do Exército - Repartição

do Gabinete do Ministro

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, dar por finda a comissão administrativa da Oooperativa Militar, nomeada por portaria de
16 de Junho de 1948, inserta na Ordem do Exército
n. o 7, La série, de 18 de Agosto do mesmo ano, em
consequência de terem sido eleitos os corpos gerentes
da mesma Oooperativa para o triénio de 1954 a 1956,
nos termos do n. o 2.0 do artigo 37.0 dos seus novos
estatutos, aprovados e mandados pôr em execução pela
Portaria n.? 14415, de 8 de Julho de 1953.
Ministério do Exército, 29 de Junho de 1954.O Subsecretário de Estado do Exército, Horácio José
de Sá Fiana Rebelo.
Ministério

do Exército - I.a Direcção.Geral-

3.

a

Repartição

Em 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
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de 1950: manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro do Exército, conceder a pensão mensal
de 3006, com o vencimento desde 6 de Fevereiro próximo passado, ao ex-segundo-cabo do D. R. M. n." 8
Manuel Gonçalves Rolo, residente na freguesia de Antas,
concelho de Esposende, por ser condecorado com a cruz
de guerra de 2. a classe.
Ministério do Exército, 11 de Junho de 1954.O Subsecretário de Estado do Exército, Horácio José
de Sá Viana Rebelo.
(Visada pelo Tribunal de Contas om 10 de Julho de 1954. S1l.0 davidos emolumentos, nos termos do Decreto n,? 22 257).

Ministério

do Exército - Repartição

Geral

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, nos termos do Decreto n. o 16 070,
de 25 de Setembro de 1928, conceder a Maria Amália
Manuel do Amaral Berquó de Faria, viúva do general
João Alberto de Faria, a reversão da quota-parte do
subsidio mensal no quantitativo de 140t$10, a partir de
1 de Janeiro findo, em virtude do falecimento de sua
filha Maria Jesuína Manuel Berquó de Faria, em 12 de
Dezembro de 1951.
Ministério do Exército, 25 de Junho de 1954.O Subsecretário de Estado do Exército, llorácio José
de Sá J7i'anaRebelo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Junho do 1954. Silo devidos emolumentos, nos termos do Docreto D. o 22 257).

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, nos termos do Decreto n.? 16070,
de 25 de Setembro de 1928, conceder a Lídia Emília
Douwens Gomes, filha do falecido alferes José Maria de
Lacerda Gomes, a reversão da quota-parte do subsidio
mensal no quantitativo de 140t$lO,a partir de 1 de Janeiro
do corrente ano, em virtude do falecimento de sua mãe,
Alice Douwens Gomes, em 25 de Abril de 1951.
Ministério do Exército, 9 de Julho de 1954.-0
Subsecretário de Estado do Exército, Horácio José de Sá
Viana Rebelo.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 15 de Julho de 1954. Não
são devidos emolumentos, nos termos do Docreto n.o 22 2(7).
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DE SITUAÇAo

Ministério do Exército - J. a Direcção-Geral-

2. a RepartiçAo

Por portarias de 25 de Janeiro de 1954:
Nula e de nenhum efeito a portaria de 18 de Dezembro
de 1953, anotada pelo Tribunal de Contas em 28 do
mesmo mês e ano e publicada na Ordem do Exército
n.? 14, 2.a série, ainda do mesmo ano, a qual considera com baixa de serviço o aspirante a oficial miliciano de infan taria, do regimento de infantaria n. ° 10,
Silvestre Eduardo da Assunção Nunes.
Baixa do serviço

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 10, Silvestre Eduardo da Assunção
Nunes, por lhe ter sido aplicado o disposto na última
parte do artigo 178.° do Regulamento de Disciplina
Militar, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Anotadas

pelo Tribunal

do Contas em 30 d. Julho de 1954).

Por portarias de 9 de Julho de 1954:
Considerados regressados ao serviço deste Ministério,
por terem deixado de prestar serviço na província de
Moçambiq ue, onde se encontravam em comissão militar, o tenente Alfredo Amílcar Barbosa Coelho e o alferes José Rodrigues Viana, ambos milicianos de infantaria, adidos, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 26 de Maio e 1 de Junho de
1954, ficando ambos em disponibilidade.
Abatido ao efectivo do Exército, por ter passagem ao
Comando das Reservas da Marinha, nos termos do artigo 2.° do Decreto-Lei n." 32445, de 24 de Novembro de 1942, o alferes miliciano de infantaria, do centro de mobilização de infantaria n.? 1, Mário Ferreira,
devendo ser considerado nesta situação desde 4 de
Maio de 1954.
Abatidos ao efectivo do Exército, por terem passagem
ao quadro de complemento das forças aéreas no Subsecretariado de ltstado da Aeronáutica, os alferes milicianos de infantaria David Narciso Monteiro Soeiro
e Silva e José António Cordeiro Neto de Almeida
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e o aspirante a oficial, também miliciano, do serviço de
material auto, do grupo de companhias de trem auto,
José Luis de Albuquerque de Orey, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 15
e 15 de Abril e 26 de Maio de 1954.
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 22 de
Janeiro de 1954, inserta na Ordem do Exército n." 2,
2. a série, de 28 de Fevereiro de 1954, a qual demite
de oficial do Exército o alferes miliciano de infantaria
Gustavo Adolfo de Sá de Queirós Santos.
Expulso de oficial do Exército o alferes miliciano de
artilharia Gustavo Adolfo de Sá de Queirós Santos,
nos termos do § único do artigo 31.° do Código de
Justiça Militar, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Janeiro de 1954.
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 9 de
Abril de 1954, publicada na Ordem do Exército n." 3,
2. a serie, do mesmo ano, que passava à situação de
reserva o tenente miliciano médico, do centro de
mobilização do serviço de saúde n.? 2, FranciscO
Antonio Pereira da Laje.
(Anotadas pelo Tribunal

do Contas em 21 de Julho do 1954)·

Adidos

Tenente-coronel farmacêutico, na situação de reserva,
António Borges Sacoto, por ter sido nomeado vogal
do conselho fiscal dos estabelecimentos fabris deste
Ministério, por portaria desta data, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Julho de 1954.
(Anotada pelo Tribunal

de Contas em 24 do Julho do 19M).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n.? 8, Benjamim Leite
Cardoso, por ter sido nomeado para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do Ministério
das Finanças, na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Junho de 1954.
Alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n." 3, Carlos Chaves Alves de Sousa,
por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Secretariado-Geral da
Defesa Nacional, ao abrigo do artigo 1.0 da Decreto-Lei n.? 38114, de 29 de Dezembro de 1952, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Julho de
1954.
(Anotadas pelo Tribunal de Contas em 21 de Julho de 1954).
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Baixa do serviço

Capitães: médicos, Américo Viana de Lemos, Luis Alberto de Sá Penela e Armando Alves da Costa, farmacêutico, António José da Silva e veterinário, Nuno
José Gago da Câmara; tenentes: de artilharia, Félix
Borges de Medeiros da Horta, do serviço de administração militar, Armando Pereira da Cruz, médicos,
Bernardo de Brito Ferreira e Cipriano Mendes Dordio
e, cirurgião dentista, Manuel Serra da Mota Ferraz e,
alferes: de infantaria, José Manuel Morgado e Nuno
Coutinho de Novais de Quental, de artilharia, Bernardino João Salvador Gracias, Simão Pinto de Mesquita
de Carvalho Magalhães, Luis Rufino Chaves Lopes,
Francisco José Caldeira Salinas de Mendanha e António Cortesão Pais, de engenharia, Floriano Vitor
Borges e Guilherme Ribeiro dos Santos e, médico,
Artur Vieira da Mota, todos jnilicinuos de reserva,
nos termos do § 5.° do artigo 61.° do Decreto n ,? 12017,
de 2 de Agosto de 1926, por terem atingido o limite
de idade, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 5 e 17 de Maio, 28 de Junho,
13 de Abril, 2 de Maio, 24 de Abril, 21 de Maio,
4, 20 e 9 de Junho, 21 de Abril, 22 de Junho, 1 e 16
de Abril, 9 de Maio, 17 de Junho, 20 e 12 de Abril,
1 de Maio e 18 de Abril de 19õ4.
Aspiraute a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 10, José Augusto Pinto Rodrigues, nos
termos da última parte do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerado nesta situação
desde 29 de Junho de 1954.
Oficiais milicianos

de reserva

Tenentes: de infantaria, do centro de mobilização n." 4,
João Maria Cabral, do centro de mobilização de infantaria n.? 12, Adalberto de Seabra, do centro de mobilizacão de infantaria n.? 15, António Alberto Pinto
de Matos, do centro de mobilização de infantaria n." 16,
Augusto dos Santos Leitão e, do centro de mobilização
de infantaria n.? 20, Mário Emílio Casais Ribeiro;
de engenharia, do centro de mobilização de engenharia
n.? 2, Luís Martins Manso e Luis Carlos Duarte
e, médicos, da brigada n.? 3 de caminhos de ferro,
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Francisco Gonçalves Fagulha, do centro de mobilização
do serviço de saúde n." 1, Oasimiro António Ribeiro
da Rocha e Alberto Soares de Oliveira e, do centro de
mobilização do serviço de saúde D.O 2, Osvaldo Alves
Bastos, Américo Licinio Neves do Albuquerque e António Augusto Rebolo, todos milicianos, licenciados,
nos termos dos artigos 25. ° e 26. ° do Decreto n. ° 36304,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, por terem atingido o limite de idade,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 24 de Junho, 28 de Maio, 13, 3, 17 e 21
de Junho, 5 de Julho, 20 de Maio, 28 e 28 de Junho
de 1954, 30 de Janeiro de 1953 e 14 e 14 de Junho
de 1954.
(Anotada pelo 1'rlbunal do Contas em 21 do Julho de 1964).
Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Herberto Alfredo do Amaral Sampaio, que, por ter deixado de prestar serviço no
Estado da índia, onde se encontrava em comissão
militar, regressou em 25 de Junho do 1954, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Visada polo Tribunal do Coutas em 29 de Julho de 1954. Nilo
silo dovidos emolumentos, nos tormos do Docreto n.· 22 2ó7).

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Oapitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, do distrito de recrutamento e mobilização n.? 16, onde continua colocado, João Vilas Boas
Mouzinho de Albuquerque, para preenchimento de
vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Joaquim Pereira Gonçalves, que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, na
Guarda Nacional Republicana, se apresentou em 24
de Junho de 1954, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Visada pelo Trlbunal
de Contas om 27 de Julho de 1954. NAo
são devidos emolumentos, nos termos do Docreto n.o 22 267).

Reforma
(Despacho de 21 de Junho de 1954 da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Prevídêncta, puhllcado no Diário do Governo n.· 146,
2." sõríe, de 23 do mesmo mês e ano).

Brigadeiros:
artilharia,

de infantaria, César Augusto Mano e, de
Luis Monteiro Nunes da Ponte e capitão
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do extinto quadro auxiliar de artilharia Manuel J oaquim Gonçalves da Costa, todos na situação de reserva,
nos termos da alínea a) do artigo 13.0 do Decreto-Lei n.? 363040, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 916,
de 18 de Setembro de 1952, por terem atingido
o limite de idade, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 26 de Janeiro e 17
e 15 de Fevereiro de 1954.
(Não carece do visto ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Reserva

Tenente-coronel do serviço de administração militar, das
inspecções do mesmo serviço, Alexandre de Abreu
Castelo Branco; capitão, do quartel-general da 2. a região militar, Manuel Gomes de Sousa e tenente, do
regimento de infantaria n.? 3, José Lemos, ambos do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, o primeiro
nos termos da alinea c) e os restantes nos da alínea a)
do artigo 11.0 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, 11, 13 e 10 de Junho de 1954.
(Visada pelo Tribunal de ContaI em 27 de Julho de 19M. Nno
são dovidos emolumentos, nos termos do Decreto D.o 22 257).

Supranumerário

Capitão de cavalaria, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na Guarda Nacional Republicana, António
Feliciano Pereira Rabaça, que, por ter deixado de
prestar serviço no supracitado Ministério, se apresentou em 1 de Julho de 1954, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 2Q de Julho de 1954. NAo
sllo devidos emolumentos, nOI termos do Decreto n.o 22 267).

Por portar-ia de 11 de Julho de 19M:
Considerados regressados ao serviço deste Ministério
em 26 de Novembro de 1953, e não em 27 do mesmo
mês e ano, o capitão Eurico Gonçalves Bigotte de
Almeida e o tenente Arnaldo Dias Ribeiro, ambos de
infantaria, que, por portarias de 31 de Dezembro do
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referido ano de 1953, visadas pelo Tribunal de Contas
em 23 de Fevereiro de 1954 e publicadas na Ordem
do Exército n. o 1, 2. a série, do corrente ano, foram
colocados no quadro da arma.
(Visada pal o Tribunal de Contas em 23 de Julho de 1954. Nilo são
devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n.· 22 2(7).

Por portarias de 16 de Ju1ho de 1954:
Considerados regressados ao serviço deste Ministério,
por terem deixado de prestar serviço na provincia de
Angola, onde se encontravam em comissão militar, os
tenentes milicianos de artilharia, adidos, Vasco de
Oliveira Afonso e Vital Neves Serrão Varela, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
28 de Maio e 9 de Julho de 1954.
(Visada polo Tribunal de Contas em 29 de Julho do 1954. Não
são devidos omolumontos, nos termos do Decroto n.o 22257).

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, o capitão do
extinto quadro de oficiais do secretariado militar,
adido, na situação de reserva, Vasco Miranda Baptista,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Junho de 1954.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 27 de Julho de 1954. Nilo
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22 257).

Adidos

Majores do serviço de administração militar, ela Manutenção Militar, Eduardo Nascimento Carneiro Allen,
Rodolfo José Branco Ló e Aldemiro da Encarnação
Pires, por terem sido nomeados, por portarias desta
data, respectivamente, chefes da sucursal do Porto, dos
serviços industriais e dos serviços comerciais, devendo
ser considerados nesta situação desde 11 de Junho e
31 e 31 de Maio de 1954:.
(Anotada

poto Tribunal

de Contns em 22 de Julho de 1954)

Capitão de infantaria, do comando militar de Moçambique, Joaquim de Melo Duarte Silva, por ter sido no-
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meado para desempenhar uma comissão de serviço no
ultramar, ao abrigo da alínea a) do artigo 3.° do Decreto n. ° 36 019, de 7 de Dezembro de 1946, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Julho de
1954.
Alferes miliciano de cavalaria, do regimento de cavalaria
n. ° 3, António Tito Santos Vasconcelos Nogueira, por
ter sido req uisitado para desempenhar uma comissão
de serviço dependente do Ministério do Interior, na
Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Julho de 1954.
(Anotada pelo Tribunal de Contas om 24 de Julho de 1954).

Oficiais milicianos de reserva

Tenentes milicianos: médico, do centro de mobilização
do serviço de saúde n.? 1, António Valente de Araújo
e, farmacêutico, do centro do mobilização do serviço
de saúde n.? 2, Carlos Va~ de Faria e Almeida,
nos termos dos artigos 25.° e 2G.o do Decreto-Lei
n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n." 38916, de
18 de Setembro de 1952, por terem atingido o limite
de idade, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 15 e 9 de Julho de 1954.
(Anotada pelo Tribunal

de Contas em 24.de Julho de 1954).

Quadro da arma de infantaria

Major Aldemiro Carlos Nunes Correia e capitão Orlando
Augusto Ferreira, ambos de infantaria e adidos, que,
por terem deixado de prestar serviço, respectivamente,
no comando militar do Estado da índia e na província
de Angola, onde se encontravam em comissão de serviço militar, regressaram em 25 e 30 de Junho de
1954, para preenchimento devagas no quadro, devendo
ser considerados nesta situação desde a data da sua
apresentação.
Quadro da arma de artilharia

'renente de artilharia José Bernardo Baptista Lopes,
que, por ter deixado de prestar serviço no Estado da
índia, onde se encontrava adido, em comissão militar,
regressou em 25 de Junho de 1954, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data do seu regresso.
(Visada. pelo Trlhunal do Contas em 29 de Julho de 1954. Nilo
.!lo devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n.· 22257),
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Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário,
da 3. a Repartição da 1. Direcção-Geral deste Ministério, onde continua colocado, Cesário da Silva, para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde 29 de
Junho de 1954.
li

(Visada pol o ' Tribunal de Contas em 27 do Julho de 1954. Não
s!lo devidos emolumentos, nos termos do Decreto u.v 22 257).

Reserva

Coronéis: de infantaria, do regimento de infantaria n. 014,
Alfredo Abeilard Vieira e, do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 13, Augusto José Machado e, de
artilharia, em serviço no comando militar do Estado
da India, onde deixou de estar na situação de adido,
Alexandre dos Santos Majer e capitães: do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, do regimento de
infantaria n.? 1, Armando Augusto Sarmento e, do
extinto quadro auxiliar de engenharia, em serviço no
comando militar de Angola, onde deixou estar adido,
António João da Conceição Travanca, o primeiro e
segundo nos termos da primeira parte da alínea c) e os
restantes nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do
Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n. o 38 916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 4
de Julho, 25, 20 e 29 de Junho e 10 de Julho de 1954.
(Visada pelo Tribunal de Couras em 27 de Julho de 1951. Nilo
são devidos emolumontos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Supranumerârios

Coronel de artilharia, supranumerário, nos termos da segunda parte do artigo 58.0 do Decreto-Lei n.? 28 401,
substituído pelo Decreto-Lei n. o 32 692, de 20 de
Fevereiro de 1943, comandante militar da província
de Cabo Verde, cargo de que fica exonerado por esta
portaria, Francisco José Henriques Cortês, que, por
ter deixado o mencionado cargo, regressou em 12 de
Junho de 1954, desde quando deve ser considerado
neste situação.
Coronel de artilharia, adido, António Fernando Gomes
Pereira, que, por ter sido exonerado das funções
de comandante da Escola Central de Sargentos, regressou em 1 de Julho de 1954, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
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Coronel de artilharia Artur José Taveira Pereira, major
da mesma arma José Pedro Perestrelo de Barros
Moura Freire de Meneses e capitão do quadro dos
serviços auxiliares do Exército Cesário da Silva, todos
adidos, que, por terem deixado de prestar serviço, os
dois primeiros, na provinda de Angola e, o terceiro,
na província de Moçambique, regressaram em, respectivamente, 30, 30 e 22 de Junho de 1954, desde
quando devem ser considerados nesta situação.
(Visadas pejo Tribunal de Contas em 29 de Julho de 1954. Não
silo devidos emolumentos, nos termos do Decreto n, 22 257).

°

Por portaria de 21 de Julho de 1954:
Adido

Major de infantaria, no quadro da arma, Américo António Osório e Cruz, por ter sido nomeado para desempenhar urna comissão de serviço dependente do
Ministério do Interior, na Policia de Segurança PÚblica, devendo ser considerado nesta situação desde
21 de Julho de 1954.
(Anotada pelo Tribunal

de Conlas em 27 de Julho de 1954).

Por portarias de 23 de Julho de 1954:
Ouadro

da arma

de artilharia

Tenentes de artilharia, adidos, Joaquim Humberto da
Silva Porto Oneto e Domingos Sebastião Gama da
Câmara Stone, que, por terem deixado de prestar
serviço na provincia de Macau, onde se encontravam
em comissão militar, embarcaram de regresso à metrópole em 12 de J olho de 1954, desde quando devem
ser considerados nesta situação, para preenchimento
de vagas no quadro.
(Visada pelo Tribunul do Coutas em 31 do Julho do 1954. Nilo
são devidos emolumonlos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Reforma
(Despacho de 20 de Maio de 1952, da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência, publicado no Diário do Governo n.? 123,
2.· sórlo, do 23 do mesmo mês e ano).

Tenente-coronel de engenharia, na situação de reserva,
Jorge Arsénio de Oliveira Moreira, nos termos da
alínea a) do artigo 13.° do Decreto-Lei n.? 36304,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Se-

488

.

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 7

2.' Série

tembro de 1952, por ter atingido o limite de idade,
devendo ser considerado nesta situação desde 21 de
Fevereiro de 1954, ao abrigo do § 1.0 do artigo 90.0
do Decreto n.? 17378, de 27 de Setembro de 1929,
e sem direito a vencimentos por este Ministério, por
ter optado pela aposentação como engenheiro inspector superior do Ministério das Obras Públicas.
(Despacho de 20 de Julho de 1954, da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência, publicado no Diàrio do Governo n." 171,
2." série, de 22 do mesmo mês e ano).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, em serviço no Subsecretariado de Estado da
Aeronáutica, Álvaro da Conceição Santos, nos termos
da alín ea b) do artigo 13. o de Decreto-Lei n. o 36 304,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 do Setembro de 1952, por ter sido julgado incapaz de todo
o serviço militar, devendo ser considerado nesta situação desde 18 de Janeiro de 1954, de harmonia
com o § único do artigo 124.0 do mencionado Decreto-Lei n. o 36 304.
(NAo carece de visto ou anotação

do Tribunal

do Contas)

Por portarias de 27 de Julho de 1954:
Adido

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do batalhão de caçadores n. o 2, Manuel Pires Trindade, por ter sido requisitado para desempenhar uma
comissão de serviço dependente do Ministério das
Finanças, na Guarda Fiscal, devendo ser considerado
nesta situação desde 19 de Julho de 1954.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 80 de Julho de 1954).

Quadro da arma de infantaria

Tenentes de infantaria, adidos, Roberto da Silva Ferreira, Arménio Soares da Cruz Sampaio Nunes, Orlando da Costa e Silva, Raul Esteves Traveira e Rui
Lopes da Trindade e Lima, que, por terom deixado
de prestar serviço na província de Macau, onde se
encontravam em comissão militar, regressaram em 12
de Julho de 1954, para preenchimento de vagas no
quadro, devendo ser considerados nesta situação desde
a data do seu regresso.
(Visada pelo Tribunal de Contns em 31 de Julho de 1954. Nilo
são devidos emolumentos, nos tormos do Decreto n.? 22 251).
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Reserva

Coronel de infantaria, comandante do regimento de infantaria n." 6, Américo Pinto da Silva Oliveira, nos
termos da primeira parte da alinea c) do artigo 12.0
ds Decreto-Lei n." 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38 910, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 16 de Julho de 1954.
Capitão, da Escola Prática de Cavalaria, David dos Santos Pires e tenentes, do hospital militar regional n.? 2,
António Gil e, do distrito de recrutamento e mobilização n. o 14, António Sequeira de Azevedo, todos do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, 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, 24, 22 e 27 de Julho
de 1954.
(Visada palo Tribunal da C"ontas am 81 da Julho
silo devídos emolumentos, nos tarmos do Decreto

da 1954. Nilo
22 251).

n,?

OQ-COO_--

111- PROMOÇOES
Ministério do Exército _La Direcção-Geral-

2. a Repartição

Por portaria de 31 de Maio de 1954:
Adido

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço na provincia da Guiné, José António de Almeida Júnior.
(Visada poro Tribunal da Couta. em 30 da Julho da 1954. Silo
davldos emolumentos, n08 tarmos do Decreto n.o 22 251).

Por portarias

de 9 de Julho de 1954:

Regimento de infantaria n.· 3

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, Virgílio Borges de Oliveira Milhano, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1953.
(Visada polo Tribunal da Contas em 23 de Julho de 1954. São
devidos emolumentos, nos tarmos do Decreto n.· 22257).
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militar

Tenente-coronel
do serviço de administração militar,
o major do mesmo serviço, da 3.a Repartição da
2. a Direcção-Geral deste Ministério, Acácio Monteiro
Cabral. (Visada pelo 'I'rfbunnl de Contas em 27 do Julho de 1954. São
devidos emolumentos,

nos lermos do Deereto

n.o 22257).

Adido

Tenente-coronel
do serviço de administração militar,
o major do mesmo serviço, adido, em serviço no
Estado da índia, Augusto Leonardo Neves.
(Visada pelo Trlbnnal de Contas em 30 de Julho de 1954. São
devidos emolumentos, nos termos do Deereto n.? 22 257).

Por portarias de 13 de Julho de 1954:
Quadro da arma de infantaria

Major, o capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. o 6, Júlio Zagalo de Lima.
Major, o capitão de infantaria, do batalhão de caçadores
n. o 4, José J unq ueira dos Reis.
Major, o capitão de infantaria, da escola prática da
arma, Alexandre Herculano Maugná Cifuentes.
Major, o capitão de infantaria, da escola prática da
arma, Manuel Ribeiro de Faria.
Major, o capitão de infantaria, do batalhão de metralhadoras n.? 3, Júlio António Carvalho da Silva.
Major, o capitão de infantaria, do regimento de infantaria n." 13, Francisco Franco do Carmo.
Major, o capitão de infantaria, do batalhão de metralhadoras n.? 1, José Rodrigues de Oliveira.
Major, o capitão de infantaria, do batalhão independente
de infantaria n.? 18, Manuel Soares Ferreira.
Major, o capitão de infantaria, no quadro da arma, José
Augusto Henrique Monteiro Torres Pinto Soares.
Major, o capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 12, Carlos Faustino da Silva Duarte.
Major,
capitão de infantaria, adido, em serviço 'no
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, João
António Ribeiro de Albuquerque.
Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na Guarda Naeional Republicana, Américo António Osório e Cruz.

°
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Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no
Colégio Militar, Joaquim Luciano Marafusta Marreiros.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 23 de Julho de 1954. Silo
nos termos do Decreto n.· 22 257).

Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no
Colégio Militar, António Catalão Filipe Dionisio.
Major, o capitão de infantaria, do batalhão de caçadores
n.? 8, Luís Augusto de Matos Paletti.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 29 de Julho de 1954. Silo dovldos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Por portarias de 16 de Julho de 1954:
Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, chefe interino
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 10, Raul
Ribeiro dos Santos.
Coronel, o tenente-coronel de infantaria, 2.° comandante
do regimento de infantaria n. o 6, Manuel Gonçalves
da Silva.
Tenente-coronel, o major de infantaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Policia de Segurança Pública, Fausto José de Brito e Abreu.
Tenente-coronel, o major de infantaria, adido, em serviço na Escola do Exército, Raul Cordeiro Pereira
de Castro.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 27 de Julho de 1954. Silo
nos termos do Decreto n.· 22 257).

Quadro do serviço de administração militar

Major do serviço de administração militar, o capitão do
mesmo serviço, adido, chefe da 2. a secção dos serviços
gerais da Manutenção Militar, cargo de que fica exonerado por esta portaria, Aldemiro da Encarnação
Pires.
Major do serviço de administração militar, o capitão do
mesmo serviço, adido, gerente da messe de oficiais
de Lisboa, dependente da Manutenção Militar, cargo
de que fica exonerado por esta portaria, Rodolfo José
Branco Ló.
Major do serviço de administração militar, o capitão do
mesmo serviço, adido, chefe da 3. a secção dos seryiços comerciais da Manutenção Militar, cargo de que
fica exonerado por esta portaria, Eduardo Nascimento
Carneiro Allen.
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Militar

Major do serviço de administração
militar, subinspector,
o capitão do mesmo serviço, da 3. a Repartição
da
_ 2. a Direcção-Geral deste Ministério, João Francisco
Calado.
Major do serviço de administração militar, subinspector,
o capitão do mesmo serviço, do regimento de infantaria n.? 8, António da Conceição Marcelino.
Major do serviço de administração militar, subinspector,
o capitão do mesmo se'rylço, adido.ichefe da 3. a secção
dos serviços indqstríaié da Manutenção Militar, cargo
de que fica exonerado por esta portaria, José António
Gamito.
Comando militar dos Açores

Major do serviço de administração militar, o capitão do
mesmo serviço, do 1.0 grupo de companhias de subsistências, J osé Dinis Morão.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emc lumeutos,

de Contas em 26 de Julho de 19M. São
tormos do Docroto n.o 22 257).

1I0S

Por portaria de 21 de Julho de 1954:
Quadro da arma de infantaria

Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no
Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, José Maria
Gil Júdice.
(Visada pelo Tribunal
dovidos omolumontos,

de Contas om 29 de Julho do 1954. Sll.o
nos termos do Docroto n.? 22 257).

Por portarias de 27 de Julho de 1954:
Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, adido, professor
catedrático da 4. cadeira da Escola do Exército,
cargo de que fica exonerado por esta portaria, José
Vítor Mateus Cabral.
fi

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

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, Luis Filipe Pons Dias.
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Adidos
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço no comando militar de Moçambique, José
Pedro de Montalvão Fernandes.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço no Ministério do Interior, na Polícia de Segurança Pública, Aires José Luna Carvalho Esteves.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 31 de Julho de 1954. Silo
nos tormos do Decreto n,o 22251).

-=.,.,
IV -

COLOCAÇOES,

EXONERAÇO~S

E TRANSFERÊNCIAS

Ministério do Exército _1.& Oirecção.Geral-

2.& RepartiçAo

Por portaria de 1 de Junho de 1954:
»omendo professor catedrático da cadeira de Física Geral
do curso geral preparatório da Escola do Exército
? capitão do engenharia, adido, professor catedrático,
Interino, da mesma cadeira, Rogério Humberto Alves
Machado de Sousa, nos termos do artigo 20.0 do
Decreto-Lei n.? 30874, alterado pelo Decreto-Lei
n. 36237, de 21 de Abril de 1947, na vaga do
tenente·coronel de infantaria António Gomes de AImeidl1, que, por portaria desta data, transita para
a, situação de supranumerário e é exonerado do mencIonado cargo.
O

(Visada pelo Tribunal
dovidos omolumentos,

de Contas em 21 de Julho de 1954. Silo
.D08 termos do Decreto D. o 22 257).

Pai' portarias de 9 de Julho de 1954:

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 12 de Maio
de 1953, inserta na Ordem do Exercito n. o 7, 2. a série,
de 15 de Julho de 1953, que colocava no comando
militar de Moçambique o alferes miliciano de infantaria, licenciado, do centro de mobilização de infantaria n.? 2, Manuel Dias Serras.
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Conselhoflscal dos estabelecimentos fabris

Vogal, o tenente-coronel farmacêutico, na situação de reserva, António Borges Saco to, nos termos da base x
da Lei n.? 2020, de 19 de Março de 1947, e do n." 2
da Portaria n.? 13631, de 8 de Agosto de 1951, na
vaga do tenente-coronel António da Costa Torres, que
faleceu. (Visadas pelo Tribunal de Contas em 27 de Julho de 1954. Silo
devidos emolumentos,

nos termo,

do Decreto

n.o 22 251).

Oflcinas Gerais de Fardamento

Chefe da sucursal das mencionadas oficinas no Porto,
o capitão do serviço de administração militar, adido,
verificador da secção técnica, cargo de que fica exonerado por esta portaria, António Custódio Alves dos
Santos, nos termos do artigo 38.0 do Decreto n.? 11605,
de 23 de Abril de 1926, e da base III da Lei n.? 2020,
de 19 de Março de 1947, na vaga do maj 01' Júlio
Augusto da Silva Malaguerra, que, por portaria de 12
de Fevereiro de 1954, foi promovido a tenente-coronel
e exonerado das referidas funções, continuando aquele
oficial na mesma situação de adido, em que já se encontrava.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 29 de Julho de 1954. Não
são devidos emolumentos,

nos termos do Decreto

n,?

22257).

Ministério do Exército -I.. Direcção-Geral- 2.· Repartição

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Joaquim Pereira Gonçalves.
Ministerio do Exercito - 2.· Direcção-Geral- 3.· Repartição

'l'enente-coronel do serviço de administração militar, no
quadro do mesmo serviço, Acácio Monteiro Cabral.
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 7, Amadeu da Paz Ollmpio.
Regimento de infantaria n.· I

Tenente de infantaria, no quadro
Alfredo do Amaral Sampaio.

da arma, Herberto

Regimento de cavalaria n.· 4

Capitão de cavalaria, supranumerário,
Pereira Rabaça.

António Feliciano
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Direcção do Serviço de Saúde Militar

Major médico, da Assistência aos Tuberculosos do Exército (Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas),
Francisco Cabral Sacadura,
Distrito de recrutamento e mobilização n.· 7

Ohefe, O coronel de infantaria, da direcção da arma,
Eugénio Gonçalves de Magalhães Figueiredo.
Comando militar de Angola

'l'enente miliciano de engenharia, licenciado, do centro
de mobilização de engenharia n.? 2, Artur Raul da
f3ilva Marques.
Alferes milicianos: de infantaria, em disponibilidade,
do comando militar de S. Tomé e Príncipe, J úlio
dos Santos Martins e, do regimento de infantaria
n.O 10, Fernando Augusto ~imões Alberto; de artilharia, em disponibilidade, do regimento de artilharia
ligeira n. ° 2, Luís Augusto de Matos Fernandes de
Vasconcelos e Sá, do regimento de artilharia pesada
n.v 1, Artur Ilídio de Sacadura Cabral Aires 'I'rindado e Jorge Alberto Norton Guerra, do regimento
de artilharia antiaérea fixa, Jorge Bentes Dionísio de
Jesus, Fernando Bernardo do Magalhães Nunes de
Sousa e Rui Manuel Moreira Pereira de Melo e licenciado, do centro de mobilização de artilharia n. ° 4,
João Martins Vaz de Oliveira e, de cavalaria, em
disponibilidade, do comando militar de Moçambique,
António Prudêncio Pereira.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, do grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 1,
António Mendes da Ponte.
Comando militar de Moçambique

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Alfredo Amílcar Barbosa Coelho o, do batalhão de
engenhos, Aurélio Sérvolo Medina Leça Martins.
Tenentes milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n.? 6, Fernando António de Lima Moreira
e., do regimento de infantaria n.? 13, Luís Maria Bapt~sta da Costa, ambos nos termos da alínea b) do artIgo 3.° do Decreto n.? 36 019, desde, respectivamente,
2 e 19 de Junho de 1954.
Alferes milicianos: de infantaria, em disponibilidade,
José Rodrigues Viana e, do regimento de infantaria

496

ORDEM DO EXERCITO

N.o 7

2." Série

n.? 10, Licinio Almeida Gomes Nogueira, de artilharia, em disponibilidade, do regimento de artilharia
ligeira n.? 4, Alvaro da Mota Parreira e, médico, eID
disponibilidade, do 2.° grupo de companhias de saúde,
Diogo Hora da Silva Ferreira.
Alferes milicianos: de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1. Fernando Rogério de Carvalho Silva,
do regimento de infantaria n, ° 6, Rogério Antero
Rodriguos, do regimento de infantaria n. ° 14, Francisco Maria de Aguiar e Silva e, do batalhão de engenhos, Marconi Mário Antunes Resende da Costa,
e, de cavalaria, do regimento de cavalaria n." 6, Alfredo Lourenço Bessa Gomes, todos nos termos da.
alínea b) do artigo 3.° do Decreto n.? 36019, desde
19 de Junho de 1954.
Comando militar da índia

Tenente miliciano de infantaria, do regimento de infa.ntaria n.? 11, Jean Marie Filiol de Raimond, nos termos da alínea b) do artigo 3.° do Decreto n. ° 36 019,
desde 20 de Maio de 1954.
Comando militar dos Açores

Tenentes milicianos em disponibilidade: de infantaria,
do batalhão de caçadores n.? 2, Laurentino da Silva
Araújo e, de artilharia, do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? 3, João Matos do Nascimento.
Regimento de engenharia n.· I

Tenente miliciano de engenharia, em disponibilidade,
do batalhão de engenhos, Carlos Matos da Silva.
Aspirantes a oficial milicianos, do regimento de engonharia n. ° 2, Artur José Correia Ribeiro da Silva
e Joaquim Fernando Pereira dos Reis.
Grupo de companhias de trem auto

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de transportes
rodoviários, do regimento de cavalaria n." 4, Mário
José Antunes da Cunha e José Alexandre de Azevedo Vasconcelos e Sá de Figueiredo.
Batalhão de metralhadoras n.· I

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material, do
regimento de cavalaria n.? 6, António Manuel Brito
de Carvalho, por pedir.
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n.O 3

Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes
rodoviários, do regimento de artilharia ligeira n. o 3,
Manuel Casimiro Coelho Balça.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 3

Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes
rodoviários, do batalhão de metralhadoras n. o 3, Carlos Gonçalves do Amaral.
Grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 2
Tenente miliciano de artilharia Vasco de Oliveira Afonso.
Regimento de lancelros

n.· I

Alferos miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, Carlos Henrique Martins
Ruas Gomes Ferreira.
'
Centro de mobilização

de infantaria

n. o 2

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Angola, Tito Lívío Maria Feijó.
Centro de mobilização

de infantaria

n.O 13

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar dos Açores, Manuel Alves Passos Coelho.
Centro de mobilização

de infantaria

n.O 14

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar dos Açores, José Catanas Diogo.
Centro de mobilização

de trem n.O I

Tenente miliciano de engenharia, licenciado, do comando
militar de Moçambique, llenrique Óscar Ferreira.

Por portarias de 16 de Julho de 1954:
Manutenção

Militar

Chefe dos serviços comerciais, o major do serviço de
administração militar, no quadro do mesmo serviço,
Aldemiro da Encarnar:ão Pires, nos termos dos artigo 23.0 e 110.0 do Decreto n.? 16 G96, de 9 de Abril
de 1929, e de harmonia com o Decreto n.? 18 074, de
11 de lfarço de 1930, na vaga do major Carlos Pes-
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Boa Fraikin, que, por portaria de 13 de Novembro de
1953, transitou para a situação de adido e foi exonerado do referido cargo.
Chefe dos serviços industriais, o major do serviço de
administração militar, no quadro do mesmo serviço,
Rodolfo José Branco Ló, nos termos dos artigos 22.0
e 110.0 do Decreto n.? 16 696, de 9 de Abril de 1929,
e de harmonia com o Decreto n. o 18 074, de 11 de
Março de 1930, para completo da vaga no quadro
ainda não preenchida.
Chefe da sucursal do Porto, o major do serviço de administração militar, no quadro do mesmo serviço,
Eduardo Nascimento Carneiro Allen, nos termos do
artigo 110.0 do Decreto n. o 16696, de 9 de Abril de
1929, e de harmonia com o Decreto n.? 18074, de 11
de Março de 1930, na vaga do major Antonino do
Figueiredo Silva, que, por portaria de 23 de Julho de
1952, transitou para. a situação de supranumerário,
ficando exonerado do referido cargo pela presente portaria.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 26 de Julho de 195t. São
devidos omolumentos,

nos termos do Docroto n.o 22 257).

Ministério do Exército - I.' Direcção-Geral-

3.' Repartição

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, Cesário da Silva.
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Coronel do corpo do estado-maior, comandante da Es. cola Prática de Engenharia, Adelino Alves Veríssimo3.' região militar - Quartel-general

Tenente-coronel
de engenharia, da escola prática
arma, Albano Moreira de Almeida.

da

Comando militar de Moçambique

Capitão, do regimento
Melo Duarte Silva.

de infantaria

Regimento de infantaria

n,o 1, Joaquim

de

n.O 4

Major de infantaria, no quadro da arma, Aldemiro Carlos Nunes Correia.
Regimento de infantaria n. o 8

Capitão de infantaria,
Augusto Ferreira.

no quadro

da arma.
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n.· 9

2;° comandante, o tenente-coronel
de infantaria,
direcção da arma, Anibal da Costa Brotas.

da

Direcção da Arma de Artilharia

Coronéis de artilharia, supranumerários,
Artur José
Taveira Pereira e António Fernando Gomes Pereira.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, no
mesmo extinto quadro, Joaquim Jerónimo Carneiro
de Sousa Meneses.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 4

Major de artilharia, da 1. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, João da Costa Laje, para os
efeitos da alínea a) do § único do artigo 71.° do Decreto-Lei n.? 3630J.
Tenente de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 3, Gilberto Manuel Santos e Castro.
Regimento de artilharia

pesada n.· 2

Tenente de artilharia, no quadro da arma, José Bernardo
Baptista Lopes.
Regimento de artilharia

pesada n.O 3

Major de artilharia, adido, em serviço nos Serviços
Cartográficos do Exército, João Horta Gaivão Ferreira Lima, para os efeitos da última parte do artigo 15.° do Decreto-Lei n.? 36304.
1.' inspecção de cavalaria

Inspector interino, o coronel de cavalaria,
da arma, Raul Martinho.
Escola Prática

da direcção

de Cavalaria

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do distrito de recrutamento e mobilização n. ° 7, José
Luís Barbosa.
Alferes do serviço de administração militar, do Depósito
Geral de Fardamento e Calçado, Arnaldo Eduardo da
Cunha Sousa de Almeida.
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n.· 4

Capitão de cavalaria, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Carlos José Machado Alves Morgado.
Regimento de cavalaria

n.· 5

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército:
do grupo de companhias de trem auto, Gilberto dos
Reis.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de cavalaria n.? 4, Raul Bastos Jorge.
Escola Prática

de Engenharia

Comandante interino, o tenente-coronel de engenharia,
2.° comandante do regimento de engenharia n.? 2,
Manuel Quirino Pacheco de Sousa.
2. ° comandante interino, o major de engenharia, do regimento de engenharia n.? 2, Júlio Angelo de Sousa
Monteiro.
Major, do regimento de engenharia n.? 2, Duarte José
Martins da Costa Pereira.
Capitão, do batalhão de telegrafistas, António Gonçalves
Barata Galvão,
Regimento de engenharia

n.· I

Major de engenharia, do Depósito Geral de Material de
Engenharia, Cesário Marques Pereira Montês.
Regimento de engenharia

n.· 2

2.° comandante,
o tenente-coronel
de engenharia,
2.° comandante da Escola Prática de Engenharia,
Luis Maria Bastos de Carvalho,
Capitão, do batalhão de telegraflstas, Alexandre Guedes
de Magalhães.
Comando militar

de Moçambique

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 2, Porflrío
de Matos Vasques Machado.
Regimento de infantaria

n.· 7

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
de caçadores n.? 1, Armando António da Silva Correia.
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n.· I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 4, João Saturnino Revés Figueira de
Freitas, por motivo disciplinar.
Regimento de artilharia

ligeira n.· I

Tenente miliciano de artilharia Vital Neves Serrão Varela,
Regimento de artilharia

ligeira n.· 2

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, da
bateria independente de defesa de costa n.? 3, Octávio
Duilio Leal Gomes Leite.
Centro de mobilização de infantaria

n.· 9

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Angola, Octávio Teixeira de Oliveira.
Regimento de lanceiros n.· I

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, Luis Filipe Lobo de Miranda Malheiro Távora.

Por portaria de 23 de Julho de 1954:
Manutenção Militar

Chefe da 1. a secção dos serviços de contabilidade, o capitão do serviço de administração militar, da 3.a Repartição da 2.- Direcção-Geral deste Ministério, José
Rodrigues Lopes, 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. o 18 074, de 11 de Março
de 1930, para completo de vaga no quadro ainda não
preenchida.
(Visada
polo Tribunal
dovldos emolumentos,

de Conta. om SI de Julbo de 1954. 8fto
nos termos do Decreto n.o 22 267).

Por portaria de 27 de Julho de 1954:
Regimento de infantaria n. o 16

Tonente d infantaria, do comando militar dos Açores,
António Lopes
ardoso landeiaa.
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Escola Prática de Cavalaria

Major, do regimento de cavalaria n." 3, António Joaquim
Ferreira Durão.
Capitães: de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 4,
Francisco J OSÓ de Morais e Francisco Alberto Teixeira
de Lemos da Silveira, do regimento de cavalaria n.? 7,
Joaquim dos Santos Alves Pereira e, do regimento de
infantaria n.? 7, com o curso geral do estado-maior,
António Reinato de Almeida Fernandes.
'I'enentes : da cavalaria, do regimento de lancoiros 11.° 1,
Joaquim Lopes Cavalheiro e, do regimento de cavalaria n." 3, Eduardo Jorge Gomes Coelho Picciochi,
e, com o curso geral do estado-maior, do quartel-general da 4. a região militar, Pedro Alexandre Gomes
Cardoso.
Alferes: de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 3,
Eduardo Matos Guerra, do regimento de cavalaria
n.? 4, António Diogo de Brito e Faro e Amadeu Tunes
Duarte, do regimento de cavalaria n." 8, Roberto Ferreira Durão e, do campo de instrução militar de anta.
Margarida, Rúbon Marques de Andrade e, do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, do regimento de
cavalaria n.? 6, Cândido Ferreira. Nunes.
Regimento de cavalaria n.O 5

Major de cavalaria, do regimento de lanceiros n.? 2, António Camilo de Sá Pinto de Abreu Soto Maior.
Capitães de cavalaria, do regimento de cavalaria n." 4,
Luis da. Silva Rodrignes Pena, do regimento de cavalaria n. ° 7, Emanuel Xavier Ferreira Coelho e, do
campo de instrução militar de Santa Margarida, António Pereira da Silva.
Alferes de cavalaria, da escola prática da arma, Rafael
Ferreira Durão.
Comando militar dos Açores

Tenente de infantaria,
Silva Ferreira.

do quadro da arma, Roberto da

Regimento de infantaria

Tenente de infantaria,
'I'raveira,

n. ° 2

no quadro da arma, Raul Est€'\es
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n. o 9

no quadro da arma, Orlando da

Regimento de infantaria

n.O 15

Tenentes de infantaria, no quadro da arma, Rui Lopes
da Trindade e Lima e Arménio Soares da Cruz Sampaio Nunes.
Por portaria de 30 de Julho de 1954:
Direcção da Arma de Infantaria

Tenente-coronel de infantaria, no quadro da arma, Fausto
José de Brito e Abreu.
Maj ores de infantaria, no quadro da arma, Manuel Ribeiro
de Faria e José Rodrigues .do Oliveira.
Escola Prática

de Infantaria

Major de infantaria, no quadro da arma, Alexandre Herculano Maugná Cifuentes.
Regimento de infantaria

n.O 4

Major de infantaria, no quadro da arma, José Junqueira
dos Reis.
Regimento de infantaria

n. ° 6

Comandante, o coronel de infantaria, no quadro da arma,
Manuel Gonçalves da Silva.
Regimento de infantaria

n.O 7

2.0 comandante, o tenente-coronel de infantaria, no quadro da arma, Raul Cordeiro Pereira de Castro.
Regimento de infantaria

n.O 8

Major de infantaria, no quadro da arma, Júlio António
Carvalho da Silva.
n. ° 9
no quadro da arma, Júlio Zagalo

Regimento de Infantaria

Major de infantaria,
de Lima.

Regimento de infantaria

n. ° 12

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do 2.0 grupo de companhias de saúde, Manuel dos
Santos.
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Franco do Carmo.

no quadro
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n. 16
O

da arma, Francisco

Batalhão de caçadores n. o 4

2.° comandante, o major de infantaria,
arma, Luis Augusto de Matos Paletti.

no quadro da

Batalhão de caçadores R. o 5

2.° comandante, o major de infantaria, no quadro da
arma, José Augusto Henrique Monteiro Torres Pinto
Soares.
Major de infantaria, no quadro da arma, Carlos Faustino da Silva Duarte.
Batalhão de caçadores n.O 8

2.° comandante, o major de infantaria, no quadro
arma, Joaquim Luciano Marafusta Marreiros.

da

Batalhão de caçadores n.O10

2.° comandante, o major de infantaria, no quadro
arma, João António Ribeiro de Albuquerque.

da

Direcção da Arma de Artilharia

Coronel de artilharia, supranumerário, Francisco José
Henriques Cortês.
2." Inspecção

Inspector interino, o coronel de artilharia, tirocinado,
Francisco António da Silva Azovedo Alpoim.
Escola Prática de Artilharia

Tenente de artilharia, no quadro da arma, Domingos
Sebastião Gama da Câmara Stone.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 4

Major de artilharia, supranumerário, José Pedro Perestrelo de Barros Moura Freire de Meneses.
Regimento de artilharia

antiaérea fixa

Capitão de artilharia, da bateria antiaérea independente,
Mário de Sousa Portela Ribeiro.
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Escola Prática de Cavalaria

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de lanceiros n." 2, António Goulart
Branco.
Regimento de lanceiros n,· I

Capitão de cavalaria, da 3. a Direcção-Geral
tério, Henrique Manuel Gonçalves Vaz.

deste Minis-

Regimento de lanceiros n.· 2

Capitão, do regimento de cavalaria n. ° 5, Carlos Alberto
da Costa Botelho.
Regimento de cavalaria n.· 8

Capitão, do regimento de cavalaria n.? 5, Álvaro Lopes
Borges.
Escola Prática de Engenharia

Alferes farmacêutico, do hospital militar regional n.? 3,
Boaventura Paulo Lopes.
2.· grupo de companhias de saúde

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de artilharia pesada n.? 3, Anibal Roque
dos Reis, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Distrito

de recrutamento e mobilização n.· I

Chefe, o coronel de infantaria, da direcção da arma,
Armando Aquiles do Espirito Santo.
Subchefe, o tenente-coronel de infantaria, da direcção
da arma, António de Matos Silva Freire.
Distrito de recrutamento e mobilização n.· 4

Chefe, o coronel de infantaria, no quadro da arma, Raul
Ribeiro dos Santos.
Distrito de recrutamento

e mobilização n,· 18

Major de infantaria, no quadro da arma, Manuel Soares
Ferreira.
Ministério

do

-

Exército - Repartição

Geral

PaI' portarias de 23 de Junho de 1954:
Capitito de artilharia Antero Filipe Voloso Ramosnomeado profes or efectivo do 8.° grupo de disciplinas
do ln tituto Profi sional dos Pupilos do Exército, nos
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termos dos artigos 8.° e 9.° do Decreto-Lei n.? 37136,
de [) de Novembro de 1948, na vaga do tenente-coronel do serviço de administrução
militar Henrique
Lorena Ermida, que fica exonerado do referido cargo.
(Visada polo Tribunal
vidos omolumentos,

do Contus em 80 de Junho do 1954. Silo dotermos do Docreto D.· 22 257).

DOS

Por portaria de 25 de Junho de HJ54:
Aida Gomes Coelho da Conceição, professora efectiva
do 2.° grupo de disciplinas do Instituto de Odivelasexonerada, a seu pedido, do cargo do directora do
mesmo Instituto, devendo ser considerada nesta situação desde lG de Junho de 1954.
(Anotada

pelo Trlbunnl

de Contas

OlU

28 de Junho

de 1954).

Por portarias de 16 de Julho de 1954:
Colocado no comando militar de Angola o capelão, graduado em alferes, licenciado, Manuel Maria da Fonseca.
Colocado no comando militar de Angola o capelão, graduado em alferes, licenciado, Alberto Gomes de Oliveira.
(Nilo carecem de visto ou anotação do Tribunal de Contas).

v-

MELHORIA

DE PENSOES

Ministério do Exército - 1.:1 Direcção-Geral-

2.a Repartição

Concedido o abono de melhoria de pensão qne lho foi
atribuída, nos termos do § 3.° do artigo 6.0 do Decreto-Lei n.? 2840-:1:, de 31 de Dezembro de 1937, aos oficiais na situação de resorva 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.? 28402, da data acima referida:
Por portarias

de 9 de Julho de 1954:

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar José de Carvalho Pereira, 25.083;$60, desde 7 de
Junho de 1954 - 35 anos do serviço.
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Capitão miliciano de infantaria do extinto quadro especial Teodorico Pereira Pimenta, 12.034656, desdo 9 de
J unho de 1954 - 31 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército
J osé Maria Pastor, 15.600$, desde 9 de Junho de
1954: - 36 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 27 do Julho de 19M. São
nos termo. do Decreto
22 267).

n.'

Capitão de infantaria, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na Polícia de Segurança Pública, Artur
Joaquim João de Deus Figueiredo, 21.600~, dosde
~6 de Maio de 19M - 36 anos de serviço. Não tem
direito a vencimentos por este Ministério enquanto se
encontrar adido no referido Ministério.
(Anotada

pelo Tribunal

VI- COHOECORAÇOES
Ministério

do Exército _La

de Contas

em 21 de Julho do 195~).

E LOUVORES

Oirecçêo-Geral-

La Repartiçêo

Condecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com
as di po ições do regulamento aprovado pelo Decreto
n.? 35667,
de 28 de Maio de 1946, e Portaria
n.? 1~ 731, de 4 de Fevereiro de 1949, os seguintes
oficiais:
'I'onentes-coronéi
de artilharia J osé Frederico da
ilveira Macbado e Marino da Cunha
anches
Ferreira.
Major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, na situação de reserva, José Carvalho
P r ira.
apitãe : do erviço de administração militar, Franci co ~Iarque
Lima; do quadro dos serviços
auxiliar
do Exército, P dro do autos Machado
e Aníbal Roque do Rei.

Por portaria

ele 2fJ do J1dho de

Con lecorados com
cla.'s('s que 1h .

<

"ao

;.r).'jf:

medalha d l11 'rito militar das
indicada o militares a scguir
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designados, por, segundo parecer do Conselho Superior
de Disciplina do Exército, se encontrarem nas condições dos artigos 26. e 29. do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946:
0

0

1.' classe

General Leonel Neto de Lima Vieira.
Brigadeiros: de infantaria, Fernando Augusto Rodrigues e António Amílcar Botelho Coelho; de
artilharia, Luís Gonzaga Bressane Leite Perry
de Sousa Gomes; de cavalaria, Domingos de
Sousa Magalhães; de engenharia, António Nunes
Freire e, graduado, na situação de reserva, VirgílioOésar Antunes de Lemos.
Coronéis: do corpo do estado-maior, João José Xavier Banazol; de infantaria, Eugénio Gonçalves
de Magalhães de Figueiredo e Pedro Joaquim
da Ounha e Meneses Pinto Oardoso; de artilharia, Armando José de Matos e Leão do Sacramento Monteiro; de cavalaria, Oarlos Afonso de
Azevedo Cruz Ohaby e Amadeu Buceta Martins;
e, de engenharia, Emírcio Leão Maria Magno
'I'eixeira Pinto.
Tenentes-coronéis: do corpo do estado-maior, Alfredo Âmélio Pereira da Conceiçâo ; de infantaria, Afonso Eurico Ribeiro Oasais; e, médico,
N icola u José Betten court.
Majores: de cavalaria, Manuel Ferreira Peixoto
da Silva e António Maria Pereira Martinho.
2.' classe

Tenentes-coronéis: de infantaria, Jaime Arnaldo da
Veiga Oardoso e, miliciano do extinto quadro
especial, na situação de reserva, Francisco José
Dentinho; de artilharia, Acácio Augusto de Seabra Mendes da Oosta; de engenharia, na situação
de reserva, Ricardo Pereira Dias; médico, na
situação de reserva, José de Moura Neves; e, do
serviço de administração militar, miliciano do
extinto quadro especial, na situação de reserva,
José Rebelo de Magalhães.
Majores: de infantaria,
João Rosado da Silva
Rij o; de artilharia, Marçal Oelorico Moreira; e,
do extinto quadro auxiliar de artilharia, na situação de reserva, Amadeu de Assunção Pereira.
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Capitães:
do corpo do estado-maior,
José Alberty
Correia;
de infantaria,
José Augusto
Henrique
Monteiro Torres Pinto Soares, José Maria Henriques da ilva, e, na situação ele reserva, Alfredo
Pelicano
de Brito e Abreu, Raul Baptista
Correia e António
Vitorino;
de artilharia,
:Mário
dos Santos, Júlio de Almeida Fernandes,
Rogério de Oliveira
Furtado,
Antero Filipe Veloso
Ramos, Boaveutura Alves de Sousa Pinheiro
e
Leopoldo
Manuel
Seabra de Sousa Gentil;
de
cavalaria,
Fraucisco
Alberto Teixeira
de Lemos
da Sih-eira,
António
Yaz de Cnrvalho
Viana
Crespo e, na situação
de reserva,
Firmo Baptista Lúcio .la Si lva ; ele engenharia,
Francisco
Aires de Oliveira J únior, ~Iário Correia de Sousa
e Raul de Brito ~\lhtil; médicos: António Falcão Mm-inlio de Barros Cortês e José Pires ela
Si lva ; veterinários,
José :Maria Pereira,
J OSÓ
Maria ele Almeida
Graça e, na situação de reserva, Gustuvo da Silva Mota; dr) extinto quadro
auxiliar
do
rviço ele aúde, na situação de Teserva, António
~faria de Almeida;
do extinto
quadro
de oficiais
elo secretariado
militar,
Bdm.unc1o .AlYeR de Carvalho c, na situação
de
reserva,
João Jacinto
'I'anis a; do quadro
dos
serviços auxi liares do Exército,
1Ialluel Antonio
Assi e Abílio Lopes Curado Leitão.
3." ciasse
Capitães:
Mart.ins

de infantaria,
Yítor Manuel
de Sousa
Faria;
de arlilharia,
Joaquim
Saldanha
Hernandsz Pulhoto e Francisco
Pereira
Palminha ; de cavalaria,
João Herculano
Rodrigues
de Moura, Franci: co José de :Morais, Carlos Jo é
Machado Alves )forgado,
Bernardo
Raposo Bo.
telho ele cá .. ogueira,
J osé Luí
Trinité
Rosa
e Luís )Jaria de •.ou a Campeão Gouveia.
Tenentes:
de infantaria,
na situação
ele reserva,
J o é J oaquim Capucho ; de cavalaria,
Joaquim
Lope Cavalheiro,
António Valadares
Correia ele
Campos e João • cqueirn ~arcelino;
do quadro
dos serviços nuxil inrcs do Exérc'ito, AUt611io Goulart Branco,
Armando
Rosa 'I'rcichlor
1 nopfli
e, na .-ituação d~ re erva, Porfírio
Joaquim
Pereim.
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Alferes: do quadro dos serviços auxiliares do Exército, António Fialho Tereno, Eurico Herculano
Barbosa Fiúza, Joaquim de Almeida Rijo, João
António Delfina Júnior, José Paulino Pereira
Máximo, Manu·elJosé
Nunes, César Máximo,
António do Amaral e, com a patente de tenente,
José Marques Violante.
4.' classe

Sargentos-ajudantes
de infantaria
Luís Egídio
Oeia e Joaquim Lopes Rodrigues Ramalho,
Primeiros-sargentos:
de infantaria,
Joaquim
de
Jesus, José Augusto Rebelo, Bento Marreiros e
Amílcar da Oonceição Rodrigues; de artilharia,
Francisco António Caetano Oabo de Sousa; de
cavalaria, Elias da Costa Maia; do quadro de
amanuenses do Exército, Manuel Inácio Oardeira
e Acácio da Conceição Santos,
Segundos-sargentos:
de infantaria,
António Marques Palma, Alberto Correia e Rodrigo Massapina Gusmão ;de cavalaria, Joaquim Marq UC5
Lopes, Joaquim Maria Correia, Francisco Alegrias Orava, João de Jesus Rodrigues Cabeçus
e Manuel António Dias Gonçalves; radiomontador, Jorge Frederico da Costa Teixeira; serTalheiro, António de Matos Gonçalves; ferrador,
Joaquim Maria de Matos; do quadro de amanuenses do Exército, Adelino Alves Beles e Oelestino Pinto; reformado, Francisco Rosa Ramalho.
Furriel de cavalaria Bernardino Augusto Pard,.I.

VII- DECLARAÇOES
Ministério

do Exército - I. a DirecçAo-Geral-

I.a Repartiçlo

1) Tendo sido agraciados pelo Governo de Espanha
com a grã-cruz do mérito militar com distintivo bran~o
os generais Júlio Carlos Alves Dias Botelho ~~onIz
e João Pinto Ribeiro, é-lhes permitido, em conformIdade
com as disposições do Regulamento das Ordens Por!uguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas IUsígnias.
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2) Tendo sido agraciado pelo Governo de Espanha
com a cruz de 3.a classe do mérito militar com distintivo
branco o 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) 'rendo 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
Afonso Magalhães de Almeida Fernandes, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê
e usar as respectivas insígnias.
4) Tendo sido agraciado com a cruz vermelha de
mérito e a cruz vermelha ds benemerência, da Cruz
Vermelha Portuguesa, o tenente-coronel
médico José
Maria da Costa Pereira Pacheco de Sacadura Bote,
é-lhe permitido fazer uso das respectivas insígnias.
5) Tendo sido agraciado pela Santa Sé com a grande
medalha de prata de cavaleiro-comendador
da Ordem
do Papa S. Silvestre o major de cavalaria João José de
Figueiredo Gaspar, é-lhe permitido, em conformidade
com as disposições do Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
6) Tendo sido agraciado pelo Governo de Espanha
com a cruz de La classe do mérito militar com distintivo branco o capitão do corpo do estado-maior Fernando
Ferreira VaI nça, é-lhe permitido, em conformidade
com as di po íções do Regulamento das Ordens Portuguesa., aceitar aquela mercê e usar as respectivas ins1gnias.
7) Tendo ido agraciado com a medalha de prata
de coragem, abnegnção o humanidade do Instituto de
SOcorro a Náufragos, por portaria do Ministério da
M;trinha d 17 de Abril d Hl53, publicada no Diário
do GO'l.'erno n.? 122, 2. a s irie, do 28 do Maio do mesmo
ano, o t nente de infantaria
arlos Alfredo Guedes
Pinto Vilela, é-lh permitido, em conformidade com
as disposi~ões em vigor, usar as respectivas insígnias.
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8) Tendo sido agraciado com a medalha de cobre de
filantropia
e caridade do Instituto
de Socorros
a Náufragos, por portaria do Ministério da Marinha de 10 de
Agosto de 1945, publicada no Diário do Gocerno n.? 197,
2. a série, de 23 do mesmo mês, o capitão do quadro dos
serviços auxiliares
do Exército Joaquim Pereira Abrantes, é-lhe permitido, em conformidade
com as disposições
em vigor, usar as respectivas
insignias.

Ministério do Exército _I.a

DirecçAo-Geral-

2." Repartição

9) Contam a antiguidade
dos seus actuais
postos
desde 21 de Maio do corrente ano, e não desde 25 do
mesmo mês, os oficiais do corpo do estado-maior
em
seguida mencionados:
Coronel António J osó Martins Leitão.
Tenente-coronel
Fernando Viotti de Carvalho.
Major Américo Agostinho de Mendoça Frazão.
10) Prestou serviço no quartel-general
do Saclant, em
Norfolk (Estados Unidos da América),
fazendo parte da
representação
portuguesa
naquele quartel-general,
entre
9 de Abril de 19W e 10 de Maio de 1954, o tenente-coronel do corpo do estado-maior João António da Silva.
11) Chamam-se
José Graça Dias Gomes e António
Gomes Baptista Ferro os capitães de infantaria,
com o
curso geral do estado-maior,
que nas declarações 10),11)
e 12) da Ordem do Exército n. o 6, 2. a série, do corrente
ano, vêm indicados com os nomes de J os6 Graça Dias
Antunes e Joaquim Gomes Baptista Ferro.
12) Terminaram
o curso de altos comandos no ano
lectivo do 1953-1954,
obtendo a classificação
que lhes
vai indicada,
os coronéis
a seguir mencionados,
que
passam a tor a designação
de coronéis tirociuados :
Infantaria

Eugénio Gonçalves de Magalhães de FigueiredoApto.
Gervásio Uartins Campos de Carvalho - Apto.
António Azevedo dos Heis - Apto.
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Artilharia

ManuelLopes Pires (C. E. :NI.) - Apto.
Francisco António da Silva Azevedo AlpQi.m-Apto.
António Fernando Gomes Pereira - Apto.
Joaquim Estrela Teriaga -- Apto.
Augusto Dantas Pimenta Serrão de Faria PereiraApto.
António Augusto de Valadares Tavares (C. E. M.)Muito apto.
José António da Rocha Beleza Ferraz (C.E. M.)Muito apto.
Cavalaria

Raul Martinho - Apto .

.

Engenharia

Luis Maria da Cümara
apto.

Pina (C. E. M.) - Muito

13) Contam a antiguidade
dos seus actuais 'postos
d~s~e a datas que lhes vão indicadas os seguintes ofiCIaIs, promovidos pela pre ente Ordem do Eoiército:
Infantaria

Coronéis:
Raul Ribeiro
do 1954.

Manuel

dos

GOll(;aln's<la

ele 1954 .
.José Vítor ~Ialeus
de 1954.

autos, <lede 25 de Junho

Silva, des-<1e4 de J ulho
a1m11, desde 16 ele Julho

'I'enentes-coron 'is:
Fausto ,To~éBrito
Abreu, de;;t1 25 ·de J'uuho
-de 1954.
Raulonleiro
Pereira
Castro, de de ·1 d \
J ulho {h, 19:)4.

ue

)1ajor :
Luí'l Augusto c1l' )Iatos
D zcmhro de- 1953.

Pah·tli, desde 26 ,lo
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António Catalão Filipe Dionísio, desde 28 de
Dezembro de 1953.
José J'unqueira dos Reis, desde 11 de Janeiro
,de 1954.
Alexandre Il erculnuo 1faug'ná Cifuentes, desde
29 de Janeiro ,de 1954.
Mauuel Ribeiro de Faria, desde 1 de Fevereiro
,de 1954.
Júlio António Üarvulho ,da Silva, desde 12 de
Fevereiro de 1954.
Júlio Zag'nlo {le Lima, desde 20 ele Fevereiro
de 1954.
João António Ribeiro de Albuquerque, desde
3 de Março de 195 t.
Américo António Osório e Oruz, desde 12 ele
Março de 1954.
Francisco Eranco do Carmo, de. de 27 de Abril
de 1954.
José Rodrigues de Oliveira, desde 31 «Ie Maio
de 1954.
Joaquim Luciano Marníusta Mnrreiros, de ele
3 de J unho do 195+.
Manuel Soares Ferreira e José A ueusto Hpnr ique Monteiro Torres Pinto
oares, ambos
desde 9 Ide Junho de 1954.
Carlos Faustino da Silva Duarte, desde 11 de
J unho de 1954.
J OAP Maria Gil J'údice, desde 21 de Julho de
1954.
Serviço de administração

militar

Augw\to Leonardo
evos e Acácio Monteiro ('ubral, mnbos d sde 11 dl' .Iunho dr
1954.

'I'enentes-coronéis

Majores:
José Francisco

Cabelo, des(le 29<1e

Abril (le

1n5l.
António d,a COll('pi(;i'ioMnrco liuo, Alclemir{) dtt
EIH'arnn\,i'io Pires, Rodolfo José Branco IJó e
.Tosé António Grmuito,
iodos desde 31 de
:Maio ,dt, 1954.

2.' Série
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Eduardo _ ascimento Carneiro Allen e José
Dinis }lorão, ambos desde 11 de Junho de
1954.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército
Cnpitãe

Pedro
POD

Aires José Luna Oarvalho Esteves, José
de :llolltah·ão Fernandes e Luís Filipe
Dias, todo' de de 24 de Julho d'e 1954.
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15) É nomeado para a frequência do curso de comandantes de companhia no corrente ano, que tem lugar na
Escola Prática de Infantaria, o tenente de infantaria
José Augusto Esteves Felgas.
16) Nasceu em 7 do Maio de 1919, e não om 15 do
mesmo mês e ano, o tenente miliciano do batalhão de
caçadores n." 5, na situação do disponibilidade, José
Fernando Quesada Pastor, pelo que devo ser feita a
devida rectificação nos seus registos do matrícula.
17) Pertoncia ao regimento do infantaria n." 6, sob o
n. o 1001/49, o soldado-cadete, promovido a aspirante
a oficial miliciano por portaria de 28 de Fevereiro do
corrente ano, Carlos Alberto de Sousa Sampaio Magalhãos, e não à Escola Prática de Artilharia, como foi
publicado na Ordem do Exército n. o 3, 2. ti S ~rie, de 15
do Maio de 1954.
18) Chama-se João António do Saldanha Oliveira o
Sousa o tenonto-coronol de artilharia quo, por portaria
de 21 de Maio de 1954, publicada na Ordem do Exército
n. o 4, 2. a série, do corrento ano, foi colocado no
comando da dofosa costoíra de Lisboa.
19) Tondo o capitão do artilharia J osé Vasco Lobato
de Faria Roncon concluído em Espanha o curso de ongenheiro de armamento o material no ano do 19;")3,
é-lhe pormitido usar o rospoctivo emblema.
20) Tendo o capitão de artilharia Gualdino Leite da
Sil va Matos concluído em Espanha o curso de engenheiro
de armamento e material no ano de 1953, é-lhe permitido o uso do respectivo emblema.
21) Frequentou com aproveitamento nos E stados Unidos da. América, no ano de 1953, o curso d Artill rv
Officer Communication Course o tenente d artilharia
José Fernando Graça Pereira do Nascim nto.
22) Foi antorizado qu nos documento do matricula
do tenente miliciano. do regimento d artilharia posada
n." 2, na situação de disponibilidado, Manuel do Alm ida
seja averbado o nome de seu pai, Manuel Carneiro de
Matos.
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23) Frequentou
com aproveitamento
nos Estados
Unidos da América, no ano de 1953-1954, o curso de
Associate Ordnance Company Officer 9-0-2 o alferes
de artilharia Nuno Álvares Pereira.
24) Frequontou
com aproveitamento
nos Estados
Unidos da América, no ano de 1953-1954:, o curso do
Explosi ve Ordnance Dísposal o alferes de artilharia
J osé Fernando Vales de Figueiredo Valente.
25) Frequentou
com aproveitamento
nos Estados
Unidos da América, no ano de 1953-1954, o curso de
Associato Ordoance Company Officer Course 9-0-2
o alferes de artilharia José Fernando Vales de Figueiredo VaI nte.
26) Completou com aproveitamento nos Estados Unidos da América, de 8 de Setembro de 1953 a 14 de
Maio de 1954, o curso Military Police Advanced (curso
superior de oficial da policia militar), pelo que lhe deve
ser averbada a especialidade 133, o capitão de cavalaria
José Maria Carvalho Teixeira.
27) Prestou serviço no grupo de companhias de trem
auto, dosde 7 de Fevereiro de 1952 até 26 de Janeiro
de 1954, para os efeitos do artigo 71.° do Decreto-Lei
n.? 36304, de 24 de Maio de 1947, o major de engenharia Inácio Constantino Oom do Vale, que se encontra
na situação de adido, em serviço no Ministério das Obras
Públicas.
28) Prestou erviço no batalhão de caminhos de ferro,
desde 16 do Outubro de 1953 a 5 de Junho de 1954,
para os efeitos do artigo 71.° do Decreto-Lei n.? 36304,
de 24 de Maio do 1947, o major de engenharia Laurentino de Almeida e Sá.

29) Frequentou com aproveitamento nos Estados Unidos da América, de 7 de etembro de 1953 a 9 de Junho
de 1954, o curso de Transportation
Officer Advanced
o maj or de engenharia Duarte J o é Martins da Costa
Pereira.
30) Prestou serviço no rezimento de engenharia n. o 1,
para os efeitos do artigo 70. o do Decreto-Lei n. o 36304,
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de 24 de Maio de 194:7, desde 7 de Janeiro de 1952 até
14 de Junho de 1954:, o capitão de engenharia, na situação de adido, na Câmara Municipal de Lisboa, Rogério
Jaime de Campos Cansado.
31) Prestou serviço no regimento de engenharia n.? 1,
desde 14 de Outubro de 1952 até 13 de Julho de 1954,
para os efeitos do artigo 70.° do Decreto-Lei n.? 36 304:,
de 24 de Maio de 1947, o capitão de engenharia, professor do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército,
Domingos Cabral de Melo.
32) Presta serviço no batalhão de caminhos de ferro,
desde 12 de Julho de 1951 a 15 de Julho de 1954:, para
os efeitos do artigo 70.° do Decreto-Loi n.? :36304:, de
24 de Maio de 1947, o capitão do engenharia, professor
da Escola do Exército, João Carlos Câncio da ilva
Escudeiro.
33) É colocado na escala imodlataniente l.~ esquerda
do tenente miliciano de engenharia João Gome Nunes
o tenente miliciano do engenharia Carlos Matos da ilva,
que, por portaria de 21 de Maio de 1954:, teve passagem
à referida arma.
3,1) Foram nomeados para a frequência do curso para.
promoção a oficial superior, no uno lectivo de 1954-1n55,
os oficiais do quadro de engenheiros das forças aeroterrestres abaixo mencionados:
Major José Carlos de Arant s e Oliveira.
Capitão J oão de Matos ilva.
35) Acumula fi' auas funções com as do módico no
Instituto de Altos Estudos Militares o major m ~dico
Francisco Cabral Saca dura, da Direcção do orviço de
Saúde Militar.
36) EstlL desligado do serviço militar, nos termos da
última parte do artigo 15.° do Doer to-Lei n.? 2 404,
de 31 do Dezembro de 1937, de d 30 d Junho de
1954:, o capitão médico António Durão L imo.
37) Foi autorizado ao aspirante a oficial miliciano ln dico, do 2.° grupo de companhias do aúdc, Manuel
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da Silva Lima o adicionamento
do apelido
devendo ser feita a devida rectificação
nos sous
de matrícula.

38) Frequentaram
com aproveitamento
na Escola Prática de Administração
Militar, do 26 de Abril a 26 de
Junho do corrente ano, o curso de alimentação
para oficiais, pelo que lhes deve ser averbada a especialidade 505,
os soguintes oficiais do serviço de administração
militar:

Tonentes Manuel Martins Pires,

João da Cruz Quintino e Febo da Luz da Mota Furtado.
Alferos Henrique António Vidal Claro Júnior e Vítor
Manuel Pires l\1endes.

39) harna-se Jo: é Ferro Moinhos, o não José António
Ferro Moinhos, o alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
pelo que dove ser feita a devida
roctifica~ttO nos seus registos de matricula.
40) Chama-se António Paralta Ribeirinho, e não António Peralta Ribeirinho, o aspiranto a oficial miliciano
do serviço de ajudante geral promovido
ao actual posto
por portaria
do 28 de Fevereiro
de 1954, publicada na
Ordem do Exército D.O 3, 2.a série, do mesmo ano.
41) Declara-se que, nos termos do artigo 2.° do rogulamento aprovado
pelo Decreto
n.? 2J047, de 21 de
Junho do 1934, está aberto concurso para preenchimento
da vacatura de chefe d banda de música quo ocorra a
P~rtir da data da presente Ordem do Exército. Conforme o
~ISpO to no § 1.0 do citado artigo 2.°, é este concurso
válIdo por dois ano, a contar da data fixada no artigo 55.°
do referido regulamento.
42) Pro tou erviço na Dir ção da Arma do Infantaria, de d J de Junho de 19[)J a 12 d Julho do mesmo
ano, o brigadeiro,
na situação do re erva, José Guimarãe Písher.
43) Pre tou erviço como inspector da Ln in pecção
de cavalaria,
de de 21 de :.\laio até 12 de Julho do corrente ano, o brigadeiro Augu to és ar de Monte Falco
Pereira,
qu , P la Ordem do Eaiército n. o 6, 2. n série,
de 30 de Junho d 19~ 4, tran .itou para a situação de
re 'erva.
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44) Desempenha, desde 8 de Julho de 1954, as funções de oficial da Policia Judiciária Militar no Governo
Militar de Lisboa o coronel de infantaria, na situação
de reserva, Anacleto Pinto da Cunha Paiva.
45) São desligados do serviço desde as datas que lhes
vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.°
do Decreto-Lei n.? 28 404, de 31 de Dezembro de 1937,
os oficiais na situação de reserva em seguida mencionados e que nas datas referidas atingem o limite de
idade para transitar para a situação de reforma:
Coronel de infantaria Manuel António de Carvalho,
desde 15 de Junho de 1954.
Capitão do serviço da administração militar José
Esteves, desde 1 de Junho de 1954.
'I'enente do extinto quadro dos oficiais do secretariado militar José de Almeida e Costa Jardim,
desde 4 de Junho de 1954. Prestava serviço no
quartel-general do Governo Militar de Lisboa.
46) Deixou de prestar serviço na 2. a Repartição da
1." Direcção-Geral, desde 1 de Agosto de 1954, o capitão de infantaria, na situação de reserva, Jaime Augusto dos Santos Borges.
47) Presta serviço na L egião Portuguesa, desde 22 de
Junho de 1954, o capitão de infantaria, na situação de
reserva, Matias de Freitas Guimarães.
48) Presta serviço no distrito de recrutamento e mobilização n. o 6, desde 2 de Junho de 1954, o capitão de
infantaria, na situação de reserva, António Augusto
Póvoas.
49) Prestava serviço na 3. a Repartição da 1. a Direcção-Geral, e não na 2. a Repartição,
conforme consta da
Ordem do Exército n.? 6, 2.a série, do corronte ano,
o falecido tenente de infantaria, na situação de reserva,
Manuel Augusto dos Mártires Falcão.
50) Deixou de prestar serviço no quartel-general do
Governo Militar de Lisboa, desde 1 de Julho de 195-1,
o tenente de infantaria, na situação de reserva, Manuel
Ferreira.

2.· Série
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51) É desligado do serviço, desde 30 de Junho de
1954, nos termos da última parte do artigo 15.0 do
Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937,
o tenente miliciano de infantaria, na situação de reserva, Carlos Marques Nunes, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta médica da Caixa
Geral de Aposentações em sua sessão da data acima
indicada. Prestava serviço na 3. a Direcção-Geral deste
Ministério.
52) Presta serviço na Direcção da Arma de Artilharia,
desde 3 de Julho de 1954:, o coronel de artilharia Fausto
Henriques Correia, que, pela Ordem do Exército n.? 6,
2. a série, do corrente ano, transitou para a situação de
reserva.
53) O coronel de artilhada, na situação de reserva,
Abel Nunes Perestrelo de Vasconcelos, constante da
declaração 24) inserta na Ordem do Exército n.? 6, 2.a série, do corrente ano, não prestava serviço no Depósito
Geral de Material de Engenharia, como se declarou.
54) Deixou de prestar serviço na Legião Portuguesa,
desde 17 de Junho de 1954, o tenente-coronel miliciano
de artilharia, do extinto quadro especial, na situação de
reserva, João Felgueiras.
55) Está desligado do serviço, nos termos da última
parte do artigo 15.° do Decreto-Lei n.? 28404, de 31
de Dezembro de 1937, desde 13 de Julho do corrente
ano, o capitão de cavalaria, na situação de reserva, João
Evangelista Garcia Duarte da Silveira.
56) Presta serviço na guarnição militar do Porto,
desde 1 de Junho do 1954, o coronel médico, na situação
de reserva, Vicente de Paulo de Moura Coutinho de
Almeida de Eça.
57) Deixou de prestar serviço, desde 7 de Julho de
1954, na Comissão do Contencioso deste Ministério o
coronel médico, na situação de reserva, Mário Alberto
Pegado Pereira Machado.
58) Presta
erviço na guarnição militar de Viana do
Castelo, desde 30 de Maio de 1954:, o tenente-coronel
:médico, na situacão de re erva, J oão Martins Viana.
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59) Deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n.? 6, desde 3 de Junho de 1054,
passando a prestá-lo, desde a mesma data, no quartel-general da Ln região militar, o capitão do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva,
Belmiro Martins Coelho.
60) Presta serviço, desde 13 de Junho do corrente
ano, no quartel-general da 2. a região militar o capitão
do quadro dos serviços auxiliares do Exército Manuel
Gomes de Sousa, que, pela presente Ordem do Exército,
transita para a situação de reserva.
61) Presta serviço, desde 20 de Junho do corrente ano,
no regimento de infantaria n.? 1 o capitão do quadro
dos serviços auxiliares do Exército Armando Augusto
Sarmento, que, pela presente Ordem do Exército, transita para a situação do reserva.
62) Presta serviço na Agência Militar, desdo 1ô de
Junho de 1954, o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na aituação de reserva, João da Si1Vil
Jóia.
63) Presta serviço, desde 24 de Julho do corrente ano,
na Escola Prática de Cavalaria o capitão do quadro dos
serviços auxiliares do Exército David dos Santos Pires,
que, pela presente Ordem do Etcército, transita para a situação de reserva.
64) Presta serviço, desde 22 de Julho do corrente ano,
no hospital regional n.? 2 o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército António Gil, que, pela presente Ordem do Exército, transita para a situação de
reserva.

65) Presta serviço, desde 27 de J olho do corrente ano,
no distrito de recrutamento e mobilização n. o 14 o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército
António Sequeira de Azevedo, que, pela presente Ordem
do Exército, transita para a situação de reserva.
66) Presta serviço no Depósito Geral de Matorial de
Engenharia, desde 24 do Junho de 1954, o tenente do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação
de reserva, Joaquim António Isidoro.
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67) Desligado do serviço, desde 1 de Muio de 1954,
nos termos da última parte do artigo 15.0 do Decreto-Lei n.? 28404, o alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, José Belo
Vieira. Prestava serviço no Depósito Geral de Uaterial
de Engenharia.
68) Fica sem efeito o oferecimento para as províncias de Angola e :M:oçambique do alferes do quadro dos
serviços auxiliares do Exército Daniel da Costa Rodrigues, constante da declaração 117) publicada na Ordem
do Exército n." 14, 2.a série, de 1953.
69) Presta serviço, desde 10 de Junho do corrente
ano, no regimento de infantaria n. o 3 o tenente do quadro
dos serviços auxiliares do Esércíto José Lemos, qUfl,
pela presente Ordem do Exército, transita para a situação de resorva.

Ministério do Exército _La Oirecçao-Geral-

3.a Repartiç80

70) Frequentou com aproveitamento o curso especial
de instrução de electricista de automóveis na escola
do serviço de material (Ordnance School), nos Estados
Unidos da América, que terminou em 30 de Janeiro de
1953, o segundo-sargento
de engenharia, do batalhão
de caminhos de ferro, Pedro da Conceição Vieira.

Ministério do Exército - 2. a Oirecç8o-Geral-

3. a RepartiçAo

71) Pensões atribuída
ao oficiai em seguida indicados, que, pela pre ente Ordem do Exército, transitam
para a situação de reserva, nos termos do D creto-Leí
n.? 36304, de 24 de 'Maio de 1947:

Coronéis d infantaria:
Alfredo Abeilard Vieira, 36.000,.$.
Augusto José Machado, 36.000~.
Américo Pinto da ilva Oliveira, 36.000".

526

ORDEM

DO EXERCITO

Coronel de artilharia Alexandre

N.o7

2.' Série

dos Santos Majer,

36.000~.
Tenente-coronel do serviço de administração militar
Alexandre de Abreu Castelo Branco, 25.797~60.
Tem 30 anos de serviço.
Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia
António João da Conceição Travanca, 20.400: .
Capitães do quadro dos serviços auxiliares do Exército:
Manuel Gomes de Sousa, 20.400~.
Armando Augusto Sarmento, 20.400~.
David dos Santos Pires, 20.4006.
Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército:
José Lemos, 15.6005.
António Gil, 15.6006.
António Sequoira de Azevodo, 13. 61620. Tem
32 anos de serviço.

HJ52
Outubro 21- Alferes miliciano de infantaria,
serva, Gonçalo Anjos Dinis,

na situação

de re-

105J.
Abril
Maio
D
I)

Junho
I)

»
»

"

5-

Aspirante a oficial miliciano, do rpgimento de lanceiros n.O 2, José Vieira de Miranda Monteiro Domingos Barrei 1'0.
21- Capitão reformado António Maria Vaz.
20 - Tenente reformado João Teixeira da Co ta.
30 - Tenente-coronel farmacôutico, na aituação de reserva,
António da Costa Torres. Prestava serviço no conselho fiscal dos cstabelecirn ntos fabris.
7 - Capitão reformado Henrique .Iaeinto Ferreira.
10 - Alferos miliciano do serviço de administração militar
Manuel Afonso Cruz.
11- Capitão miliciano de engenharia, na ituação de TPserva, Alfredo V cutura Ferr ira Brandão.
.
l' - Capitão do erviço de administração
militar, na SltU:1ção de re erva, Carlos Domingos
un s.
lG - Tenente-coronel r formado João Gonçalves de ou:l
r Costa.
23 - Capitão reformado Guilhermiuo Augusto dI' Castro
e Silva oto Maior.
23 - Capitão reformado João (Iom s d Abreu d Lima
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Coronel de infantaria, na situação de reserva, Franci co Jo é da Silva
antes. Prestava serviço no
quartel-general
do Governo Militar de Lisboa.
Trnente-coronel
reformado Henrique Gomes da ilva
Júnior.
Major de infantaria, na situação de reserva, .Artur
Hodrigues de Paula,
autos. Prestava ser:'lço no
ofre de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano.
neneral, na situação de reserva, Aníbal César Valdês
de Passo e ousa. Prestava serviço no Conselho
da Ordem Militar de Avis.
Coronel reformado Joaquim Gomes l\1augénio.
Capitão de infantaria, na ituação de reserva, Manuel
Lourenço de Oliveira.
Capitão reformado
fanuel Francisco Miranda.

Rec::tlflc::açOe.

Na Ordem do Exercito n.O 3, 2.· série, do corrente ano, a p. 248,
1..37.•, p. 252, 1.2.·, p. 255, I. 16.·, e p. 256, 1. 2.·, onde se lê: «subsIstência u, deve ler- e: «saúde".
a Ordem do Exercito

n.· 4, 2.· série, do corrente

ano, a p. 324,

I. 39.', onde e lu: «Alfredo», deve ler- e: «Alberto.', e a p. 327, 1. 16.',
o~de e lê: «2.' inspecção de infantaria",
çao de artilharia».
'a Ordem do Exército

deve ler-se:

«2." inspec-

n.· 6, 2.'

érie, do corrente ano, a p. 457,
"1948,,, e a p. 475, 1. 6.',
«Maria».

1. 21.', onde se lê: "1947,,, deve ler-se:
Onde se lu: «Mário», deve ler-se:

Horácio Jo é de
Está conformo.

o Ajudante-General,

á Viana Rebelo.

•

MINISTÉRIO DO EXERCITO

Ordem

do Exército
Série

2.-

N,o 8

o

31 de Agosto de 1954

Subsecretário
de Estado 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 portarias de 11 de Junho de 1954:
Con iderado
regre sados ao serviço deste Ministério
em 10 de Dezembro de H)õ3, e não em 11 do mesmo
mês e ano, os oficiais a seguir indicado', que terminaram em 9 o serviço que pre tavam na província de
Macau:
Maj 01' Mário da Co ta Santos Anino e tenente António
Afonso Viegas Vaz, ambos de infantaria - portarias de. o primeiro, 15 de Janeiro e, o segundo,
8 do mesmo mês do ano de 1954, publicadas
na Ordem do Exército n.08 1 e 2, 2.a série, do
corrent
ano e visada pelo Tribunal de Contas
em, r apectivamente, 23 de Fevereiro e 5 de
Março também de 19M.
(Vl&ada polo Tribunal
devidos omolumento

de Contai om 23 de Julho de 1954. 110
torrou do Decreto n.· 22 257).

,UOI

Capitão
II nriqu
Pedro Dani 1 Duarte
ilva
y Aranda
t n nte José P dro 'arai\'a Viconte
da ilvu, ambos de engenharia - portarias do 15
(lo .T aneiro de 19:>4, vi udas p lo Tribunal de

530

ORDEM

DO EXERCITO

N.O 8

2." Série

Contas em, respectivamente, 9 de Março e 23 de
Fevereiro de 1954 e publicadas na Ordem do
Exército n. 2 e 1, ~. série, do corrente ano.
Tenente do artilharia Alvaro Manuel Vilaros Cepeda - portaria de 15 de Janeiro de 1954:, visada
pelo Tribunal de Contas em 23 de Fevereiro
de 1954 e publicada na Ordem do Exército n.? 1,
2. a série, do corrente ano.
Capitão de artilharia Adriano Vítor Hugo Landerset
Cadima - portaria de 15 de Janeiro de 1954,
visada pelo Tribunal do Contas em 9 de Março
de 1954 o publicada na Ordem do Exército n.? ~,
2.:1 série, do corrente ano.
Os

11.

(Visada pelo Tribunal
de Contas em 4. de Agosto de lná4. Não
são dovidos emolumentos,
nos termos do Decreto n, o 22 257).

Por portaria de 16 de Julho de 1954:
Extinto quadro auxiliar de artilharia

Capitão do oxtinto quadro auxiliar de artilharia, adido,
Joaquim Jerónimo Carneiro de Sousa Meneses, que,
por ter deixado de prestar serviço no Estado da índia,
onde se encontrava em comissão militar, regres ou
em 15 de Julho do 1954, para preenchimento de vaga
no quadro, devendo ser considerado nesta situação
desde a data do seu regresso.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Agosto de 1954. Não
são devidos omolumontos,
1I0S termos do Decreto
n.? 22251).

Por' portarias de 6 de Agosto de 1964:
Expulso do Exército, desde 7 de Julho de 1952, por se
achar incurso no § único do artigo 31.0 do Código de
Justiça Militar, o alferes miliciano de infantaria, do
centro de mobilização
de infantaria n.? 12, Nénio
Agripa de Sousa Moreira.
Adidos

Major do infantaria, do comando militar de Angola, José
Manuel de Sousa e Faro N obro de Carvalho e alferes
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do
mesmo comando militar, João António Rosa e, do

2." Série
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comando militar de Moçambique, António Amaral,
por terem sido nomeados para comissão de serviço
militar no ultramar, nos termos da alínea b) do ar. tigo 3.0 do Decreto n. o 36019, de 7 de Dezembro de
194ô, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 24, 24 e 23 do Julho de 1954:.
Alferes miliciano de cavalaria, do regimento de lanceiros
n. o 2, Francisco Maria Garcia Ribeiro, por ter sido
requisitado para desempenhar uma comissão de serviço no Ministório do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, devendo er considerado nesta situação
desde 5 de Agosto de 1954.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da Ln companhia disciplinar, José Pires Nunes, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço militar no Ministério das Finanças, na Guarda
Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Agosto de 1954.
Baixa do serviço

Aspirante a oficial miliciano do serviço de ajudante-geral,
da 2. a Repartição da La Direcção-Geral deste Ministério, Albérico Júlio Azevedo e Gama Caldas, nos
termos da última parte do artigo 3.0 do Decreto-Lei
n. o 284:04, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido
julgado incapaz do serviço pela junta hospitalar de
inspecção, devendo ser considerado nesta situação
desde 4: do Agosto de 19:>4:.
Oficiais milicianos de reserva

'renentes

milicianos: de infantaria, do centro de mobililização de infantaria n.? 7, Afonso de ousa e, médicos, do centro de mobilização do serviço de saúde
n.O 1, António Júlio de Alm ida do Assis Brito o
~ranu '1 'erejo Garcia, do centro de mobilização do
serviço de aúde n. o 2, J o é Afonso Carvalho dos
Santo e, da. brigada n.? 3 de caminhos de ferro, Virg~lio Ramo de lampe Pai do Amaral, todos licenCIados, nos termo dos artigos 25.0 e 26.0 do Decreto-L i n. o 3G:3 4:, de 24 d Maio de 194:7, por terem
atingido o limite de idade, devendo ser considerados
ne 'ta situação desde, r ]l ctivam nte, 24 e 31 de
Julho, 4 e 1 de Ago to o 26 de Julho de 1954.
(Anolada

pelo Tribunal

de

onla

em 23 d

Agosto

do 19M).
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Quadro da arma de infantaria

Capitão Luís Franco Nogueira e tenentes Allen Gualtcr
Cid Cabral de Matos Correia e António A.!..\'ostinho
Saraiva Borges, todos de infantaria e adidos, que,
por terem deixado de prestar serviço, em comissão
militar, o primeiro na ,provincia de Angola e os restantes no Estado da Iudía, regressaram em 19, 22
e 22 de Julho de 1954, desde quando são considerados nesta situação, preenchendo vagas no quadro.
Capitão do infantaria, adido, Manuel Magro Romão, li ue,
de regresso da situação de licença ilimitada, se apresentou em 27 de Julho de 1954, desde quando deve
ser considerado nesta situação, preenchendo vaga no
quadro.
Capitão Delfim Augusto Afonso dos Santos e tenente
Cristiano Henrique da Silveira e Lorena, ambos de
infantaria e adidos, que, por terem deixado de prestar
serviço, em comissão militar, na provínoia de Angola,
regressaram em 8 e G de Agosto de H)õ4, desde
quando são considerados nesta situação, preenchendo
vagas no quadro.
(Visadas
pojo Tribunal
de Contas em 31 do Agosto do 19M. Não
sAo dovldos emolumentos,
nos termos do Docroto n. o 22 261).

Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército
Mário de Campos, que, de regresso do Ministério das
Finanças, na Guarda Fiscal, se apresentou em 1 de
Agosto de 1954, desde quando é considerado nesta
situação, preenchendo vaga no quadro.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, José Augusto, que, de regresso do Ministério
das Finanças, na Guarda Fiscal, se apresentou em 1
de Agosto de 1954, desde quando é considerado nesta
situação, preenchendo vaga no quadro.
(VIsnda polo Trlhuunl
de Contns om 25 de Agosto
são dovtdos emolumeruos,
DOS termos do Decreto

do 1954. NAo
22257).

D.o

Reforma
(Despacho
de 20 do Julho de 1954 da Caixa Oornl do Dopõsuos,
Créd lt o o Pl'ovJd6ncln, pub llcndo 110 Diário do Gooeruo 0.°111,
2." sérle, do 22 dos mesmos mOs o ano).

Coronel de infantaria Fernando Sobrinho 'I'oscano, tenente-coronel
do serviço de administração militar
.Iosé António Cerveira e capitão de infantaria Eduardo
Lima O'Connor ,,_hirJey, todos na situação de reserva,
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nos termos da alínea a) do artigo 13.0 do Decreto-Lei
n. ° 36 30-i, alterado pelo Decreto-Lei
n. ° 38 916, de
18 de Setembro de 1932, devendo ser considerados
ne ta aituação
de de, respectivamente,
20 e 20 de
Fevereiro
e
de Abril de 195-i.
(Nlo

carece

de visto

00

anotação

do Tribunal

de Contns ).

Reserva

Tenente-coronel
de infantaria, adido, em serviço no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, Homero Augusto Lopo da Neves, no termos da alínea b) do
artigo 12.° do Decreto-Lei
n.? 3630-i, alterado pelo
Decreto-Lei
n.? 3 916, de 18 de ~etcmbro de 1952,
devendo ser COIl iiderado ne 'ta situação desde 14 de
Julho de 193-i.
(n.ndn polo Trlhunnl
do Con tas om 31 do Agosto do 105j, Não
.. 1\0 devtdos omotumor
U!'t, nos rermos do Docroto 0,022 257).

Supranumerário

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea
fixa, Múrio de 'ousa Portela Ribeiro, nos termos da
ognnda parte do artigo 3 '.0 do Derreto-Lei n.? 28 ·101,
sub tituído p lo artigo 1,0 do Decreto-Lei
n." 3:! G92,
de ~O de Fevereiro
do 19-i:3, e Portaria n.? 10620,
do 11 d Março de 19-i-i, por ter 'ido colocado no
referido regimento,
dov ndo R 1" considerado
nesta
situac;ão de de :?-i d Julho do 105-i.
(Visada pelo Tr íbunal do Coutns om 31 do Ago.to do 10M. NAo
,!lo devido. emolumentos,
nOI tormos do Decreto o,· 22 257).

Por portarias de 13 de Ar/osto ele 195·1:
Ahatido' ao f ctivo do Ex ~r ito, por terem passagem no
,'uh ecr turiado de E 'bulo da A r náutica, o t n nt ,
do recimento d
nrr nhuria n." 1, João Tavares Gome
alf res, do batalhão ti caminhos de ~ 1'1'0, An.olmo António Alm ida Rocha Barro, ambos milicianos
do ng nhariu, dovondo . r con id 'nulos nesta 'ituaçfLO
, d ,:d a data da pr . nt portaria.
..'
eOII.'1I1 rado
apr isentado
ao s rviço dest
Mlnlstérío,
por t r ti ixado do prestar
orviço m comissão militar
~la. provln .iu d )foç!lmbiqUl> o t n nto miliciano de
Infantaria, adid , .Jo:ó )[aria da • 'C'Y s, d 'ondo ser
~onHid 1'ado ne ta, .itua~ão d U(I:W de .1ulho ti' 19M,
ficlIndo lU di. pOllibilidnu '.
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Adidos

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n." 14,
Fernando Negidio Manuel Fortes dos Santos Ferreira,
por ter sido requisitado para desempenhar comissão
de serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta
situação desde 7 de Agosto de 1954.
Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 4.
Joaquim Francisco Rijo Cordeiro da Silva, por ter
sido requisitado para desempenhar uma comissão de
serviço no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal,
devendo ser considerado nesta situação desde 30 de
Julho de 1954.
Capitão de engenharia, da escola prática da arma, Manuel João Pais de Azevedo, por lhe ter sido concedida licença ilimitada, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Agosto de 1954:.
Oficiais milicianos de reserva

Tenentes milicianos de infantaria, do centro de mobilização de infantaria n.? 1, Francisco
algueiro Alves
e. do centro de mobilização de infantaria n.? 12, César
N unes Pereira de Melo, ambos licenciados, nos termos
dos artigos 25.° e 26.0 do Decreto-Lei H.O 36304, de
24 de Maio de 1947, por terem atingido o limite de
idade, devondo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 7 e 5 de Agosto de 1954,.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas

om 23 de Agosto

de 1954).

Ouadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria, adido. Abílio de
que, de regresso de comissão militar
Moçambique, se aprosentou em 29 de
desde quando deve ser considerado
preenchendo vaga no quadro.

Matos Pacheco,
na provincia de
Julho de 1954,
nesta aituação,

(VIsada polo TrIbuna! do Contas om 31 do Agosto do 1954. Nno
sAo devIdos omolumontos, n08 termos do Docreto n.· 2~ 257).

Quadro da arma de engenharia

Capitão de engenharia, supranumerário, do regimento de
engenharia n.? 1, onde continua colocado, Luis üncio
Marfins, preenchendo vaga no quadro, devendo ser
consid rado nesta situação desde 1 de Agosto de 1K)J.
(Visada polo Tribunal
de Contns om 25 do Agosto de 1954. Não
silo dovldos emolumontos,
DOS termos
do Decreto o.· 22207).
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Reserva

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da .2. a Repartição da 1. a Direcção-Geral deste
Ministério, António Saro Negrão, nos termos da alinea a) 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
26 de Julho de 1954.
Supranumerário

Tenente-coronel de infantaria, adido, Jaime Pereira de
Carvalho, que, em 19 de Julho de 195.,1"regressou de
comissão militar na provincia de Angola, devendo ser
considerado nesta situação desde a data do seu regresso. (VIsadas pelo Tribunal de Contas om 31 de Agosto de 1954. Não
silo devIdos emolume~tos,

nos termos do Decreto

n.o 22257).

Por portarias de 20 de Agosto de 1954:
Considerado apresentado neste Ministério, por ter doixado de prestar serviço na província de Timor, onde
se encontrava em comissão militar, o tenente miliciano
de infantaria, adido, Vasco Lino da ilva, ficando em
disponibilidade e devendo sor considerado nesta situação desde 1 de Ages to de 1954.
Abatidos ao efectivo do Exército, por terem passagem
ao quadro de complemento das forças aéreas do Subsecretariado
do Estado da Aeronáutica, os alferes
milicianos de infantaria, do batalhão de metralhadoras
n.? 2, Miguel António de Almeida Gabriel e, de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 1, Carlos
António Alves, devendo ser considerados nesta situacão desde 15 de Julho de 1954.
Adidos

Major de infantaria, 2.° comandante do corpo de alunos
da E cola do Exército, António Catalão Filipe Dioul io, por ter ido nomeado para o referido cargo,
devendo ser con íderado no ta situação desde 20 de
Ago to de 195.,1,.
Major de infantaria, do regimento de infantaria n.? 16,
José Fernandes Matin Júnior, por ter sido requisitado para de empenhar uma comi são de serviço
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nos termos da última parte do artigo 2B. o do Decreto-Lei n." 3630-1, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 916,
de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerados
nesta situação desde 6 de Agosto de 1954, mas sem
direito a voncimentos 1)01' este Ministério enquanto se
encontrarem na situação de adidos, em que continuam.
(Anotada

polo Tribunal

Oficiais milicianos

de Comas em 28 do Agosto do 1954).

de reserva

Tenentes: de infantaria, do comando militar de Moçambique, Rui Marrocos Taborda Ramos, médico, do centro
de mobilizacâo do serviço de saúde n.? 2, José Augusto Monteiro e alferes de artilharia, do centro de
mobilização
de artilharia n. o 3, João Paulo Baptista,
todos milicianos, licenciados, nos termos dos artigos
25.0 e 26.0 do Decreto-Lei n.? 3630-1, de 24 de Maio
de 1947, por terem atingido o limite de idade, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
12, 16 e 12 de Agosto de 195-1.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas em 27 do Agosto de 1954)

11- PROMOÇOES

Ministério do Exército _I.a Direcção-Geral-2.a

Repartiçao

Por portarias de 30 de Junho de 1954:
Ministério

do Exército - 3.' Direcção-Geral

Capitão de cavalaria, com o curso grral do estado- maior,
supranumerário, ao abrigo do § 2.° do artigo 11.° do
Decreto-Lei n.? 36304, do ~4 de Maio de 1947, o
tenente de cavalaria, com o curso geral do estado-maior, Jesofeth Monteiro do Figueiredo.
4.' região militar - Ouartel-general

Capitão de cavalaria, com o curso geral do estado-maior,
supranumerário, ao abrigo do § 2.0 do artigo 11.0 do
Decreto-Lei n.? 3630-1, de 24 de Maio de 19-17, o
tenente de cavalaria, com o curso geral do estado-maior, Pedro Alexandre Gomes Cardoso.
Capitão de engenharia, com o curso geral do estado-maior,
supranumerário, ao abrigo do § 2.° do artigo 11.° do
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Decreto-Lei n.? 36304, de 24 de Maio de 1947, o
tenente de engenharia, com o curso geral do estado-maior, José Rodrigues Raimundo.
(Visadas pelo Trlbunal
devidos emolumentos,

de Contas em 25 de Agosto do 1954. Silo
nos tormos do Decreto n •• 22257).

Por portaria de 1 de Agosto de 1954:
Adido

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do mesmo quadro, adido, em serviço na
província de Angola, José Fernandes de Carvalho.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Agosto de 1954. Sil.o
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Por portaria de 3 de Agosto de 1954:
Regimento de infantaria n.· 9

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do mesmo quadro Fiel dos Santos Fernandes.
Distrito de recrutamento e mobilização n.· 3

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do mesmo quadro Augusto dos Anjos Martins Mira.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Agosto de 19;4. Sil.o
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n •• 22257).

P01' portaria de 6 de Agosto de 1954:
Regimento de infantaria n.· 9

Major, o capitão de infantaria, do batalhão de caçadores
n. o 6, David Gomes Martins Calado.
(V18ada pelo Tribunal de Contas em 25 de Agosto de 19M. Slo
devidos emolumen~os, nos termos do Decreto n •• 22 257).

Por portaria de 17 de Agosto de 1954:
Regimento de infantaria n.· 2

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do mesmo quadro Domingos Roque Belo.
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n.O 15

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do mesmo quadro, do batalhão de caçadores
n.? 8, Raul de Andrade Lopes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Agosto de 1954. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Por portarias de 20 de Agosto de 1954:
Quadro de oficiais generais

General, o brigadeiro,
mar, José Esquível.

director dos Serviços do Ultra-

(Visada pelo Tribunal de Contas om 28 de Agosto de 1954. São
devidos emotumenros,
nos termos do Decreto 0.°22257) .

.

Brigadeiro, o coronel de cavalada, tirocinado, inspector
interino da 1. a inspecção de cavalaria, Raul Martinho.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 31 de Agosto de 1954. Silo
nos termos do Decreto
22 267).

D.·

~egimento de infantaria

n.· 2

]\fajor, O capitão de infantaria, do batalhão de engenhos,
Carlos José Vences e Costa.
Batalhão independente

de infantaria

n.O 17

1I1:ajor,2.° comandante, o capitão de infantaria, do regimento de infantarí a n, o 1, José Frederico Porto de'
Assa Castel-Branco.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Agosto de 1954. São
dovidos emolumentos, nos t.ermos do Docreto 0.°22257).

Depósito Geral de Material

de Guerra

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Secundino
Gonçalves Araújo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Agosto de 1954. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 257).

Quadro da arma de infantaria

Alferes, o aspirante a oficial de infantaria, da escola
prática da arma, Mário de Carvalho Moutinho Machado.
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Escola Prática de Infantaria

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria Fernando
dos Santos Ribeiro da Cunha, António Salgadinho
São Brás, António Tomás da Costa, António Rodrigo
Rodrigues Queirós, Carlos Alberto Blasco Gonçalves,
Fernando Gomes de Faria Barbosa e Mário Jaime
Calderon de Cerqueira Rocha,
Regimento de infantaria n. o 2

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria, da escola
prática da arma, Mário Fil-mino Miguel, Rui Alberto
Magio!o de Gouveia, Manuel da Silva São Martinho
Júnior, António Maria Ferreira de Almeida Tavares
de Carvalho, Manuel Basilio de Almeida 'Peixeira de
Aguiar da Cãmura, Augusto Antunes Morgado e Nuno
Pereira de Sá Nogueira de Lacerda Machado.
Regimento de Infantaria n. o 7

Alferes, os aspirantes de infantaria, da escola prática
da arma, Francisco Manuel Homem de Gouveia Costa
Fernandes, Jorge Alexandrino Araújo Corroia, Ramiro
Morna do Nascimento e Fernando Hugo Franco Bélico
de Velasco.
Regimento de infantaria

n.· 8

Alferes, o aspirante a oficial de infantaria, da escola
prática da arma, Fernando Manuel da Costa Estorninho.
Regimento de infantaria n.· 9

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria, da escola
prática da arma, Evaristo Ramalhínho Duarte e AIfredo Ubaldo Pires Gomes da Silva.
Regimento de infantaria

n.· 10

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria, da escola
prática da arma, Carlos Alberto de Carvalho IIenriques dos Santos, José Simões de Faria, Alberto Porflrio de Carvalho e Silva, Hélder Chaves Gomes,
Abel CeI stino Vaz, Raul Duarte Oabarrão e Vinicio
Alves da Costa e Sousa.
Regimento de infantaria n. o II

Alferes, o aspirante a oficial de infantaria,
prática da arma, Amáv IV elês Serra.

da escola
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n. 12
O

Alferes,
o a pirantes a oficial de infantaria,
da escola
prática da arma, Gabriel Fátima do Nascimento Mendes, José Manuel
everiano
I'eixeira,
António 001'roia Ventura Lopes, Joaquim António Gonçalves Pires,
António Marques de Abreu, José Olavo Oorreia Ramos
e Carlos Manuel Correia Marques da Oosta.
lo,

Regimento de infantaria

n. o 13

Alferes,
o aspirante
a oficial de infantaria,
prática da arma, Eurico Oscar Moreno.
Regimento de infantaria

da escola

n.· 14

Alferes,
os aspirantes
a oficial de infantaria,
da escola
prática da arma, J osé Luis Carvalhínha
de Sousa,
Raul Leandro dos Santos, F..runeisco Granjo de Matos,
Francisco
do Carmo Medeiros
de Almeida,
Álvaro
Loureiro
Martins Pereira,
Carlos Alberto Idães Soares Fabião, Joaquim Luís de Azevedo Alves Moreira,
Fernando
Manuel Schmidt de Montalvão e Silva, João
J osé Ourado Leitão e Eugénio dos Santos Ferreira
Fernandes.
Regimento de infantaria

n.O 15

Alferes,
os aspirantes
a oficial de infantaria,
da escola
prática da arma, Manuel ~raria Amaral de Freitas,
Alexandre
Moreira
de Sou a, António de Oliveira
Baptista
e Silva, Luciano de Almeida Alexandrino,
Pedro J úlio de P zarat Correia, João Mário Andrade
de Beires Junqueira
e Arménio
Augusto
da Silva
Teodósio.
Batalhão de caçadores n.O 5

Alferes,
o aspirante
prática da arma,

a oficial de infantaria,
da escola
J osé Jaime Pinto Monroy Garcia.

Batalhão de caçadores n. o 10

AI~ re , O aspirante
prática
da arma,

a oficial de infantaria,
da escola
Carlos Diamantino
Bacelar Pires.

Comando militar dos Açores

AH 1'0, o aspiraut
prática da arma,
de • ousa Tele.

a oficial d infantaria,
Arnaldo Alfredo Pereira

da escola
do Carmo
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Escola Militar de Electromecânica

Alferes, o aspirante a oficial de artilharia, da escola
prática da arma, Arquimedes Gonçalves Magalhães.
Escola Prática de Artilharia

Alferes, os aspirantes a oficial de artilharia Manuel
Ribeiro Franco Charais, Fernando' Rui Mesquita da
Costa Passos Ramos, Altinino Fernandes Gonçalves,
Fernando Manuel Pinto de Novais Paiva, Horácio
Cerveira Alves de Oliveira e José Vítor Manuel da
Silva Correia.
Regimento de artilharia

ligeira n. o I

Alferes, o aspirante a oficial de artilharia, da escola
prática da arma, José Fernando Vieira Lizardo Coelho
de Oliveira.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 2

Alferes, os aspirantes a oficial de artilharia, da escola
prática da arma, Carlos Alberto Teixeira Ferreira,
João Augusto Fernandes Bastos, Carlos Alberto de
Castro Silva Gaspena, Alvaro Santos Carvalho Seco,
Carlos Alberto Claro Mourisca, Abilio dos Santos
Sousa e Mário Pinto Simões.
Regimento de artilharia

ligeira n. 3
O

Alferes, o aspirante a oficial de artilharia, da escola prática da arma, Rubi José Alfredo Mourão Marques.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 4

Alferes, os aspirantes a oficial de artilharia,
prática da arma, Martinho de Carvalho Leal,
José Esteves Virtuoso, António Manuel Silva
João Manuel Graça Pereira do Nascimento
Augusto da Silva Pinto o Simas.
Regimento de artilharia

da escola
Joaquim
da Gama,
e Vasco

n. o 6

Alferos, os aspirantes a oficial de artilharia, da escola
prática da arma, António l\Hximo do Oliveira Calisto
e Silva e Carlos Alberto de Carvalho Felgueiras e
Sousa.
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pesada n.· 3

Alferes, os aspirantes a oficial de artilharia, da escola
prática da arma, José António Cardoso de Almeida e
João António de Gusmão Pimentel da Fonseca.
Regimento de artilharia

de costa

Alferes, o aspirante a oficial de artilharia, da escola
prática da arma, Fernando Jorge Freire de Andrade
Castelbranco Lobo da Costa.
Regimento de artilharia

antiaérea flxa

Alferes, o aspirante a oficial de artilharia, da escola
prática da arma, Alfredo José Pala Machado da Silva.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· I

Alferes, o aspirante a oficial de artilharia, da escola
prática da arma, Sigfredo Ventura da Costa Campos.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n,· 3

Alferes, os aspirantes a oficial de artilharia, da escola
prática da arma, Joaquim Pereira da Silva e Rolando
de Carvalho Tomás Ferreira.
Grupo independente de artilharia

de costa

Alferes, o aspirante a oficial de artilharia,
prática da arma, Mário Dias de Sousa.
Grupo de artilharia

da escola

de guarnição

Alferes, o aspirante a oficial de artilharia, da escola
prática da arma, Mário Pinto Rodrigues de Almeida.
Bateria independente de defesa de costa n.· 2

Alferes, o aspirante' a oficial de artilharia, da escola
prática da arma, Luis Jorge Lopes Gomes Marques.
Bateria independente de defesa de costa n,· 3

Alferos, o aspirante a oficial de artilharia, da escola
prática da arma, Vítor Manuel Santos Torres Silva.
Escola Prática de Cavalaria

Alferes, os aspirantes a oficial de cavalaria António
Francisco Martins Marquilhas, João Manuel Bilstein
de Meneses Luís de Sequeira, Fernando Reis de Carvalho e Nuno Álvaro de Couto Bastos de Bivar.

544

ORDEM DO EXERCITO
Regimento de lanceiros

N.O 8

2.' Série

n.· I

Alferes, os aspirantes a oficial de cavalaria, da escola
prática da arma, Rui Ernesto Freire Lobo da Costa
e José Maria Barroso Branco Ló.
Regimento de cavalaria

n.· 3

Alferes, o aspirante a oficial de cavalaria, da escola
prática da arma, Justino Augusto Clara Pinto.
Regimento de cavalaria

n.· 5

Alferes, o aspirante a oficial de cavalaria, da escola
prática da arma, António Lopo Machado do Carmo.
Regimento de cavalaria

n.· 8

Alferes, os aspirantes a oficial de cavalaria, da escola
prática da arma, Serafim da Cruz Duarte Pinto e J OtW
Martins Ribeiro Mateus.
Comando militar

de Cabo Verde

Alferes, o aspirante a oficial do serviço de administração
militar, da escola prática do mesmo serviço, Luis
Ferreira da Rosa.
Regimento de infantaria

n.· 10

Alferes, o aspirante a oficial do serviço de administração
militar, da escola prática do mesmo serviço, José dos
Santos Castro.
Regimento de infantaria

n.· 12

Alferes, o aspirante a oficial do serviço de administração
militar, da escola prática do mesmo serviço, António
Madeira Peste.
Regimento de infantaria

n.· 14

Alferes, o aspirante a oficial do serviço de administração
militar, da escola prática do mesmo serviço, António
Adolfo Rodrigues Leite Assunção.
Batalhão independento de infantaria

n.· 17

Alferes, o aspirante a oficial do serviço de administração
militar, da escola prática do mesmo serviço, José Ferreira Pereira Dourado.
Batalhão independente de infantaria

n. o 19

Alferes, o aspirante a oficial do serviço de administração
militar, da escola prática do mesmo serviço, Joaquim
José Gonçalves Crisóstomo.
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Escola Prática de Cavalaria

Alferes,
tração
Mário
Vital'

os aspirantes a oficial do serviço de adminismilitar, da escola prática do mesmo serviço,
Leopoldo Monteiro de Almeida Russo e João
Lucas Varela.
Escola Prática de Engenharia

Alferes, o aspirante a oficial do serviço de administração militar, da escola prática do mesmo serviço, Jaime
Rlder Duarte Barros.
1.° grupo de companhias de subsistências

Alferes, os aspirantes a oficial do serviço de administração militar, da escola prática do mesmo serviço,
João José Bernardo dos Santos Falcão e Cunha
e António Nogueira da Silva.
2.° grupo de companhias de subsistências

Alferes, os aspirantes a oficial do serviço de administração militar, da escola prática do mesmo serviço,
Cirilo de Aguiar Santos, Manuel de Oliveira da Maia
e Silva Forte, João Duarte Silva de Figueiredo Gaspar
e Vital' Manuel de Morais Simões.
Campo de instrução militar de Santa Margarida

Alferes, o aspirante a oficial do serviço de administração
militar, da escola prática do mesmo serviço, Domingos
Fernando de Almeida Nascimento.
(Vloada pelo Tribunal do Contas em 31 de Agosto de 19M. São
dovldos emolumentos, nos lermo. do Decreto n.o 22 267).

111- COLOCAÇOES,

Ministério

EXONERAÇOES

E TRANSFERÉNCIAS

do Exército - I.a Direcção-Geral

_ 2. a Repartição

Por portarias de 6 de Agosto de 1954:
Escola do Exército

2.° comandante do corpo de alunos, o major de infantaria, no quadro da arma, António Catalão Filipe
Dionisio, nos termos da alínea a) do artigo 31.0 do
Decreto-Lei n." 36237, de 21 de Abril de 1947, na
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vaga do major Raul Cordeiro Pereira de Castro, que,
por portaria de 16 de Julho de 1954, foi promovido
a tenente-coronel, pelo que é exonerado daquelas funções.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Agosto de 1054. Slio
devidos emolumentos,

nos termos do Decreto n.o 22 257).

Comando militar de Angola

Major de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 8,
José Manuel de Sousa e Faro Nobre de Carvalho.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do 2.0 grupo de companhias de subsistências, João
António Rosa.
Comando militar de Moçambique

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do conselho administrativo das 1.a e 2. a Direcções-Gerais deste Ministério, António Amaral.
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria,
Mateus Cabral.

no quadro da arma, José Vítor

Regimento de cavalaria n.O I

Capitão chefe de banda de música, da Repartição de Fiscalização deste Ministério, Armando de Mendonça
Escoto.
Regimento de infantaria n. o 9

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, José Augusto.
Regimento de infantaria

n.O 12

Tenente chefe de banda de música, do regimento de infantaria n. o 4, José João Duarte Craveirinha.
Regimento de infantaria

n.O 15

Capitão de infantaria, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, António Fernandes da Graça.
Tenente chefe de banda de música, do regimento de infantaria n. o 1, Vasco Silvério da Rocha.
Batalhão de caçadores n. ° 2
Tenente de infantaria, no quadro da arma, Allen Gualter
Cid Cabral de Matos Correia.
Batalhão independente de infantaria

Capitão de infantaria,
Nogueira.

n.o 17

no quadro da arma, Luís Franco
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Batalhão independente de infantaria n. o 18

Tenente chefe de banda de música, do regimento de infantaria n." 15, Manuel da Silva.
Batalhão independente de infantaria

n. o I~

Tenente chefe de banda de música, do batalhão de caçadores n.? 5, Domingos Maria Ferreira.
.
Batalhão de caçadores n. o 5

Capitão chefe de banda de música, do regimento de infantaria n." 12, Domingos Martins Coelho.
Batalhão de caçadores n. o 7

Tenente de infantaria, no quadro da arma, António Agostinho Saraiva Borges.
Regimento de lanceiros n. o I

Capitão de cavalaria, comandante da formação do quartel-general da 4.a região militar, João Abel da Costa
Barros Magalhães Cruz Azevedo.
Regimento de lanceiros n.O 2

Tenente de cavalaria, da direcção da arma, Rui Manuel
de Brito Limpo Serra.
Regimento de cavalaria n. 3
O

Capitão de cavalaria, do quartel-general
militar, José Lopes Ferreira da Silva.

da 4.

li

região

I." companhia disciplinar

Tenente do quadro dos serviços auxiliares de Exército,
no mesmo quadro, Mário de Campos.
Campo de tiro da serra da Carregueira

Tenente de infantaria, da 3. a Direcção-Geral
nistério, José Augusto Esteves Felgas.

deste Mi-

Por portaria de 10 de Agosto de 1954:
Governo Militar de Lisboa - Companhia de adidos

Aspirante a oticíal miliciano do serviço de aj udante-geral, da 2. a Repartição da La Direcção-Geral deste
Ministério, Carlos Eurico Correia Lisboa.
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Comando militar da Madeira

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, do 2.0 grupo de companhias de
subsistências, Fernando Augusto Machado do Vale
Teixeira.
Comando militar de Angola

Tenentes milicianos, em disponibilidade, de infantaria,
do regimento de infantaria n. o 7, António Nunes Beirão, de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n.? 1, Luis Teixeira da Silva, do regimento de artilharia
antiaérea fixa, Alfredo Jorge dos Santos e licenciado,
de infantaria, do centro de mobilização de infantaria
n.? 9, Arnaldo Teixeira de Brito.
Alferes milicianos, em disponibilidade, de infantaria, do
regimento de infantaria n.? 10, Guilherme Libânio
Pires, de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Luis Filipe Pinto e Silva, médico, do
2.0 grupo de companhias de saúde, Luciano Vieira, do
serviço de administração militar, do 1.0 grupo de companhias de subsistências, Fernando Rolim Paulino
Ladeira e licenciado, de artilharia, do centro de mobilização de artilharia n." 10, Hélio Martins Pamplona
de Sá Moniz Corte-Real.
Comando militar de Moçambique

Alferes miliciano de infantaria, de regimento de infantaria n. o 13, Ernesto José da Fonseca Barreira, nos
termos da alinea b) do artigo 3. o do Decreto n,o 36019,
desde 24 de Julho de 1954.
Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do centro de
mobilização de infantaria n. o 12, Manuel da Costa
Albuquerque.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 4

Alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. o 3, Fernando Anibal Volfango Pereira
Macedo, por motivo disciplinar.
Centro de mobilização do serviço de saúde

n.O

I

Alferes miliciano médico, licenciado, do comando militar
de Moçambique; António Pedroso Ferreiro.
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Por portarias de 13 de Agosto de 1954:
Instituto de Altos Estudos Militares

Exonerado de professor eventual do curso para a promoção a oficial superior, desde 2 de Agosto de 1954,
o major de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea fixa, José António dos Santos Monteiro, que
havia sido nomeado por portaria de 6 de Novembro
de 1953.
Exonerado de professor eventual do curso para a promoção a oficial superior, desde 1 de Agosto de 1954,
o major médico, da Direcção do Serviço de Saúde
Militar, João de Penha Coutinho.
Exonerado de professor eventual do curso para a promoção a oficial superior, desde 1 de Agosto de 1954,
o major veterinário, da Direcção do Serviço Veterinário Militar, Arménio de 11atos Pestana Goulão.
(Anotadas

pelo Tribunal

do Contas

em 23 de Agosto do 19:>4).

Regimento de infantaria n.· I

Major de infantaria, adido, em serviço no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, António Martins
Gomes, para os efeitos do artigo 71.0 do Decreto-Lei
n.? 36304, de 24 de Maio de 1947.
Regimento de infantaria n.' 2

Capitão de infantaria, da 3.a Direcção-Geral
nistério, Artur Manuel Soares Coelho.

deste Mi-

Regimentode infantaria n.· 6

Capitão de artilharia, com o curso geral do estado-maior,
do regimento de infantaria n." 10, António Júlio Genelieux Novais e Silva.
Regimentode infantaria n.· 9

Tenente de infantaria, no quadro da arma,
Henrique da Silveira e Lorena.

Cristiano

Regimento de Infantaria n.· 10

Capitão de artilharia, com o curso geral do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Carlos Ilenrique Pereira Viana Dias de Lemos.
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n.O 13

Capitães de infantaria, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Castro Ambrósio e José António Tavares de
Pina.
Batalhão de caçadores n. ° 7

Capitão de infantaria,
Matos Pacheco.

no quadro

da arma, Abilio de

Batalhão de engenhos

Comandante, o tenente. coronel de infantaria,
merário, Jaime Pereira de Carvalho.

supranu-

Regimento de artilharia ligeira n. ° 3
Tenente de artilharia, no quadro da arma, Joaquim Humberto da Silva Porto Oneto.
Regimento de cavalaria n.O 3

2. ° comandante,

o tenente-coronel de cavalaria, da escola prática da arma, Joaquim Rodrigues Gomes Júnior.
Regimento de cavalaria n.O 7

Capitão de cavalaria, da direcção da arma, Acácio Nunes
da Cruz Tenreiro.
Campo de Instrução de Santa Margarida

Capitão de infantaria, da 3. a Direcção-Geral
nistério, Fernando Alves Aldeia.

deste Mi-

Por portarias de 20 de Agosto de 1954:
Ministério do Exército - 2." Direcção-Geral-

3.· Repartiçao

Tenente do serviço de administração militar, do batalhão
independente de infantaria n.? 19, Manuel Vieira da
Luz.
Comando militar de Angola

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 6,
Armando Barros do Rego Bayam.
Comando militar de Moçambique

Alferes de cavalaria, da escola prática da arma, Luis
Alberto Santiago Inocentes.
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Direcção da Arma de Infantaria

Major de infantaria, 2.0 comandante do hatalhão independente de infantaria n. o 17, Ernesto Ferreira Proença.
Regimento de infantaria

Major de infantaria,
Patricio Oalado.
Batalhão

n. o I

da direcção

de caçadores

da arma,

António

n. o 5

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. o 5,
Herculano da Fonseca Matos.
Batalhão de caçadores n. o 6

Tenente de infantaria, do comando militar dos Açores,
Luis dos Santos Rafael.
•
Batalhão de engenhos

Tenente de infantaria, do regimento de infantaria n. o 7,
Armindo Oarlos de Oliveira Afonso.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o 5

Subchefe, o tenente-coronel de infantaria,
da arma, Justino da Silva Moreira.

da direcção

1." inspecção da cavalaria

Inspector, o brigadeiro, no quadro do corpo de generais,
Raul Martinho.
I.' companhia disciplinar

Alferes de infantaria, do batalhão
Armindo Martins Pinto Elvas.
Comando militar

de caçadores

n.? 1,

de Angola

Tenentes milicianos: de infantaria, em disponibilidade,
do batalhão de caçadores n.? 5, Manuel Nunes de
Sousa; de artilharia, licenciado, do centro de mobilização de artilharia n.? 11, Mário José Garcês Ventim
Neves; de cavalaria, em disponibilidade, do regimento
de cavalaria n. o 8, Américo Pala Beirão; de engenharia, em disponibilidade, do regimento de enge-
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nharia n. o 1, Carlos Matos da Silva; médicos, em
disponibilidade, do 2.0 grupo de companhias de saúde,
Armando Jacques de Brito Rodrigues e Francisco
Flondório Baptista Correia.
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 10, Jaime Aidos Pereira
Lemos, José Rei Gomes Fragoso, Henrique Manuel
Moutinho Serra Coelho, Abel Filipe Barreto de Lara
e José Maria Rodrigues Paula, do regimento de infantaria n. o 12, Manfredo Albano Roque da Cunha, Fernando de Jesus Nunes e António Marino Gonçalves
Coelho, do regimento de infantaria n.? 14, Miguel
Tomás Gomes e João Rodrigues Nunes de Matos.
Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, do batalhão de caçadores n. o 4, José Manuel
Montes Marcelo.
Comando militar de Moçambique

Tenentes milicianos, de infantaria, em disponibilidade,
José Maria das Neves e, de artilharia, licenciado, do
centro de mobilização de artilharia n. o 2, Manuel
Nogueira Fernandes.
Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. o 14, Fernando Fernandes
Gonçalves.
Alferes miliciano de cavalaria, do regimento do cavalaria
n.? 4, José Carlos Bizarro Mercier Marques.
Comando militar de Macau

Tenente miliciano de artilharia, do regimento de artilharia pesada n.? 3, José Manuel Borges e alferes
milicianos, de infantaria, do regimento de infantaria
n. o 10, Vítor Manuel Fernandes Brinches, do regimento de infantaria n.? 14, Jaime Clemonto Alves
Amorim e, de artilharia, do regimento de artilharia
ligeira n." 3, José Luis Bravo Gonçalves Nunes,
todos nos termos da alínea b) do artigo 3.0 do Decreto
n." 36019, desde 10 de Agosto de 1954.
Comando militar de Timor

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, VasCo
Lino da Silva.
Alfer~s milician? do in~antaria, em disponibilidade,. do
regimento de mfantana n.? 1, Artur Martins CabrIta.
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n.· 3

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
comando militar de Moçambique, Henrique César Monteiro dos Santos Mota.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 4

Aspirante a oficial miliciano, do serviço de transportes
rodoviários, do batalhão de metralhadoras n." 2, José
Aníbal Esteves Rebordão.
Regimento de engenharia

Tenente miliciano de engenharia,
do comando militar de Angola,
Sanches.
Centro de mobilização

n.· I

em disponibilidade,
Rui Alves da Silva

de cavalaria

n.· I

Tenente miliciano de cavalaria, licenciado, do comando
militar de Angola, Manuel pedro Benedito de Castro.
I.· grupo de companhias

de subsistências

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, do comando militar de Moçambique, Geraldo Rodrigues Brederode.

Ministério

do Exército - Repartição

Geral

Por portarias de 16 de Julho de 1954:
Nomeado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, durante o ano lectivo de
1954-1955, nos termos do artigo 2.° do Decreto
n." 20341, de 7 de Fevereiro de 193G, e artigo 10.°
do Decreto-Lei n.? 37136, de 5 de Novembro de 1948,
o major de artilharia, na situação de reserva, Elói
Alberto Valverde.
Nomeado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, durante o ano lectivo do
1954-1955, nos termos do artigo 2.° do Decreto
n.? 26341, de 7 de Fev reiro de 1936, e artigo 10.°
do Decreto-Lei n.? 37 136, de [) de ovembro de 1948,
o capitão de infantaria, na ituação de reserva, Eugénio
Carlos
areia.
N om ado profe sor provi ório do Instituto Profissional
dos Pupilo do Ex rcit , durante o ano lectivo de
1954-1955, nos t rmos do artigo 2.° do Decreto
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n.? 26341, de 7 de Fevereiro de 1936, e artigo 10.°
do Decreto-Lei n.? 37136, de 5 de Novembro de 1948,
o capitão de infantaria, na situação de reserva, Cristóvão da Ponte Carvalho.
Nomeado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, durante o ano lectivo de
1954-1955, 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, J OSÓ
Iiicardo de Barros Amado da Cunha.
Nomeado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, durante o ano lectivo de
1954-1955, nos termos do artigo 2.° do Decreto
n. ° 26 341, de 7 de Fevereiro de 1936, e artigo 10.°
do Decreto-Lei n.? 37136, de 5 de Novembro de 19-18,
o capitão do serviço de administração militar, na situação de reserva, José Bento.
Nomeado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, durante o ano lectivo de
1954-1955, nos termos do artigo 2.° do Decreto
n.? 26341, de 7 de Fevereiro de 1936, e artigo 10.0
do Decreto-Lei n." 37 136, de 5 de Novembro de 1948,
o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, José Maria de Lemos.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 2 de Agosto de 1954. SILo
nos termos do Decreto n •• 22257).

Nomeado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, durante o ano lectivo de
1954-1955, nos' termos do artigo 2.° do Decreto
n.? 26 341, de 7 de Fevereiro de 1936, e artigo 10.0
do Decreto-Lei n.? 37 136, de 5 de Novembro de Hl48,
o capitão de engenharia Edmundo Carlos 'I'ércio da
Silva.
(Visada pelo 'I'cíbunal de Contas em 5 de Agosto de 19~4. Sllo
devidos

emolumentos,

IV - MELHORIA

llOS

tormos do Deeroto

o •• 22 257).

DE PENSOES

Ministério do Exército - La DirecçAo-Geral-

2. a Repartição

Concedido o abono de melhoria de pensâo atribuída,
nos termos do § 3.0 do artigo G.o do Decreto-Lei
n." 28401, de 31 de Dozembro de 1937, ao oficial, na
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situação de reserva, em seguida mencionado, por ter completado o número de anos de serviço que lhe vai indicado, ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 28402,
da data acima referida:
Por portaria de 13 de Agosto de 1954:
Tenente do serviço de administração
militar Rogério
Ferreira Proença, 16.800t$, desde 24 de Julho de
1954 - 36 anos de serviço.
(Vísada polo Tribunal
vidos emolumentos,

v-

CONOECORAÇOES

Ministério do E'xército _La
P01'

de Contas em 31 de Agosto de 1954. São danos termos do Decreto n,? 22257).

•

E LOUVORES

Oirecção-Geral-

I.a Repartição

portaria de 13 de Agosto de 1954:

Louvado, por proposta do director do Instituto de Altos
Estudos Militares, o brigadeiro de infantaria Luis
Gonzaga da Silva Domingues, pela muita probidade,
dedicação e competência com que exerceu nos anos de
1952-1953 e 1953-195J as funções de professor do
curso de altos comandos naquele Instituto, das quais
foi exonerado por ter sido designado para 2.° comandante da 2. a região militar, por interesse de serviço,
com prejuízo daquelas funções.

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 2 de Maio de 1946, e Portaria
n.? 12731, de 4 de Fevereiro de 1949, os seguintes
oficiai :
Tenentes-coronéis
de infantaria Alfredo da Silva
Cardoso, Eurico da Silva de Ataído Malafaia e
António de Matos ilva Freire.
Capitão de infantaria, na situação de reserva, Vitório Frederico Cri pim,
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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, de 28 de Maio de 1946, os seguintes militares:
Primeiro-sargento
do quadro de amanuenses do
Exército José dos Santos.
Segundo-sargento da Guarda Fiscal João Francisco
Direitinho.
Primeiros-cabos António Jorge Leirinha e Joaquim
Correia Cornélío, respectivamente
n,os 896/18
e 2104/22, da L." companhia do batalhão n.? 2
da Guarda Fiscal.
Segundo-cabo Joaquim Medeiro, n.? 1589/19, da
4.a companhia do batalhão n.? 2 da Guarda Fiscal.
Soldados Domingos António Barata, n. ° 2156/23, da
L." companhia; José António Pataco: n.? 1826/21,
da 2.a companhia; Manuel António, n.? 2103/22, da
4.3 companhia; e Gúi Simões Pereira, n.? 2581/26,
da 5. a companhia; todos do batalhão n. o 2 da
Guarda Fiscal.

VI- DETERMINAÇAo
Ministério

do Exército - RepartiçDo do Gabinete

Por despacho de S. Etc," o Subsecretário de Estado
do Exército de 27 de Abril de 1954:
Determina-se que tem equivalência ao 2.0 ano do curso
da Escola Central de Sargentos o curso de radar frequentado na British Thomson IIouston Company pelos
sargentos-ajudantes
mecânicos electricistas António
Correia Lopes e Afonso Gonçalves Gascão, da Escola
Militar de Electromecânica.
Os referidos sargentos-ajudantes
serão promovidos ao
oficialato na altura em que lhes competir a promoção,
tal como se tivessem frequentado o curso completo
da Escola Central de Sargentos, sendo a antiguidade
respectiva regulada por proposta do comandante da
mesma Escola.
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VII- DECLARAÇOES
Ministério do Exército _1.& Direcção-Geral-I.-

RepartiçAo

1) Tendo sido agraciado com o grau de cavaleiro
da Ordem Equestre do Santo Supulcro o tenente-coronel
médico António de Azevedo Meireles do Souto, é-lhe
permitido, em conformidade com as disposições do Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê
e usar as respectivas insígnias.
2) Tendo sido agraciado pelo Governo do Califa de
Marrocos (protectorado espanhol) com o grau de comendador ordinário da Ordem de Mehdauia o major de
artilharia Carlos Vidal de Campos Andrada, 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 ,pelo Governo de Espanha
com a cruz de 1.11 classe do mérito militar com distintivo branco o capitão de cavalaria João Abel da Costa
Barros Magalhães Cruz Azevedo, é-lhe permitido, em
conformidade com as disposições do Regulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as
respectivas insígnias.
4) Tendo sido agraciado pelo Ministro da Marinha
com a medalha de prata de coragem, abnegação e humanidade do Instituto de Socorros a Náufragos, por portaria de 26 de Março do corrente ano, publicada no
Diário do Governo n.? 99, 2.a série, de 27 de Abril
também do corrente ano, o capitão do extinto quadro
de oficiais do secretariado militar, na situação de reserva, Américo Pires Loureiro, é-lhe permitido, em
conformidade com as disposições em vigor, usar as respectivas insígnias.
5) Chama-se Eugénio Gonçalves de Magalhães Figueiredo, e não Eugénio Gonçalves de Magalhães de
Figueiredo, o coronel de infantaria agraciado com a
medalha de La classe de mérito militar por portaria de
20 de Julho do corrente ano, publicada na Ordem do
Exército n.? 7, 2.a série, de 31 do mesmo mês.
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6) Chama-se António Amaral, e não António do
Amaral, o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do Exército agraciado com a medalha de 3. a classe de
mérito militar por portaria de 20 de Julho do corrente
ano, publicada na Ordem do Exército n. o 7, 2. a série, de
31 do mesmo mês.

Ministério do Exército - I. a Direcção.Geral

_ 2. a Repartiçao

7) Contam a antiguidade desde as datas que lhes
vão indicadas os oficiais em seguida mencionados, que,
pela presente Ordem do Exe1'cito, são promovidos aos
seus actuais P?stos:
Quadro do corpo de génerais

General José EsquiveI, desde 14 de Agosto de 1954.
Brigadeiro Raul Martinho, desde 14 de Agosto de
1954.
Majores:

Infantaria

David Gomes Martins Calado, desde 24 de
Julho de 1954.
Carlos José Vences e Costa, desde 12 de
Agosto de 1954.
José Frederico Porto de Assa Castel-Branco,
desde 20 de Agosto de 1954.
Quadro dos serviços

auxiliares

Capitão Secundino Gonçalves
Agosto de 1954.

do Exército

Araújo,

desde 2 de

8) É reconduzido por mais dois anos no exercício
de funções do professor do curso de altos comandos,
no Instituto de Altos Estudos Militares, o general Jorge
Henrique Nunes da Silva.
9) Desempenhou um ano de comando na Escola Prática de Engenharia, para efeitos do artigo 87.0 do Decreto-Lei D.O 36304, de 24 de Maio de 194:7, o coronel
do corpo do estado-maior Adelino Alves Veríssímo.
10) Frequentou
na Escola de Armas Especiais da
NATO o curso n.? 12 para oficiais do estado-maior da
NATO o tenente-coronel do estado-maior José Ferreira
dos Reis.
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11) Frequentou com aproveitamento na Escola Superior de Guerra de Paris os cursos abaixo indicados o
major do corpo do estado-maior Joaquim da Luz Ounha:
Ourso completo da Escola Superior de Guerra,
comportando o estudo operacional e logístico dos
escalões grupo de exércitos (F. A. Tac. adaptada),
exército (O. A. Tac. adaptada), corpo do exército,
divisão, com a duração de dois anos (1952 a 1954).
Ourso Superior Interforças Armadas, comportando
o estudo das operações combinadas nos altos
escalões do comando, com a duração de quatro
meses, no ano de 1953.
12) Deixou de exercer as funções de professor eventual dos cursos para promoção a oficial superior, no
Instituto de Altos Estudos Militares, desde 1 de Agosto
do corrente ano, O major de infantaria, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Edmundo da Luz Cunha.
13) Frequentou com aproveitamento o curso de instrução de armas ligeiras de infantaria, que funcionou
de 11 a 21 de Fevereiro de 1952, na La divisão de
infantaria em Erlanger (Alemanha), o major de infantaria Alexandre Herculano Maugná Cifuentes.
14) Frequentou com aproveitamento o curso de instrução de armas pesadas de infantaria, que funcionou
de 25 de Fevereiro a 7 de Março de 1952, em Erlanger
(Alemanha), o major de infantaria Alexandre Uerculano
Maugná Cifuentes.
15) A declaração 11) inserta na Ordem do Exército
n.? 6, 2.a série, de 30 de Junho do corrente ano
é con iderada nula e de nenhum efeito, sendo assim
substituida:
Pas am a contar a antiguidade do eu actual posto
de de as datas que lhes vão indicadas, por terem
completado o cur o geral do e tado-maior, os
capitães adiante mencionado :
Infantaria

Manuel Leitão Pereira Marque , desde 22 de Março
de 194 .
João Afon o Teixeira Henrique, de de 22 do Março
de 194 .
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Luis Alfredo de Vasconcelos Ferreira, desde 1 de
Dezembro de 1948.
Joaquim Ramos de Freitas, desde 3 de Fevereiro
de 1950.
João de Sintra Carretas, desde 3 de Fevereiro
de 1950.
António José Ramos Jorge, desde 3 de Fevereiro
de 1950.
Hugo Rodrigues da Silva, desde 1 de Dezembro
de 1951.
José Graça Dias Gomes, desde 1 de Dezembro
de 1951.
Manuel dos Santos Moreira, desde 1 de Dezembro
de 1951.
Álvaro Borges Leitão, desde 1 de Dezembro de
1951.
Renato Fernandes Marques Pinto, desde 1 de Dezembro de 1951.
Manuel Herculano Chorão de Carvalho, desde 1 de
Dezembro de 1951.
Carlos Augusto Pereira da Costa Matos, desde 18
de Setembro de 1952.
António Soares Tavares da Costa, desde 18 de Setembro de 1952.
Joaquim Moreira Rebelo, desde 1 de Dezembro
de 1952.
Jorge da Costa Salazar Braga, desde 1 de Dezembro de 1952.
António Gomes Baptista Ferro, desde 21 de Dezembro de 1952.
Artilharia

Fernando José Henriques Rebelo de Andrade,
desde 26 de Agosto de 1949.
Manuel Nicolau de Abreu Castelo Branco, desde
3 de Novembro de 1950.
José Francisco Soares, desde 18 de Setembro de
1952.
Cavalaria

Alberto da Silva Banazol, desde 9 de Março de
1949.
Engenharia

Vasco 'Manuel Fernandes
tembro de 1951.

Coucelo, desde 6 de Se-
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16) A declaração 12) inserta na Ordem do Exército
n.? 6, 2. a série, de 30 de Junho do corrente ano
é considerada nula e de nenhum efeito, sendo assim
substituida:
Passam a ocupar o lugar que lhes vai indicado na
escala da sua arma, nos termos da alínea a) do
artigo 20.0 do Decreto-Lei n.? 39053, de 26 de
Dezembro de 1952, por estarem habilitados com
o curso geral do estado-maior, os seguintes ofíciais:
Infantaria

Capitães:
Manuel Leitão Pereira Marques, imediatamente
à esquerda do capitão Renato Nunes Xavier.
João Afonso Teixeira Uenriques, imediatamente
à esquerda do capitão Francisco José Sancho
Uva.
Luís Alfredo de Vasconcelos Ferreira, imediatamente à esquerda do capitão Adalberto
Júlio de Nóbrega Pinto Pizarro.
Joaquim Ramos de Freitas, imediatamente à
esquerda do capitão Eduardo Augusto das
Neves Adelino.
Joâo de Sintra Carretas, imediatamente à esquerda do capitão José Rodrigues Maria da
Mata.
António José Ramos Jorge, imediatamente à
esquerda do capitão David Feliciano de Oliveira.
Hugo Rodrigues da Silva, imediatamente à esquerda do capitão Eleutério Valeriano Melim.
José Graça Dias Gomes, imediatamente à esquerda do capitão Ilugo Rodrigues da Silva.
Mannel dos antos Moreira, imediatamente à
esquerda do capitão Armando da Cunha Tavares.
Álvaro Borges Leitão, imediatamente à esquerda do capitão António José Ribeiro.
Renato Fernando Marques Pinto, imediatamente
à esquerda do capitão José Augusto de Sá
Cardoso.
Manuel Herculano Chorão de Carvalho, imediatamente à esquerda do capitão Antenor
Dias Moreira.
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Carlos Augusto Pereira da Costa Matos, imediatamente à esquerda do capitão Mário Hernâni Vasques de Mendonça.
António Soares Tavares da Costa, imediatamente à esquerda do capitão Carlos Augusto
Pereira da Costa Matos.
Joaquim Moreira Rebelo, imediatamente à esquerda do capitão João Remigio dos Santos.
Jorge da Costa Salazar Braga, imediatamente
à esquerda do capitão' Joaquim Soares da
Fonseca Rebelo.
António Gomes Baptista Ferro, imediatamente
à esquerda do capitão António Luciano de
Matos.
Artilharia

Capitães:
Fernando J osé Henriques Rebelo de Andrade,
imediatamente à esquerda do capitão Orlando
Rodrigues da Costa.
Manuel Nicolau de Abreu Castelo Branco, imediatamente à esquerda do capitão José Maria
Soares da Costa Álvares.
José Francisco Soares, imediatamente à esquerda do capitão Francisco Abreu Riscado.
Cavalaria

Capitão Alberto da Silva Banazol, imediatamente
à esquerda do capitão João Cecilio Gonçalves.
Tenentes:
Pedro Alexandre Gomes Cardoso, imediatamente à direita do tenente José Vicente
Pessoa Gomes Cardoso.
Jesofeth Monteiro de Figueiredo, imediatamente
à esquerda do tenente Pedro Alexandre Gomes Cardoso.
Carlos José da Gama Lobo Alves Cardoso,
imediatamente à esquerda do tenente Jorge
Eduardo Rodrigues y Tenório Corr ia Matias.
Fernando Alberto da Cunha Baptista de Lucena de Almeida Vasconcelos, imediatamente
à esquerda do tenente Luis Cipriano Jorge
de Lorena Oliveira Birne.
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Engenharia

Capitão Vasco Manuel Fernandes Coucelo, imediatamente à esquerda do capitão Filipe Felismino
Nunes Palet.
17) Encontra-se
suspenso das funções de
desde 27 de Julho do corrente ano, nos termos
tigo 170.0 do Regulamento de Disciplina Militar,
tão de infantaria, no quadro da arma, Manuel
Romão.

serviço
do aro capiMagro

18) É nomeado para a frequência do curso de comandantes de companhia no corrente ano, que tem lugar
na Escola Prática de Infantaria, o tenente de infantaria
Bento Lopes da Costa.
, 19) Chama-se Eurico César Moreno, e não Eurico
Oscar Moreno, o aspirante a oficial de infantaria, da
Escola Prática de Infantaria, a quem se refere a portaria de 1 de Outubro de 1953, inserta na Ordem do
Exército n.? 12, 2.3 série, de 17 de Outubro de 1953.
20) São considerados com a especialidade de reconhecimento e topografia, pelo que a mesma especialidade
lhes deve ser averbada nos documentos de matricula,
o capitão de artilharia Jorge do Carmo Vieira e o alferes
de artilharia João Corte Real de Araújo Pereira.
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22) Fequentaram com aproveitamento, na Escola Militar de Electromecânica,
o curso de oficiais mecânicos
electricistas os capitães de artilharia Augusto Bagorra,
Bernardo Rebelo Neves Dinis de Aiala, Manuel de Sousa
Jardim e António dos Santos Gonçalves.
23) Os tenentes de artilharia João Joaquim de Oliveira, Rogério Fernando Sequeira Taborda e Silva e
João Luis Pimentel de Oliveira, tendo terminado no
corrente ano, na Escola do Exército, o curso complementar de artilharia, passam a contar a antiguidade do
seu actual posto desde 1 de Dezembro de 1952, nos
termos do artigo 4. o do Decreto-Lei n. o 37 135, de 5 de
Novembro de 1948, sendo escriturados na escala dos
tenentes da sua arma e pela ordem indicada imediatamente à esquerda do tenente de artilharia Álvaro Manuel Vilares Cepeda.
24) Terminaram o curso complementar de artilharia
na Escola do Exército, obtendo as classificações que lhes
vão indicadas, os seguintes tenentes de artilharia:
João Luis Pimentel de Oliveira - 13,9 valores.
João Joaquim de Oliveira -13,4 valores.
Rogério Fernando Sequeira Taborda e Silva12,6 valores.
25) Frequentaram
com aproveitamento, no Instituto
Nacional de Educação Fisica, desde 4 de Março a 31
de Julho do corrente ano, o curso de instrutores de
judo o capitão de cavalaria Viriato Mamede de Brito
e o tenente de cavalaria Ricardo Ferreira Ivens Ferraz.
26) A declaração 26) inserta na Ordem do Exército
n.? 7, 2.a série, de 31 de Julho de 1954 é considerada
nula e de nenhum efeito, sendo assim substituída:
Frequentou com aproveitamento, nos Estados Unidos
da América, de 8 de Setembro de 1953 a 14 de
Maio de 1954, o curso Military Poli ce Advanced
o capitão de cavalaria José Maria Carvalho Teixeira.
27) Conta a antiguidade do seu actual posto desde
1 de Fevereiro de 1954, passando a ser escriturado na
escala dos capitães da sua arma imediatamente à esquerda do capitão de cavalaria Francisco dos Santos
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Farrusco Júnior, o capitão de cavalaria, com o curso
geral do estado-maior, Jesofeth Monteiro de Figueiredo.
28) Conta a antiguidade do seu actual posto desde
6 de Março de 1953, passando a ser escriturado na
escala dos capitães da sua arma imediatamente à esquerda
do capitão de cavalaria António Pereira da Silva, o capitão de cavalaria, com o curso geral do estado-maior,
Pedro Alexandre Gomes Cardoso.
29) O coronel de engenharia, com o curso do estado-maior, Carlos Manuel Lopes da Silva Freire deve ser
incluído na lista dos oficiais da sua arma, na Lista geral
de antiguidade dos oficiais "do exército metropolitano,
referida a 1 de Janeiro de 1954, imediatamente à direita
do coronel Caetano Maria da Cunha Reis.
30) Prestou serviço no batalhão de telegrafistas, desde
8 de Julho de 1952 até 17 de Agosto de 1954, o major
de engenharia, professor do Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército, Vítor Francisco de Sousa Franco.
31) Conta a antiguidade do SAU actual posto desde
23 de Janeiro de 1954, passando a ser escriturado na
escala dos capitães da sua arma imediatamente à direita
do capitão de engenharia Camilo Francisco de Barros
Sobrinho, o capitão de engenharia, com o curso geral do
estado-maior, José Rodrigues Raimundo.
32) Fica sem efeito o oferecimento para servir em
comissão militar nos comandos militares de Angola e
Moçambique do capitão do serviço de administração militar António Custódio Alves dos Santos, constante da
declaração 117) publicada na Ordem do Exército n. o 14,
de 1953.
2.a série,
,
33) Têm a especialidade de mecânicos de automóveis,
por terem frequentado com aproveitamento, nas Oficinas
Gerais de Material de Engenharia, o estágio de especialização a que se refere a Portaria n.? 13689, de 3 de
Outubro de 1951, os alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército Américo Martins, José Maria Reis,
Carlos .Ferreíra, Horácio Maia Consolado e Joaquim
José de Almeida.
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34) Na declaração 23) da Ordem do Exército n," 4,
2.a série, de 31 de Maio de 1954, p. 341, onde se lê:
«curso técnico de subsistências de administração militar»,
deve ler-se: «curso de tecnologia de subsistências,
quartel-mestre» .
35) Concluiram com aproveitamento no corrente ano
as provas especiais de aptidão para a promoção ao posto
de major os capitães do extinto quadro auxiliar de artilharia a seguir indicados:
Joaquim Jerónimo Carneiro de Sousa Meneses.
António José Branco.
Luís Augusto Domingues de Campos Vidal.
António José da Mota.
Joaquim do Rosário Castela.
José AI ves Soares.
Manuel Bento Alves.
36) São desligados do serviço desde as datas que 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 nas datas referidas atingem o limite de idade
para transitar para a situação de reforma:
General Joaquim Maria Neto, desde 21 de Julho
de 1954.
Coronel de infantaria Luís Maria Salema Mouzinho
de Albuquerque, desde 23 de Julho de 1954.
Coronel do serviço de administração militar Eduardo
Guedes de Carvalho Meneses, desde 21 de Julho
de 1954. Prestava serviço na Comissão de História Militar.
Capitão de infantaria Paulo Ferreira Machado, desde
5 de Julho de 1954.
Capitão de infantaria Nicolau António de Andrade,
desde 28 de Julho de 1954.
Capitão do extinto quadro dos oficiais do secretariado militar Vítor Hugo da Cal, desde 18 de
Julho de 19õ4.
Tenente de cavalaria José Pinto Duarte, desde 6
de Julho de 1954. Prestava serviço no Arquivo
Geral deste Ministério.
Tenente de infantaria Alberto Escoto, desde 11 de
Julho de 1954. Prestava serviço na 1. a Repartição
da 1. a Direcção-Geral deste Ministério.
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37) Prestou serviço na Direcção da Arma de Infantaria, desde 6 até 12 de Agosto do corrente ano, o brigadeiro Luis Augusto Soares de Sousa Sanches, que,
pela presente Ordem do Exército, transita para a situação
de reserva.
38) Prestou serviço como presidente da junta de recurso do comando militar dos Açores, de 1 de Junho
a 12 de Agosto de 1954, o coronel de infantaria, na
situação de reserva, Gonçalo Lobo Pereira Caldas de
Barros.
39) Prestou serviço na junta de- recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização n." 12, desde 25 de
Maio a 12 de Agosto do corrente ano, o coronel de infantaria, na situação de reserva, Angelo Costa.
40) Prestou
pecção n." 2
n.? 11, de 25
de infantaria,
Múrias.

serviço como presidente da junta de insdo distrito de recrutamento e mobilização
de Maio a 30 de Julho de 1954, o coronel
na situação de reserva, Norberto Albano

41) Presta serviço no Arquivo Histórico Militar, desde
27 de Julho de 1954, o capitão de infantaria, na situação
de reserva, Raul Baptista Correia.
42) Prestou serviço como vogal da junta de recrutamento n.? 3 do distrito de recrutamento e mobilização
n.? 6, desde 31 de Maio a 31 de Julho de 1954, o tenente de infantaria, na situação de reserva, Domingos
António do Santos.
43) Chama-se Carlos Marques Neves, e não Carlos
Marques Nune , o tenente miliciano de infantaria, na
situação de reserva, que, pela declaração 51) constante
da Ordem do Exército n.? 7, 2.a érie, de 31 de Julho
de 1954, foi desligado do erviço por ter sido julgado
incapaz de todo o erviço.
44) Pre tou erviço na junta de recrutamento n.? 1
do distrito de recrutamento e mobilização n." 12, desde
31 de Maio a 8 de Agosto de 1954, o tenente-coronel
médico, na situação de re erva, José Gomes Estima.
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45) Deixou de prestar serviço na Direcção do Serviço de Saúde Militar, desde 23 de Agosto de 1954,
passando desde esta mesma data a prestar serviço como
subdirector do Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas, fazendo parte da Comissão de Assistência
aos Tuberculosos do Exército, o major médico, na situação de reserva, José Nevill de Ascensão Pinto da
Cunha Saavedra.
46) Prestou serviço na junta de recrutamento do distrito de rocrutamento e mobilização n.? 12, desde 31
de Maio a 14 de A.gosto de, 1954, o major médico,
na situação de reserva, Francisco Alberto de Almeida
Ribeiro Saraiva.
47) Presta serviço no Comando-Geral da Legião Portuguesa, desde 26 de Julho de 1954, o capitão do extinto
quadro de oficiais do secretariado militar António Saro
Negrão, que, pela presente Ordem do Exército, transita
para a situação de reserva.
48) Presta serviço, desde 9 de Agosto
ano, no Depósito Geral de Material de
o tenente do quadro dos serviços auxiliares
António Ferreira, que, pela presente Ordem
transita para a situação de reserva.

Ministério do Exército -I.a Direcçlo-Geral-

do corrente
Engenharia
do Exército
do Exército,

3.' Repartiçlo

49) Não foram nomeados para a matricula na Escola
Central de Sargentos no ano lectivo de 1954-1955, por
excederem a idade prevista na alínea b) do artigo 3.0
do Decreto n.? 36574, de 4 de Novembro de 1947, os
seguintes primeiros-sargentos:
do batalhão de metralhadoras n.? 2, José Costa; do regimento de artilharia ligeira n.? 1, Rosendo Verissimo; do regimento de artilharia ligeira n. o 5, Miguel de Carvalho; do regimento
de artilharia posada n." 2, Alverigo Francisco dos Santos
e Artur Costa Figueiredo; do regimento de engenharia
n. o 2, Egídio Teixeira Coelho; do batalhão de caminhos
de ferro, José Gonçalves de Sousa; do grupo de companhias de trem automóvel, João Bernardo Antunes;

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 8

571

do 1.0 grupo de companhias de saúde, Manuel Salvador
da Cruz; do Hospital Militar Principal, Agostinho Gra-.
nadeiro ; do hospital militar regional n." 3, Gabriel Dias;
do hospital militar regional n." 4, João Manuel Patinhas;
do batalhão n." 5 da Guarda Nacional Republicana,
Eduardo Lopes.
50) Não foi nomeado para a matricula na Escola Central de Sargentos no ano lectivo de 1954-1955, por
estar desligado do serviço aguardando passagem à situação de reforma, o primeiro-sargento,
do regimento de
artilharia ligeira n.? 4, Sebastião Pais.

51) Foi concedido adiamento da matricula na Escola
Central de Sargentos no ano 'lectivo de 1954-1955, nos
termos do artigo 7.° do Decreto n. ° 36 574, de 4 de
Novembro de 1947, ao primeiro-sargento de infantaria,
em comissão em Angola, Evaristo José da Silva Rendeiro.
52) Desistiu da freq uência do curso da Escola Central
de Sargentos, nos termos do artigo 7.° do Decreto
n.? 36574, de 4 de Novembro de 1947, o primeiro-sargento, do regimento de infantaria n.? 5, Adriano Lourenço dos Santos.

53) Não foi nomeado para a frequência do curso da
Central de Sargentos no ano lectivo de 19541955, por exceder a idade prevista M alínea b) do
artigo 3.° do Decreto n.? 3G574, de 4 de Novembro de
1947, o primeiro-sargento do serviço de saúde, do Hos-

Escola

pital Militar Principal,

José de Jesus Cabrinha Júnior.

54) Foi nomeado para a frequência do 1.0 ano do
cur o da Escola
entral de argentos no próximo ano
lectivo de 1954-1955, nos termos do artigo 5.° do Decreto n. ° 36 574, de 4 de Novem bro de 1947, o primeiro-sarg nto, do batalhão de caminhos de forro, António
Sousa Torres.
55) Foi concedido adiamento da matricula Da Escola
Central de Sargentos no ano lectivo de 1954-1955, DOS
termos do artigo 7.° do Decreto D.O 36574, de 4 de
Novembro de 1947), ao primeiro-aarg DtO, do batalhão
de caçadores n.? 5, Alvaro Oliveira Cabral de Faria.
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57) Desistiu da frequência do curso da Escola Central
de Sargentos, nos termos do artigo 7.° do Decreto
n." 36574, de 4 de Novembro de 1947, o primeiro-sargento, do regimento de engenharia n." 2, Artur José
Xavier.
58) Não foi nomeado para a frequência do curso da
Escola Central de Sargentos no ano lectivo de 19541955, por exceder a idade prevista na alínea b) do artigo 3.° do Decreto n.? 36574, de 4 de Novembro de
19.,1,
7, o primeiro-sargento do serviço de saúde, do lIospital Militar Principal, Luis José da Silveira.

59) Foram nomeados para a frequência do 1.0 ano do
curso da Escola Central de Sargentos no ano lectivo
de 1954-1955, nos termos do artigo 5.0 do Decreto
n.? 36574, de 4 de Novembro de 1947, os primeiros-sargentos, do serviço de saúde, Júlio Rosa, em comissão
na provincia de Moçambique, e, do 2.0 grupo de companhias de subsistências, Alberto Guerreiro Costa.
60) Desistiu da frequência do curso da Escola Central
de Sargentos, nos termos do artigo 7.° do Decreto
n." 36574, de 4 de Novembro [de 1947, o primeiro-sargento de aeronáutica, da base aérea n." 1, João
Baptista da Silva Lopes.

61) Não foram nomeados para a frequência do curso
da Escola Central de Sargentos no ano lectivo de 19541955, por excederem a idade provista na alínea b) do
artigo 3.° do Decreto n.? 36574, de 4 de Novembro de
1947, os primeiros-sargentos
do serviço de saúde, do
Hospital Militar Principal, José Sequeira e Alexandre
Ferreira Fontes.
62) Foi nomeado para a frequência do 1.0 ano do
curso da Escola Central de Sargentos no ano lectivo
de 19M-19M, nos termos do artigo 5.° do Decreto
n,? 36574, de 4 de Novembro de 1947, o primeiro-sargento, do 2.° grupo de companhias de subsistências,
José Cardoso Vidas.

63) Foi nomeado o primeiro-sargento,
do 2.° grupo
de companhias de subsistências, Agostinho José de
Miranda para a frequência do 1.0 ano do curso da
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Escola Central de Sargentos no ano lectivo de 19541955, nos termos do artigo 5.° do Decreto n.? 36574,
de 4 de Novembro de 1947, em substituição do primeiro-sargento de engenharia, do comando militar de Angola,
José de Oliveira Carvalho, que foi julgado incapaz de
todo o serviço.
64) O curso frequentado pelo segundo-sargento Pedro
da Conceição Vieira, a que se refere a declaração 70)
da Ordem do Exército n.? 7, 2.a série, do corrente ano,
teve lugar na Alemanha, e não nos Estados Unidos da
América, como foi publicado.
65) Desistiu da frequência do curso da Escola Central
de Sargentos, nos termos do artigo 7.° do Decreto
n.? 36574, de 4 de Novembro de 1947, o primeiro-sargento, do batalhão n." 5 da Guarda Nacional Republicana,
José Baptista.
66) Foi nomeado para a frequência do 1.0 ano do
curso da Escola Central de Sargentos no ano lectivo
de 1954-1955, nos termos do artigo 5.° do Decreto
n." 36574, de 4 de ,Novembro de '1947, o primeiro-sargento, do batalhão n.? 3 da Guarda Nacional Republicana, José Duarte Goja.

Ministério do Exército - 2. a Direcçao.Geral-

3. a Repar~içAo

67) Pensões atribuidas aos oficiais em seguida mencionados, que, pela presente Ordem do Exército, transitam para a situação de reserva, nos termos do Decreto-Lei n. ° 36 304, de 24 de Maio de 1946:
Brigadeiro Luis Augusto Soares de Sousa Sanches48.000t$.
Tenente-coronel
de infantaria Homero Augusto
Lopes das Neves - 26.6661$40. 'I'em 32 anos de
serviço.
Major de engenharia Fernando Eduardo da Silva
Pais - 20.366t$40. Tem 20 anos de serviço.
Vence pelo Ministério da Economia.
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Capitães:
Do serviço de administração militar Armando
Lourenço Coelho dos Santos-12.600a.
Tem
21 ano de serviço. Vence pelo Ministério
da Economia.
Do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar António Saro Negrão -19.267,$20.
Tem 34 anos de serviço.
Do extinto quadro auxiliar de engenharia Mànuel da Silva Baltasar - 14.733;$60. Tem'
26 anos de serviço. Vence pelo Ministério
da Economia.
Do quadro dos serviços auxiliares do Exército
João Pereira -1~.267 ;$20. Tem 34 anos de
serviço.
Tenentes:
Do quadro dos serviços auxiliares do Exército
António Ferreira -15.600;$.
Do quadro do serviços auxiliares do Exército
Eduardo da Silva-15.166t$80.
Tem 35 anos
de serviço.
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VIII- BALA"
A) Cofre de Previdência

dos O~

Nos termos do artigo 45.0 do Decreto n." 22199, de 15 de
ao 2.° trimestre de 1954:

RECEITA
Saldo

do antecedente:

Dinheiro em caixa.
• • • • ••
Fundo de maneio ••
• • • • • •
Depósito à ordem..
•.
• • . •
Títulos em carteira (valor de compra)
Imóveis - Pródios de renda livre
• •
Imóveis - Casas de renda económica
•••
Comíssão Administrativa
da Construção de Casas
de Renda Económica para o Exército ••••.•
Câmara Municipal do Porto
Móveis e utensílio.
• • . • • • • • • • . . . . •
Quotas

durante

o trimestre

•

I

De tltulos
Receitas

de crédito.

eventuah:

N os termos do artigo
Imóveis

-

Prédles

Rendas recebidas
Imóveis -

23.0 do Decreto n. o 22 199 • • • • • • • . • • •

de relida
durante

Casas de renda

Rendas recebidas
Contribuições
Importllnclas
Fando

2:556.500600
186.769600
34.478680

:

Recebida.
.Juros

29.5!i1600
12.000800
2:540.623800
19:871.630890
5:379.250600
5:057.534670

livre:
o trimestre.

económica:

durante

o trimestre.

em depósito:
recebidas

aguardando

destino

de funcionamento:

Adicionais

• • • • • . • • • • • • • ••

recebidos

durante

o trimestre

•

81.485600
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tETEs
C1al8 do Exército

Metropolitano

F'evereiro de 1933, publica-se o balancete

do Cofre referente

. DESPESA
S.blldIU:
De subscritores falecidos no corrente ano • . . .
1>0 subscritores falecidos em gerências anterloros

4.04.9H800
41.571800
------

Slblídlol em preataçOel :

.........

P.eltaçôes pagaI durante o trimestre •
Rendas Tltalielu:
Rendas pagas durante o trime.tro

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

l"'óTeh _ Prédlol de renda Une:
Várias despelas liquidadas no trimestre.

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

l"'''ell _ C•• al de renda ecouómle.:
Em Lisboa-Várias despesas liquidadas no'trimestro
~o Port~~Vá;I~S de~;o;a;JJ~.tidad~;o 'trim~s~r~

Flllldo de tanelou.mento:
Remunerações e outra. despesas IIquldadaa ao trimestre

lmport8.ncla das restltuldas
COllt.lbulçOelem depósito:
Importância restltnlda .
Saldo qU p....

2.040680

5.989100

8.880680
86.860190

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

281890

:

~Inbelro em ema
• • • • • • • • • • • • • • •
1>Undode maneio • . • • • • • • • • • • • • • •
'1' epÓllto à ordem. • • • • • • • • • • • • • • •
1116'101em carteira (valor de compra) . • • • • •
vell - Prédios de renda livre • • • • • • . .
C óveia - Casas do renda eeonÓmlca. • . • • •
~mlSllo Administrativa da Construção do Casa.
Ca e Renda Económica para o Exército
},fómaraMlUllclpaldo Porto . . • • . •
veis e utonsUlos • • • . • • . • • .

h::

1.250600

8.182"00

148680
------

Q'Otaa:

446.514800

11.2361100
12.000800
2:489.8611120
19:871.6801100
5:819.2501100
5:051.584670
2:956.600600
186.769800

84.418680

85:949.2601160
86:451.141670
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B) Cofre de Previdência

doS

Balancete relativo ao 1.0 semestre de 1954, a que se refere o
de Terra e Mar:
Receita
Cofre de Previdência:
Saldo do semostro anterior
Quotas ••••••••••
Desposas de administração
Juros de papéis de crédíto ,
Receitas eventuah.
. . .
Administração de proprtedados
Contas a regularizar .....
Juros de depósitos
• • • • .•
••
'I'ransrerêncta de reservas matemáticas.
Propriedades urbanas.
• • • •

657.060800
66.281850
147.812850
11.791875
57.540800
33860
3.447/180
156/150
640.952/190

12:160.829815

1:585.076855

Caixa Económica:
Saldo do semestre anterior
Juros de empréstimos •••
Juros de mora . • . . . .
Juros de depósitos • • • •
Juros do papéis de erédito
Contas a regularizar
Prémio de rlaco. • • • • •
Móveis e utensílios •••.

13:745.905610

3:147.730640
67.4.691170
162850
639830
16.662850
5.8!íS/lOO
11.450/120
1.500/100

103.637820

•

16:997.273830
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e Mar

artigo 24. dos estatutos do Cofre de Previdência dos Sargentos
0

Despesa
Cofre de Previdência:
397.5OOilOO
961.353830
7.714il05

~Ub8ldlos a liquidar
•••
QrOPdedad08 urbanas.
• •
()UOtas ••••••.••
.A~::as a regularizar
. . •
Il dondamento do quotas • • • • • • • •
A. oSPosas do administração
. •
'I'dniinlstraç!\o de proprIedades
• • • •
raosrerllncia do roservas matemáticas

II

! o,
~6 ·pesas

resoo

16600
57.946660
3.421620
52.464630

1:480.4.25645

Caixa Económica:
23.760680
6.282600
11.1561$80
M91600
8S1610

gerais
• • • • • • •
l'réveis e utensüíos
• • . . • •
() lnJo de risco
•••••••
1 OOtas a rogularizar
• • • • •
IIIposto do sucessõee e doações
Il"ldo para o semostro

47.621670

seguinte:

Cofre de Previdência:
COfre .••••••••.••••••
~Osltado na Caixa Geral de Depó.Hos,
rédlto e Prnidência
••••••••
lllU Papéis de crédlto:

5.480625

~1Il

1:930.000800
_;:__

100 obrigações do empréstimo consoo
lidado de 4 por cenlo(Centenárlos1940) ••••••••.••••••
100 obrigaçõos do empréstimo consoo
lidado de 3 II. por cento de 1941.
•
3400 obrIgações do empréstImo
consolidado de 3 por cento de 1912 ••
6550 obrIgações
do empréstimo
consolIdado de 2 'I. por cento de 1943
80 obrIgações do Tesouro de 2 II. por
cen lO de 1942 •••••

1:935.4.80/125

200.000800
100.000800
3:400.000800
6:550.000800
80.000800

10:330.000800

12:265.480625

Caixa Económica:
~m cofre ••••••••••••••••
~o.ltado
na Caixa Geral de Depósito.,
l:lIIrédlto e Prnldêncla.
Pra'lado
••..•.••••••••
11mpapéis de erédlto:

4.311690
135.000/100
1:974.434600
-

--=-_

__

2:113.745690

60 obrIgações

do empréstimo eonsoltdado de 4 por cento (Centenárlos19(0) ••.••••••••.•••
200 obrlgaçõe.
do empréstimo eoaselidado de 3 'l« por cento d. 1941 ••
2~0 obrigações do empréstimo ecnsolidado de S por cento de 1942 • • •
460 obrIgaçO •• do empréstimo eonsolIdado de 2 'I. por cento de 1943 ••
90 obrlgaçõe.
do Tesouro de 2 II. por
cento de 1942. • • • • • • • • • •

100.000600
200.000"00
250.000800
450.000800

_

90.000800
_;;__

-~~

1:090.000800

___::~
3:203.745/190
16:997.273'30
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IX - ANONCIOS
Direcção do Serviço de Saúde Militar
Nos termos da Portaria

n,o 11 332, de 6 de Maio de

1946, publicada no Diário do Governo n. o 97, 1.. série,
do mesmo dia, e na Ordem do Exército n. o 3, 1.. série,
de 15 do referido mês, 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 deste anúncio no Diário do Governo, para o provimento das vagas de oficiais farmacêuticos para o quadro permanente do Exército que se
prevejam até 31 de Dezembro de 1954.
Esclarece-se que, nos termos da Portaria n. o 14 169,
publicada no Diário do Governo n. o 267, 1.. série, de
27 de Novembro de 1952, devem os concorrentes provar não ter mais de 30 anos de idade no dia 31 de Dezembro de 1954.
Direcção do Serviço de Saúde Militar, 9 de Agosto
de 1954.- O Chefe da 2.· Repartição, João Fernandes
Faia, major farmacêutico.
(Publicado no Díório
do 1954).

1954
Maio

do Govc.-no n.? 191, 2." sério, de 14 de Agosto

Obituário

4 - Capitão miliciano do serviço de administração militar/ na situação de separado do serviço, Manuel
Antonio de Carvalho Martins.
Julho 15 - Tenente reformado José da Palma Ribeiro.
20 - Alferes reformado Fernando Pimenta de Castro Vilas
Boas Castel-Branco.
23 - Tenente dc'infantaria, na situação de reserva, Raul
António de Jesus. Prestava serviço no Depósito
Disciplinar.
»
24 - Major médico reformado, inválido de guerra, Francisco Correia de Figueiredo.
»
24 - Tenente de infantaria, separado do serviço, Joaquim
Manuel.
Agosto 2 - Tenente-coronel reformado José Maria Franco.
)}
9 - Capitão miliciano médico, na situação de reserva, António Vieira Barradas.
)}

)}
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Agosto 11 - Capitão de cavalaria, separado do serviço, Luís Frederico de Azevedo e Melo.
»
18 - Coronel reformado José Joaquim Canhão.
Faleceu em 11 de Julho, e não em 11 de Junho, como foi publicado no obituário da Ordem do Exército n.? 7,2." série, do corrente
ano, o capitão .miliciano de engenharia, na situação de reserva, Alfredo Ventura Ferreira Brandão.

Rectificações

Na Ordem do Exército n.? 7, 2." série, do corrente ano, a p. 481,
L 12.", onde se lê: "Simão», deve ler-se: "Simeão», e a p. 514, I. 35.",
onde se lê: «José», deve ler-se: "João».

llorácio José de Sá Viana Rebelo.
Está conformo.

o Ajudante-General,

L OTÉC
)

(

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do Exército
Série

2.-

N.O 9

o

1 de Outubro

de 1954

Subsecretário
de Estado do Exército manda publicar, para conhecimento
e execução no Exército,
o seguinte:
1-

DECRETOS

E PORTARIAS

Ministério do Exército - Repartição

Geral

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, nos termos do Decreto D.O 16070,
de 25 de Setembro de 1928, conceder a Maria Júlia Martins Viana Pimenta da Gama, Armanda Martins Viana
Pimenta da Gama e Manuel Martins Pimenta da Gama,
filhos do falecido alferes reformado Frederico Saraiva
Pimenta da Gama, a reversão da quota-parte do subsidio
mensal no quantitativo de 31U70, a partir de 30 de Abril
de 1954, em virtude de haver falecido, em 29 do referido mês, sua mãe, Marcelina Martins Viana Pimenta da
Gama.
Ministério do Exército, 3 de Setembro de 1954. O Subsecretário de Estado do Exército, Iloráeio José de
Sá Viana Rebelo.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 7 do Setombro
de 1954, Nilo
sAo devtdo s emolumentos,
n08 tormos
do Decreto n.o 22267).

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, nos termos do D creto n. o 1G 070,
de 25 de Setembro de 192 , conceder a Carmen Filipa
Isabel Tribello y Fernandez
a par de Almeida e FIo-
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rinda Amélia Gaspar de Almeida, viúva e filha do tenente
reformado António Joaquim Gaspar de Almeida, a reversão da quota-parte do subsidio mensal no quantitativo
de 238650, a partir de' 1 de Agosto do corrente ano, em
virtude de sua filha Maria Fernanda Tribello Gaspar de
Almeida não ter direito ao subsidio desde a referida
data.
Ministério do Exército, 3 de Setembro de 1954.O Subsecretário de Estado do Exército, Horácio José de
Sá Viana Rebelo.
(Visada peJo Tribunal de Contas em 7 de Setembro do 19M. Não
são devidos emolumentos, nos termos do Deereto n.· 22267).

---ClIC1~_

11- MUDANÇAS

DE SITUAÇAo

Ministério do Exército _I.a Direcção-Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 21 de Janeiro de 1954:
Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Alfredo Amorim, que, por ter deixado de prestar serviço na provincia de 'Moçambique, onde se encontrava em comissão militar, regressou em 28 de
Dezembro de 1953, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas om 22 do Sotombro de 1954. Não
são devídos emolumontos,
nos termos do Decreto n.o 22267).

Por portaria de 5 de Março de 1954:
Adido

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de artilharia ligeira n. o 5, Alfredo
Amorim, por ter sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço militar no Ministório das Finanças, na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Março de 1954.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas Oro21 de Sotembro de 1954).

2.' Série
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Por portarias de 13 de Agosto de 19M:
Reserva

Capitão de artilharia, adido, em serviço no Ministério
da Economia, Álvaro de Castro Fernandes, 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 24 de Julho de 1954, sem direito a
vencimento por este Ministério enquanto se encontrar na mencionada situação de adido.
(Anotada pelo Tribunal

do Contas om 21 do Setembro de 1954).

'I'enente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do grupo de companhias de trem auto, Carlos Pereira
de Sousa, 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 9 de Agosto de 1954.
(Visada pelo Tribunal de Coutas em 24 de Setembro de 1954. NAo
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 261).

Por 'portarias de 20 de Agosto de 1954:
Adidos

Capitães: de infantaria, do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Amilcar dos Santos Machado de
Castro e, de artilharia, no quadro da arma, António
Braamcamp Sobral, por terem sido nomeados, o primeiro, adjunto do director da instrução militar do roferido Instituto e, o segundo, comandante da 2. a companhia do corpo de alunos da Escola do Exército,
por portarias desta data, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 13 e 20 de
Agosto de 1954.
(Anolada

pelo Tribunal

de Conlas em 1 de Setombro

do 1964).

Supranumerârlos

Coronel do erviço de admini tração militar, supranumerário, João Coelho Lopes, no termos do § 2.0 do
artigo 11.° do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo
Decreto-Lei n." 38916, de 18 de Setembro de 1952,
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que, de regresso do comando militar de Timor, onde
esteve procedendo tt inspecção administrativa na parte
dos serviços relacionados com as tropas expedicionárias de tacadas naquela província, conforme portaria
de 23 de Abril de 1954, se apresentou neste Mini tério
em 4 de Agosto de 1954, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Visada pelo Tribunal de Conta.' em 9 de Setembro de 1954. NAo
são de vides omolumontos,
nos tormos do Decreto n.· 22 267).

Alferes do serviço de administração militar, do comando
militar de Cabo Verde, Luis Ferreira da Rosa, nos
termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n.? 28401, de 31 de Dezembro de 1937, alterado
pelo artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 32692, de 20 de
Fevereiro de 1943, e Portaria n.? 10891, de 8 de
Março de 1945, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Visada poJo Tribunal do Coutas om 24 do Setembro do 1954. Não
são devidos umolumontos,
nos termos do Docroto n.? 22 257).

Por portarias de 3 de Setembro de 1954:
Deixa de ser considerado na situação de adido em serviço no Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, continuando, porém, na mesma situação de adido, mas
em serviço no comando militar de Macau, ao abrigo
da alínoa a) do artigo B.o do Decreto 11.° BO019, de
7 de Dezembro de 194G, e do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 39541, de 16 de Fevereiro d 1954, o coronel de artilharia, adido, Rui Per ira da unha, devendo ser considerado nesta situação desde 24 d
Ago to de 1954.
(Anotada

pelo Tribunal

do ContAI 010 21 de Setembro

do 1954).

Adidos

Major de infantaria, do comando militar d Angola,
Manuel Ribeiro d Faria, por ter sido 110111 ado parLl
desempenhar
uma comissão de servi o militar na
ultrumar, ao abrigo da alínea b) do artigo :3.0 do
Doer to 11.° 36019, d 7 de Dezembro d 1946, devendo ser consídorado nesta situação desde 29 de
Agosto de 1954.
(Anotada

polo 'I'rlbunal

de Contai

om 21 de Sotumbrc

de 1964).
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Major de engenharia,
do regimento
de engenharia
n.? 1,
Gonçalo Cristóvão do Santo Estanislau de Meireles
Teixeira
da Mota, por lhe haver Rido concedida
licença ilimitada,
devendo ser considerado
nesta situação desde 20 de Agosto de 1954.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 23 de Setembro

de 1964).

Major de infantaria,
no quadro da arma, José Maria
Gil J údice, por ter
ido nomeado para desempenhar
uma comiss ão de serviço militar no Estado da índia,
ao abrigo
da alínea c) do artigo 3.° do Decreto
n.? 36019,
de 7 de Dezembro
de 19..1,2, devendo ser
considerado
nesta
ituação de 'de 10 de AgORtO de

195..1,.

(Anotada

pelo Tribunal

de.Contas

em 25 de I:lotembro

de 1964).

\lpititOS do corpo do estado-maior,
da E cola do Exército, Eug nio Carlos Castro
[ascimento
e, de artilharia, da Fábrica Militar de Braço de Prata, Elmano
Augu to de Araújo Melo
~hlllUOl P reira dos Santos,
por terem Rido nom ados para os cargos de, respectivament
, prof OH 01' adjunto da 9. a cadeira da mencionada Escola do Exército
e engenheiros
do secção
da referida Fábrica
:Militar d Braco de Prata, por
portaria
desta data, dev udo . er considerados
nesta
situação d sdo, re pectivamente,
:3 de Setembro,
11
e 11 de Ago to ele 195..1,.
(Anotada

'<tritão,

pelo Tribunal

do Contas

om 28 ,Ia Setembro

de 1954).

militar d Xloçambique,
António
alfer s. do comando militar de Macau,

do comando

Seara Bento
.T osõ Augusto

Lobo Brundão
Soares Leal
Stélio
Martins dos
untos, todos dI' infantaria,
por torem
sido nomeados
para ('Oll1iss(lO d serv iço militar no
ultramar,
ti
abrigo, o primeiro, da alínea b) e, os rel'\tant s, da alin a c) do artigo :3.° do Decreto n." :36019,
do 7 de D zomhro <I 19..1,O,devendo ser consid rudes
nesta situação d sdc, resp
tivamente,
~9, 21 1'" d
•\.gosto d 1954.
(Anutaela

palo TrIbunal

do Contas

Olll

21 do Sot mbro <lo 19G1).

Quadro da arma de infantaria

nt s d infantaria,
adidos, João So iro da Costa
e Porflrio r r ira ela ilvu, qu , por t I' m d ixudo
do pr star : rviço nas províncias de, r spocti\'Hmcnto,

'1'01\
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Moçambique e Angola, onde se encontravam
em comissão militar, regressaram
em 15 e 20 de Agosto de
1954, para preenchimento
ele vaga no quadro.
l Visada polo 'I'rtbuual de Contns em 24 de Sotembro de 19M. NAo
silo dovldos omolumontos, nos tormos do Decreto n.· 22 257).

Quadro da arma de artilharia

Major de artilharia,
supranum
rário, do regimento
do
artilharia
ligeira n. o 4, onde continua colocado,
José
Pedro Perestrelo
de Barros Moura Freire de Meneses, para pro enchimento
de vaga no quadro, devendo
ser considerado
nesta situação
desde 9 de Agosto
de 1954.
(Vlsadll polo Tribunal de Conto em 27 de Setombro de 1964. Nilo
são devidos emolumontos,
nos termos do Decreto n.· 22267).

Tenente
de artilharia,
adido, Amílcar de Sampaio Rodrigues,
que, por ter deixado do prestar serviço no
comando mil itar de Macau, onde se encontrava
om
comissão militar, embarcou
ele regresso
à metrópole
em 25 de Agosto de 1954, eloselo quando é considerado nesta situação, preencheudo
vaga no quadro.
(Visadas polo Trlbuoal do CooI". om 24 de Setomhro de 19M. NAo
do devidos emolumentos,
nos lermos do Decreto n.· 22257).

Quadro da arma de engenharia

Capitão de engenharia,
supranumerário,
do quartel-general da 4. a região militar, onel continua colocado,
J osé Rodrigue
Raimundo,
para "pro nchimento
do
vaga no quadro, devendo ser considerudo
no sta sjtunção desde 9 de Agosto do 1954.
Reserva

Major médico, comandante
do 2.° g\rupo de compnnhinR
de saúde , Mig'ul'l Mmiu Greck 'I'oi-r R -Fúnior e ,crupitiIodo
quu d ro .dOR serviços uux ilinrvs do ]~" érrito,
adido, em serviço no subsecreluriudo
de Estado da Aeronáutica,
Américo Pereira
Gabriel,
o 'primeiro nOS
termos (h al íneu 7i) ,e o f\eg-undo nos termo" da alínea a) do Decreto-Lei
1l.":3(l:30I,
al terudo ]ll'lo
Decreto-Lei
n .? :38916, dp ]8 de Rptl'lllhro (le lll52,
dev ndo ser considerados
nesta ~itua,ão
dcsc1t',rp~pedivamente,
lal' ~30clp Ago"to (le 18:)4.
(Vi8adas polo Tribunal do Conlas em 27 de :Sotomhro do 1964. NAo
&Aodevidos emolumentol,
nOI lermo I do ()ecrelo n.· 22 267).

Supranumerários

Tenente-coronrl
de 'açudares

ele infnntnrin,
11.0

('oman(lant
elo hatalhão
5, oll(h' l'ont in \ln {'o]o('[Hl0, AfonsO
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Eurico Ribeiro
Ca ai, j major de infantaria
Carlo
Fau tino da
ilvn Duarte j capitã s d
infantaeiu
Reinaldo
,Jo é Duarte,
Carlos Alberto
Gonçalves,
Rui de Menlonça
Salgado
Lameiras,
António
da
Graça Borda-d'Água,
José Bastos Pinto,
Joaquim
Soare" da Fonseca Rebelo e -Ioãc ] oares de Moura ;
ten ntes de infantaria,
Luís Filipe
Bandeira
de
Lima Osório B rnurtlo, .Jo~é I~Ianuel da Cunha, Frederico Avelino
de Gu mão Guterres
Pimentel
da
Fonseca
e José da Anunoiação
Velho e, médico,
Manuel
Albino
H<>drigue." de oousa j alferes,
de
infantaria,
José António
Luz ele Almeida,
Jos.édo
~ a. cimento de , ousa Lucena, Artur Fernande
Bapti. ta, Alexandre
Augu to Lopes, António Mário de
Almeida ' id 'I'orres, -Iosé Eduardo
de Araújo Ferreira
:Mendes Seritieiro,
Simão
ntuues
Malcata,
Lourenço Culi .to AiI'"
~fáI'i() da: Dore Bento e, elo
quadro do. serviços auxiliares
do Exército,
Fernando
Caltleim Hetí encourt , José Aureliano
(la iJvü Santo,
Joaquim
da Palma ,Júnior e João Ribeiro,
iodo do
batalhão
de caçadore
n." 5, ond
continuam
colocados, no termo
da .·egunda parte elo artigo 5R. o do
Decr to-Lei n.> 28401, de :31 ele Dezembro de 19!17,
modificado pelo artigo }.O elo Decreto-L
i n." 32 69'2,
(L '20 de Fevereiro
de 1943, e Portaria
n." 11 079, ele
31 de Ago ·to de 1945, por terem 'ido nomenclo. para
fazer parte da força
expedicionária
ao Estado da
índia, devendo ser considerados
nesta situaçiío desde
D fIe Ago.t.o de 1954.
(Vlsadl'
polo Tribunal de Conlal cm 2~ de Solrrnhro do 19M. NAo
.no devidos emolumentos,
nos lermOI do Decreto n.o 22257).

:\fajor de artilharia,
comandante
do d stacnm uto do
Fort
do Alto do Duqu , João P dro Corroia
do
:\Iatos; capitã .: do corpo do e tudo-maior
ela 3. a Dir C~iLO-G ral d !'t, ~filli.tério,
II rmos ti Araújo
Oliv ira, do artilharia.
do J'c"'imento
(1 artilharia
lig ira n.O 1, :\latia~ I' iÍlza ..\h·ar s da
mento tl artilharia
ligeira. n.O 3 Jos
JO:tO N v s
Cardo o ,(lo
re"'im 'uto d artilharia
n.O 6, •'ihio
Aires .Iartillho
de Figu iI'( do; de
ng nharia,
do
batalhilo d caminhos ele f 1'1'0, ~ranuel.J osá Baptista,
do sOl'yit;o d aelmini:tr<l<:tto militar, do r gimcnto d
artilharia
]i"'oira n.o ;\, .Io·ó :\Ial'ia Teix ira o alJ' l' s:
d \ artilharia,
do I'crrimento <lo <lrtillwl'i:t lig 'Ím !l.O 1,
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Amândio Ferreira
de Sousa e António Nunes de Carvalho Pires, do regimento
de artilharia
ligeira n. o 3,
Luis Manuel Dias Antunes Corte Real, J oão Manuel
de Faria Martins Amaro e Jorge Augusto Viana Pereira da Costa e, do regimento
de artilharia
n. o 6,
José António dos Anjos Carvalho e Manuel Fernandes Barbudo
Calado e do serviço de administração
militar, do regimento
de artilharia
ligeira n.? 3, Arnaldo Eduardo
da Cunha Sousa de Almeida,
continuando todos colocados
onde actualmente
se encontram, nos termos da segunda parte do artigo 58.0 do
Decreto-Lei
n.? 28401, de 31 de Dezembro de 1937,
modificado pelo artigo LOdo Decreto-Lei
n. o 32692,
de 20 de Fevereiro
de 1943, e ao abrigo da Portaria
n." 11 079, ele 31 de Agosto de 1945, por fazerem
parte das forças expedicionárias
ao Estado da índia,
devendo
ser considerados
nesta situação desde 9 de
Agosto de 1954.
(Visada pelo Tribunal
do Coutus om 27 de Sotomhro de 1954. Nilo
silo devidos emotumentos,
nos lermos do Dncreto n.· 22 257).

Alferes do serviço de adminietração
militar, do bntnlhão
de caçadores n. o 5, onde contiuuacolocndo,
Alexandre
José de Carvalho
Pereira,
nos termos du sPO"tmc1n
parte do artigo 58.0 do Decreto-Lei
n.? 28 401, mo(1ificado pelo Decreto-Lei
n ," 32 692, de 20 de Fevereiro
de 1943, e ao abrigo da Portaria
11.0 11 >079, de 31 ele
Agosto de 1945, por ter sido nomeado
para fn~el'
parte das forças expedicionárias
ao Esiado da Lnrl iu,
devendo ser considerado
nesta situaç:uo desde 10 de
Agosto de 1954.
(VIsada pol o Tribunal
do Conlas om 2 ( do Sntombrc
slio devJdos omolumontos,
nos tormos do Decreto

de t9M. Não
22257).

11.0

Por portarias de 10 de Setembro de 1951.:
Considerado
regressado
ao serviço d ste Miuiatério,
por
ter deixado de prestar
erviço no Ministório-do
Interior, o capitão de infantaria,
ua Rituar;ão do res rva,
adido, Sebastião Duarte da Luz Peru H, dov ndo s r
considerado
nesta situação
cl sd 12 do Agosto do
1964.
(VIsada polo TrlbUllal de Contas em 24 do S.'I."nhro do 1954 )NAO
,1\0

devidos

emc lumeutos,

DOI

termos

do Doeroto

0.·2226

i•
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Deixa de ser considerado
na situação de adido no Subsecretariado
de E tado da Aeronáutica,
continuando,
porém, na mesma situação de adido, mas em serviço
no comando
militar de Moçambique,
ao abrigo da
alínea b) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 36019, de
7 de Dezembro de 194:6, o alferes do quadro dos
serviços
auxiliares
do Exército,
adido, José Ferro
Moinhos, devendo ser considerado
nesta nova situação
desde 29 de Ago to de 1954.
(Anotada

pelo Tribunal

de Co ntas em 21 do Setombro

de 19M).

Adidos

Major do corpo do estado-maior,
(lo comando militar de
Angola,
José Nogueira Valente
Pires, por ter sido
nomeado para de empenhar
uma comissão de serviço
militar no ultramar, ao abrigo <la ulinea a) do artigo 3.°
do Decreto
11.° 3ll 019, de 7 d Dezembro de 19J6,
como chefe do estado- maior do comando militar de
Angola, devendo
er considerado nesta situação desde
1 de Setembro de 1954.
Capitão d
ngenharia,
da Oficinas Gerais de Material
de Engenharia, António Alves Avila de Melo, por ter
ido nomeado
engenb iro das referidas
Oficinas por
portaria
d sta data, (le 'de quando deve ser considerado na ta . ituação.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Conta.

Quadro dos serviços auxiliares

em 23 de Hetemuro

do 1904).

do Exército

'r

nent do quadro dos H rviço auxiliare, do Exército,
adido, Lu! Va sco da Viga
F rreira
Pedras,
que,
por ter d L-ado de pr rtar werviço no Ministério
das
Finança,
na Guarda I' iscal, regI' . sou m -I: d
etembro d 1954 dcsd
quando deve ser considerado
nesta situação, para 1'1'e nchim nto d vaga no quadro.
Alf r s do quadro dos -rviços auxiliares do Exército,
suprullum
rârio , nos t rmos da s \gllnda parte do artigo 5 .0 do D crcto-L i n.? 2 4-01 modificado pelo
cr t -L i 11.° :32 '9~, de ~O de Fevereiro
do 194:3,
do
ornando militar de
abo Y rd , F mando José
Fieu ir do Júnior,
para pr enchimento
d vaga no
quadro
d v udo s I' consid rado nesta aituação d sde
4 d
otembro d H);)4.
(V1.ada
pelo Tribunal de Contn. 010 ~2 de Set ..mhro do 1954. Nilo
10 devldol emolumentol,
nOI termo. do Ducrero n.· 22 261).
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Supranumerário

Coronel
do corpo do estado-maior, adido, Carolino
Eduardo Ferreira do Nascimento, que, por ter deixado
de prestar serviço no comando militar de Angola,
onde se encontrava em comissão de serviço militar,
embarcou de regresso à metropole em 23 de Agosto
de 1954, desde quando deve ser considerado nesta situação.

(Visada pelo Tribunal de Contas em 24 de Setembro de 19M. Nilo
silo devidos emolumentos, nos termos do Docreto n.? 22257).

Por portarias de 17 de Setembro de 1954:
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 cavalaria, adido, Francisco
José Dias Pereira do Vale, devendo ser considerado
nesta situação desde 16 de Agosto de 1954, ficando
em disponibilidade.
.
Adidos

Alferes milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n.? 8, João Rui de Lima Cardoso Pereira de
Moura Coutinho Almeida ele Eça e, do regimento de
infantaria n. ° 12, José Alfredo de Sousa Faria Saraiva,
por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente,
11 e 10 de Setembro de 1954.
Baixa do serviço

Alferes miliciano médico, do centro de mobilizacão do
serviço de saúde n.? 2, Guido Lacombe, nos termos da
última parte elo artigo 3.° do Decreto-Lei n. ° 2 404,
de 31 de Dezembro do 1937, por ter sido julgado
incapaz do erviço activo pela junta hospitalar de
inspecção, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Setembro de 1054.
Oflciais mi licianos de reserva

'I'onontes milicianos: de infantaria, licenciados, do centro
do mobilizacão de infantaria n.? 1, José Praz r K ,
do contro de mobilização d infantaria n.? 5, Domingos

50S

ORDEM

DO EXERCITO

N.o

o

2." Série

çambique, O general,
na situação de reserva,
que Pereira
do Vale, devendo ser considerado
situação desde 15 de Agosto de 1954.

Henrinesta

(Visada pelo Tribunal
de Contas om 30 de Setombro de 1954. Nâo
silo devIdos emoJumen tos, nos termos do Decreto n.· 22 267).

Adido

Tenente-coronel
do corpo do estado-maior,
do Instituto
de Altos Estudos Militares,
Fernando
Viotti de Carvalbo, por ter sido nomeado, por portaria desta data,
professor
efectivo do curso para a promoção
a oficial
superior
no referido
Instituto,
devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Setembro
de 1954.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 28 de No"embro

de 1954).

Baixa do serviço

Tenente miliciano de infantaria,
do regimento
de infantaria n, o 1, Mário dos Santos Pereira,
nos termos da
n.? ~8 40,*,
última parte do artigo 3.0 do Decroto-Lei
de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado
incapaz de todo o serviço,
devendo ser considorado
nesta situação desde 18 de Setembro do 1954.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 30 de Setembro

de 1064).

Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel
de infantaria,
supranumerário,
comandante do batalhão de engenhos, onde continua colocado, Jaime Pereira do Carvalho, para preenchimento
de vaga no quadro,
devendo
ser considerado
no ta
situação desde a data da presente portaria.
Reserva

do infantaria,
vogal do Tribunal Mil itar TorriAntónio Francisco
do Almeida, nos
termos da primeira
parte da alínea c) do artigo 12.°
do Decroto-Lei
n.? so 304, alterado p lo Docr to-Lei
n.? 3891G, do 1H de Setembro d 1952, d vendo HeI"
considerado
nesta situação desde 3 do Hot 1111>1'0 de

Coronel

torial do Porto,

1954:.

(VI ... d as pelo Tribunal de Contas em 80 de Sotembro de 19M. Nllo
.1\0 devido. emctumontos,
nos ~rmo. do Decrete n .• 22 257).

Por portarias de 24 de

etembro de 1954:

Adido

Capitão do quadro dOR serviços auxilinros
no quadro dos mesmos serviços,
Luis

do Exército,
Filipe Pons

2." Série
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Dias, por ter sido requisitado para desempenhar uma
comissão de serviço dependente do Sub iecretariado
de Estado da Aeronáutica, devendo ser considerado
nesta situação desde 10 de Setembro de 1954.
(Anotada

polo Tribunal

de Coutas em 27 de Setembro

de 1954).

Reserva

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n.? 8, Manuel da Cruz,
nos termos da alinea a) 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 8 de Setembro de 1954:.

Por portaria de 28 de Setembro de 1954:
Reserva

Coronel de engen haria, chefe da 2. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Mini tério, Fernando Sales Lougares, DO tormos da primeira parto da alínea c) do
artigo 12.° do Decreto-Lei n." 36304, alterado pelo
Decreto-Lei n." 3 016, de 18 do Setembro de 1952,
devendo ser considerado nesta situação desde 24 de
Setembro de 1952.
(Visada pelo Tribunal
do Coutas em SO de Setembro do 1954. Nilo
são devidos emolumentos, nos termos do Decroto n.? 22257).

111- DESPACHOS

Ministério

do Exército - I.a Direcção-Geral-

2.a Repartição

Por d spacho de •. Ex. a O Ministro da Presidência de
1 de etembro de 1934, publicado no Diário do Got:el'no n.? 212, 2.a série, d 8 de Setembro de 1954,
e de harmonia com o disposto na alínea 4) do § 1.0
do artigo G.o no artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 38 2G7,
de 2G de Maio de 1051, introduzida a seguinte rectificação tl lista publicada no suplemento ao Diário do
Governo n.? 175, 2.- série, de 31 de Julho de 1951:
Reintegrado
cavalaria
irne.

na r

fi

rva e no posto de alferes de
de Sousa

J o é Maria de Mendonça
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Ministério do Exército -I.
P01'

N.o 9

a

Direcção-Geral-

2. a Repartição

portarias de 31 de Agosto de 1954:
Regimento de artilharia

pesada n.OI

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços António
Lopes.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O I

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Cândido
Aleixo.
Regimento de engenharia n.O I

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços José Nunes
Varela.
Depósito Geral de Material de Engenharia

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços José Palos
da Rosária,
Adidos

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço na província de Angola, António Pereira.
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, José Nunes de Sousa Júnior.
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, José Matias da Costa.
(Visadas
p610 Tt-Ibunnl
devido. emolumentos,

do Contas em 22 de Sotombro de 1954. Silo
nos tormos do Decreto n.o 22 251).

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército, os alferes do mesmo quadro, adidos, em serviço
na província
de Moçambique, Antóuio Joaquim da
Natividade Pimenta e José Raposo.
(Visadas polo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 27 do Sotombro de 1954. Slio
DOS termos
do Decreto n. o 22251).

Tenente elo quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço no Subsecretariado de Estado da Aeronáutica,
Florentino de Alegria Ribeiro.
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Por portarias de 1 de Setembro de 1954:
Escola Prática de Engenharia

Tenentes, o alferes de engenharia Álvaro da Cunha
Lopes, João António Lope da Conceição, José Francisco de Azeredo Fernandes Basto, Arménio Gomes
dos Santos Silva, Jaime Patrício Albuquerque Ferreira
e António Pinto Ramos Milheiro e, do regimento de
engenharia n.? 2, Justino António Correia de Almeida.
Regimento de engenharia n.· I

Tenente, o alferes de engenharia, do grupo de companhias de trem auto, José Eduardo Dartout Sales Hen
riques.
Regimento de engenharia n.· 2

Tenente, o alferes de engenharia Álvaro Joaquim José
Maia Gonçalves.
Batalhão de telegraflstas

Tenente, o alfere de engenharia, da escola prática da
arma, Gonçalo Nuno de Albuquerque Sanches da
Gama.
Grupo de companhias de trem auto

Tenente, o alferes de engenharia
reira Pinto Basto Carreira.
(VIsadas pelo Tribunal
devIdos emolumentos,

Por portarias

Manuel Fonseca Fer-

de Contas em 22 de Setembro
de 1954. Silo
nos termos do Decreto n. o 22 2(7).

de 3 de S etembro de 1954:

Regimento de infantal'ia

n.· 10

Major, o capitão de infantaria, do regimento
taria n.? 3, Eurico dos Prazere '.

de infan-

Batalhão independente de infantaria n.· 17

Tenente-corou
comandante

1, omandante, o major de infantaria,
interino, João Miguel Rocha do Abrou.

(VIsadas polo TrIbunal
devldos omolumentos,

de Contas em 27 do Sotembru de 1954, Silo
nos termos do Docroto n.o 22 267).

Escola Prática de Engenharia

Capitão, o tonente d
ngenharia, adido, instrutor de
táctica d
ngenharia da Escola do Exército, cargo
de que fica exon rado por esta portaria, Vasco dos
untos Gonçalves,
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Major de engenharia,
Sousa Fogaça.

N.O 9
n.· 2

o capitão de engenharia

(Visadas pelo Tribunal
devidos emotumoutos,
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José de

de Conta. em 24 de Setombro de 1954. SAo
nos termos do Docreto 11.0 22 267).

Hospital Militar Principal

Capitão médico,
da Silva.

o tenente

médico Herculano

Hospital militar regional

Biscaia

n.· 4

Major médico, director, o capitão médico. director doHospital Militar de Elvas, António Alexandre Júdice
Pargana.
(Vfsadne pelo Tribunal de Conta. em 27 de Setembro de 1954. São
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22257).
Adidos

Tenente-coronel,
o major de infantaria, adido, em serviço na Escola do Exército, Armando Francisco
Páscoa.
Tenonte-coronel,
o major de infantaria, adido, em serviço no Instituto de Altos Estudos Militares, Fernando
Augusto Nogueira Velho de Chaby Júnior.
Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no
Colégio Militar, Pedro Alexandre Brum do Canto e
Castro Serrano
Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Policia de Segurança Pública,
Artur da Mota Freitas.
Major médico, o capitão médico, adido, em serviço no
Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, Francisco
José Correia de Lacerda da Costa Félix.
(Visadas pelo Tribunal de Contns em 27 de Setembro de 1954. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Major, o capitão de engenharia, adido, em serviço no
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Domingos Cabral de Melo.
(Visada polo T.rlbunal de Coutas em 24 de Setembro de 1954. SAo
devidos emolumentos, IIOStermos do Docreto n.o 22 267).

Por portarias de 10 de Setembro de 1954:
Quadro do corpo do estado-maior

Major do corpo do estado-maior, o capitão do mesmo
corpo, da 3.a Direcção-Geral deste Ministério, Jaime
Silvério Marques.

2." Série
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Quadro da arma de engenharia

Capitão de engenharia, o tenente da mesma arma, do
batalhão de caminhos de ferro. Manuel Lourenço
Trindade Sobral.
(Visada.
peJo Tribunal
devidos omolumentos,

do Conta. em 24 de :-;,'II'm1>ro de 1954. São
nos termos do Decreto n.? 22 257).

Por portarias de 17 de Setembro de 1954:
Graduados no posto de tenente médico os médicos
civis Francisco Álnro Espírito Santo Lopes e José
Jacques da Cunha Garcia da Silva, nos termos do
urtigo único do Decreto n." 31495, de 1 de Setembro
de 19-U, o artigo 4G.0 do Decreto-Lei n.O 36304,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 3891G, de 18 de Setembro de 1952, por terem sido nomeados para fazer
parte do destacamento sanitário expedicionário ao
Estado da India.
'
(Vtsuda pelo Tribunal
de Contas em 30 de 8el<'l"IHO do 1954. 8110
dovldos emolumentos,
110S termos do Docreto
11.022257).

Batalhão de metralhadoras

n.O 2

Capitão do quadro dos serviço
auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Hilário
Pereira de Almeida.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.O 15

Coronel, chefe, o tenente-coronel
dante do batalhão do caçudore
da Silveira o Lorena.

de infantaria, comann." 1, Alfredo Alberto

Regimento de cavalaria n.· 4

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenent do quadro dos mesmos erviços, adido, em
serviço no "Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana. Joaquim José
arreira.
(Visadas pojo Tl'lbutla.l
devidos omoíumoutos,

de Cout as om 2~ do S"IOIll1>ro do 1954. Silo
nos termos do Docreto
22 257).

n.·

Por portarias de 21 de Setembro de 1954:
Quadro do corpo do estado-maior

'I'enonte-coronel do corpo do e tado-rnaior, o major do
me mo corpo, da 3.a Direcção-Geral
<leste Ministério,
Manuel Pimenta ele Almeida Beja Camõ s Godinho.
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Instituto

de Altos Estudos Militares

Major do corpo do estado-maior, o capitão do mesmo
corpo, professor efectivo do curso do estado-maior,
André da Fonseca Pinto Bessa.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.· 3

Coronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria, subchefe
do distrito de recrutamento
e mobilização n. o 11,
Afonso Martins Correia Gonçalves.
Escola Prática

de Engenharia

Alferes, os aspirantes a oficial de engenharia, da Escola
do Exército, José Fernando Lopes Gomes Marques,
Vasco Fernando de Melo Wilton Pereira, Luis Emílio
Cravo da Silva, José Pereira de Medeiros Barbosa,
Baltasar António de Morais Barroco, José Renato de
Araújo Pereira de Sousa e Alipio António Píasarra
Diogo da Silva.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

Hospital

de Contas em 30 de Setembro de 1954. São
nos termo. do Doereto n •• 22257).

Militar

Principal

Coronel médico, director, o tenente-coronel
médico,
director, Guilherme Frederico Bastos Gonçalves.
(v ísada pejo Tribunal
de Conta. em 28 de Sotembro de 1954. São
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n, 022257).

Adido

Tenente-coronel
do corpo do estado-maior, o major do
mesmo corpo, adido, professor efectivo do curso parn
a promoção a oficial superior no Instituto de Altos
Estudos Militares, Alberto de Araújo e Silva.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 30 de Setembro de 1954. São
devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n.o 22 257).

Por portarias de 24 de Setembro de 1954:
Quadro dos serviços

Capitão do quadro dos
o tenente do quadro
serviço no Ministério
Republicana, Alberto

auxiliares

do Exército

serviços auxiliares do Exército,
dos mesmos serviços, adido, em
do Interior, na Guarda Nacional
Afonso Leite.

(Visada pelo Tribunal
de Contas om 30 de Sotembro do 1954. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, do IIospit~l
Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
(AssistênCIa
aos Tuberculosos do Exército), João Mendes Duarte.
(VI.adas pelo Tribunal de Contas em 20 de Setembro de 1954. Slio
devidos emoJurnentos,
nos termos do Decreto n •• 22 267).
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Por portarias de 25 de Setembro de 1954:
Adidos

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os alferes do quadro dos mesmos serviços, adidos,
em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
Joaquim António de Almeida
Farinha e Olegário Mendes Patrício.
(Visada palo Tribunal da Contas em 29 da Setemhro de 1954. São
devidos emolumentos,
DOS termos do Decreto
n.· 22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço no Subsecretariado de Estado da Aeronáutica,
Augn sto José de Sonsa.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 30 de Sotembro de 19q4. São
nos termos do Decreto n,? 22 257).

pQ1' portaria de 27 de Setembro de 1~54:
4." região militar - Qual·tel-general

Brigadeiro, o coronel de infantaria, tirocinado, 2.° comandante e inspector de infantaria, José da, Encarnação
Alves de Sousa.
(Visada polo Tribunal do Contas em 1 de Outubro de 1954. Silo
devidos emolumeutos, nos termos do Daerato n.o 22 257).

Por portarias de 28 de Setembro de 1954:
Quadro da arma de engenharia

Coronel, o tenente-coronel de engenharia, 2.° comandanto do regimento de engenharia n.? 1, )lanuel da
Conceição Gomes.
Tenente- coronel, o major de engenharia, do regimento
de engenharia n.? 1, António Brito Pereira Luz.
)fajor, o capitão de engenharia, da inspecção do serviço automóvel do Exército, Edmundo Carlos Tércio
da Silva.
Adido
Major, o cap5tão de engenharia, adido, em serviço no
Estado da India, Eduardo Augu to Soares da Piedade.
(VI.ada pelo Tr.lbuu al de Couta. em 30 da Setembro du 1~õ4. Silo
devidos cmctumeutcs, n08 termos do Decreto u.o 22257).

Por portaria
('ouíuurlo
portaria:

de 1 dI' Out ulno de 7/).54:

a uutiguidude

desde

Il

data

<la presente

Escola Prática de Infantaria

Aspiruntes
ri. oficial
de artilharia,
o". eadetes alunos,
c1~, Eq('o.1a (lo Expr(·jto, 11al1uel Alípio Pereira Coelho
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de Puulu, Alveno Soares Paula ,Carvalho,
J oaquiin
Macias Vilão, Manuel Francisco da Silva, João José
Pires, Catol ino ROlgério Mateiro Dias Pinto, Adérito
Augusto Fligueim, -Ioão LlÜS, de Castro I~Iarque,s Pereiru , Joaquim
Abrantes
Pereira de Albuquerqup .
•José Baptista
IMendes, J osé Lopes Pires Ribeiro,
'Mário César 'I'eixeira, José IManuel Gonçalves, Domingos de Amorim Lopes, Alípi'Ü Emílio Tomé Falcão, José Bento Guimarães
Figueiral,
José Carlos
MOl',eiru. ,Oall11los, Octávio Gabriel Calde 1'011 de l'erqueira
Rocha,
rSéTgio Manuel
f'arva.lllai.q
Ribeiro
dos Santos,
António
Xavier Lopes Pereira
de Me11 e.s'es, J,erónimo
Roseiro Botelho Gaspar,
Fernando
Jorge
Carmonn
Üostn , Mário Amdu
de Almeidn
Pinheiro,
António
Lopes F'igueiredo,
João 13e'1'10
de Atuíde Canupos Costa, Angem iro Carretas
Bun,(lorga, José Cardoso, Fontão, Henrique
Bento GOllçalves
Moreira,
,José Gonçalves
Lopes
Pereira,
António
'Mnrques
Alexandre,
Francisco
António
Menc1onça~f:1rtins
Vicente, Ramiro Alves Correio- rle
Oliveira,
José Herculano
Ferrão Henriques
ele Oliveiru, José Rolita
Correin
Caniné, Aleu António
Aires de Ol.iveirn, Manuel Francisco
Mutoso RamaIho, José dos Santos Carreto Curto, Francisco Alberto {'abra 1 Couto, Luís AniónioQ de rMôurn l'aRflnOYf\
Ferr,eirn e Fernando
Barroso de Moura.
Escola Prática de Artilharia

Aspirantes
n otticial 1(1e artilhÜl'k.,
OR ,cadetes
aluno~
(la Escola <10 :Exér(~ito, 8ilvino
,dü Oruz Ourado,
J oílé Carlos :Me~quita Lavado, Gúi f:Hé.lio P'eu',pira ,de
)1: a galh ães, ,J osé Júlio
Galam ha d'e Castro,
EUl'i,('()
António (\uva lho e Melo Grade, ,Tosé L()pes Rijo,
Óscar José I('n"t·el() da Hilva, Luís Borg'es RUJlwq,
Aníbal ,Oele tino Gomes (la Ro,rha, Adriano de A]buquerque
Nogueira,
I}Ianul'l l!',ernn l1(]O Hibeil'o <ln
Silva,
HenriquL'
Manuel
Laje'K Hibeiro,
A 111<Íllio
,Hon'res Fernandes,
Ernesto Martill,., Engráeiü
Aniunes, José Manuel dos SantüR ])ia~ d,e Carva,]ho, Jorge
Vieira de Ba1'ros e Ba:;to.~, Manuel rromé :Mol'gadinho, IIumhel'to
Firmino
.AHal'l'~J Guerreiro,
\Tíiol'
Uanuel
Medf'iros f;ilva, ,João Fal('ijn Pinto,
('arlo:;
Manuel de Oliveira C'üíltro, )Ltnue] Augusto 'll()~ 8n11tos Simõps e He11ato Ua'ti'ío S('hulzt' lhl ('n~f:1 Fl'l'rell'll .
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Escola Prática de Cavalaria

,\'pirantes

a oíicinl de' cuva larin , o' cadetes alunos (ln,
do Exél('ito,
Rui :Manuel Bruno Machado
Pessoa dI:' Amorim,
Luís ~fanlH',1 Lemos Alves, Ua rlos Fernando
Valente dl' Ascen-ão Campo", .Antóni«
(tillH;n.1vt', Riheiro, .Toão Luí" Lnia ~ ogueira ~elldp-;
Paulo, António Correia (le Aruújo .. Terónimo Queil'0g.t, Hui Lanuel Soares PP. soa de Amorim e Hei tor
Hamílton
Ah,lel.dl'n.
E\-;('O](l

Escola Prática de Administração Militar

,\-;pir;\lltps

a ofir-iul do serviço ele udministração
mi l itur , o~ «udetes n lunos ela Es(·ola {lo Exército,
Luciano
Antunes Caldeira, ,Toão (la Rocha 'I'eles, .Tosé Y<:'I"-

dusr-a Murcão Borrego, .T<lSé {'unha Sah'ado, Amíl('(\J'
Emídio Dias dos Santos, Artur 0011\,111v<:', de Almeida Ritn , ,:.\lanuel Pedroso
Alve«
:.\lnl'qu<:'-; . .To,{>
Dias Cuurpos, Gil Fernu n cle~ ('ur(lo,;o e ~fa uue 1 Mar(lues Barreto.
Escola do Exército

,:\~pirante"a

oficial ele engenharia,
(), ('LIc1ptes alunos
(lo 4.° HHO de Engenharia, )lanuel
Marqups Esgalhado, Carlo- .T orge da Cunha
Fernaudes
Beirão.
lc~dunnl() Luís Afonso Condado,
Franci-«-o (le A Ris
Paiva Bolen Tomé, Fernando
Ed!!'l.\nl Col let MaYg']'et de Mendon\,a Perry da Câmnrn , )1anuel
Ad'elino Pi]'!:'" Afr)Jlso. _ uno )fanuel
Guimarã
'\ Fiwhpl'
Lopes Pires, Manuel F,.nuci,('o R(xlrigup,
'l'Hngueil'o
(' António Avelino Pereira J>into.
(NAo carece de visto ou auotaçlo

v-

COlOCAÇOES,

Ministério

EXONERAÇOES

do Exército-I.a

do Tribunal

de Cont".).

E TRANSFER~NCIAS

Direcçlo-Geral-

2 .. RepartiçAo

Por portaria de 27 de Janeiro de 1954:
Regimento de artilharia

ligeira n.O 5

'renente do quadro dos s rdc:o auxiliare' do Exército,
no quadro dos me 'mos serviç
Alfre(lo Amorim.
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de 20 de Agosto de 1954:
Escola do Exército

Comandante
da 2. a companhia do corpo de alunos, nos
termos
da alínea a) do artigo 31.° do Decreto-Lei
n. ° 30 874, alterado
pelo Decreto-Lei
n. ° 36 237, de
21 de Abril de 1947, o capitão de artilharia, no quadro
da arma, António Braamcamp
Sobral, na vaga do
capitão Eduardo
Luis de Sousa Gentil Beça, exonerado do referido cargo, em virtude da sua promoção
a major, por portaria de 1 de Junho de 1954.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 9 de Setembro de 1954. Não
siio devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

I nstituto

Profissional

dos Pupilos do Exército

Adjunto do director da instrução militar, nos termos do
quadro orgânico, anexo III, do Decreto-Lei
n.? 37136,
de 5 de Novembro
de 1948, o capitão de infantaria
Amílcar dos Santos Machado de Castro, em substituição do capitão de infan taria João António Ribeiro
de Albuquerque,
que, por portaria de 13 de Julho de
1954, foi promovido a major, pelo que fica exonerado
das referidas funções.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 9 de Setembro de 1954. 8.1io
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22257).

Oflcinas Gerais de Material

de Engenharia

Subdirector,
nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei
n.? 16629, de 19 de Março de 1929, e base III da Lei
n.? 2020, de 19 de Março de 1947, o major de engenharia, engenheiro
das mesmas oficinas, cargo de que
flca exonerado,
José Oarlos Vaz Soares Baptista, na
vaga do major de engenharia
Adriano Vieira Coelho
dos Santos Macedo,
que foi nomeado
director
do
mesmo estabelecimento
por portaria de 18 de Junho
de 1954. (Visada pelo Tribunal de Contas em 23 de Setembro de 1954. São
devidos emolumentos,

nos termos do Decreto n.o 22 257).

Direcção do Serviço de Administração

Coronel do serviço de administração
merário, João Coelho Lopes.

PaI' portarias

de .) de Setembro

Militar

militar,

supranu-

de 1.')54:

Exonerado,
a seu pedido, «lo lugar de professor da cadeira de Geometria
Descritiyu
do curso geral preparatório da Escola do Exército o ,engenheiTo electro-
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té('ni(·o Rúben Marques Granja Garciu, o qual havia
sido nomeado para aquele cargo por portaria
de 16
lle N overnbro de 1948.
(Anotada

pelo Tribunal

de Couras em 21 de Setembro

de 19M)'

professor adjunto ua 9.a (;aüeira da Escola (10
(Tád.ica de Cavalaria) o ('LI'pitão do corpo do
e~tado-maior,
professor adjunto interino da mesma ~adeira, cargo de que fica exonerado por esta porfarin ,
Eugénio Carlos Castro Nascimento,
nos termos do artigo '20.° do Decreto-Lei n ,? 310874, ,(le 13 de Nevembro ,ele 1940, na YHga elo cap itão Abílio de 01iyeira
Ferro, 'que, pllr portaria
eleN {le ,~faio de 1954, foi
exonerado do referido cargo.

~ollleado

Exército

(Visada
são

pelo Tribunal de Contns em 2~ do Setembro de 1954.. Não
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 267).

Exouerudo
do cargo de professor iuteri no <10 1.0 grupo
de matérias
do curso de e~tado-maior~ o cap itão 1(10
etmpoll0
estudu-uiaior
Frane isco :hLuú Rocha Simões, o qual havia sido nomeado para o referido cargo
por porturio (le 1:3 !le Novembro de lH5:3, por ter regTP,.;sado do estnlllgeiro
o major do mesuio '('01'PO .Jon(luim {ln Luz ,Cunha, titular
daquele grupo 'P que,
em l:l! rleJ ulho ele 1954, l'P<l~sullliu as funções de '1))'0f essor efectiyo.
Xomearlo professor a~"istellte ele estudos da cadeira d·e
Física Geral elo curso gel'alpreparntório
da Escolu
rio Exército
n c<lllitlio de rngenhmin,
do grupo de
companhias
de trem auto, Ernesto Augusto Ferreiru
dp Almeida Freire, nos termos dos ~~ 2.° e 3.° do artigo 2.° do Decreto-Lei
D,O 37 J:37, ele 5 d e ~ovembro
de 19-:1.8. (Anotadas pelo Tribunal de Coutas em 21 do Sotombro de 1954).
Fábrica Militar de Braço de Prata

ElIgenheirosde
secção, os capitães de artilharia,
da (lirecç'ão da arma, Münuel Pereira do,.; Santos e, !lo r,eg-imento .de artilharitl
pesada n.O :~, Elmallo Augusto
(le Araújo Melo, nos termo (lo artigo 6.° ,do ])ocreto-Lpi n.O 16 ]34, de g ,d'e Novembro .de ]928, e base lU
da Lei m.O 2020, ·de 19 üe )'larço ele 1947, nalS "aga",;
dos capitãe8 J.Juís l~steYe" Ramire~ p Augusto
Jo;;é
Pais Ladeira. que, por portaria
de, respectivamente,
28 ele Maio p 11 de .T unho (1E' 19.14, foram exonerados
(10'\ relrrirlos
C'argoH.
(Visada pelo Tribunal de Contas om 2n de Relembro de 1952. Silo
dovldos omolumentos, nos termos do Decreto
22257).

11.°
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Ministério do Exército - Direcção dos Serviços do Ultramar

Adjunto do director, capitão .ao corpo do estado-maior,
ela 3.a Direcção-Geral deste Ministério, José Maria
Otero.
Comando militar de Angola

infantaria,
beiro de Faria.

Major-de

da direc.:~>ão
da urma , Manuel Hi-

Comando militar 'de Moçambique

Capitão de infantaria, do batalhão
António Searu Bento.

de caçadores n.:' 7,

Comando militar de Macau

Comanda ute nrilitar, o coronel de artilharia, udido , Hui
Pereira da Cunha.
Alfer,es de Infantaria,
do regimento de iufantaric
n ." '5, Stélio Marlins dos Santos ,e, do regimento d e
infan. aria 11." 12, J osé Augustu Lobo Brandão Soares
Leal.
Batalhão independente de infantaria

Tenente de infantaria,
Pereira da Si.ITa.

n.· 18

no quadro da arma , Porfirio

Batalhão de caçadores da India

Comandante, o tenente-coronel de infantaraa , comaudante do batalhão de caçadores .n.o ,), Afonso Eurico
Ribeiro Casais.
2.° comandants, o major de imfuntarin , do batalhão de
caçadores n." 5, ICaT1008
Faustimo da Silva Duarte.
Capitães de infantaria,
do regimento de infantaria
n." 12, Rui d,e Mendonça Salgado Lameiras, do l'egimento de infantaeia .n." 14, Reinaldo José Duarte,
do batalhão ne caçadores n." :2, António da Hmça
Borda-d ' Água, do batalhão de caçadores n 5, Cnrlos
Alberto Gonçalves, José Bastos Pinto. e João Soares
de Mouro e, elo batalhão de caçadores n." 7, J'oaquirn
Soares da Fouseca Re,belo.
'I'enentes de infantaria, do batalhão de caçadores In.O '2,
Frederioo Avelino de 'Gusmão Guterres Pimentel dn
Fonsecaçdo batalhão de caçadores n." 5, José Manuel
da Cunha, Luíe F,ilipe BancI,eira ,de Lima Osório Bernardo e, médi,co, do l.0 grupo de f'ompanhiasde
lSaúcle, :Manuel AlbinD H,D<lrigne.sde S011sa.
.?

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO

N.O O

60n

Alferes de infantaria, da escola prática da arma, Fernando Mário de Almeida Cid 'I'orres, do regimento
de infantaria n." 5, José Eduardo de Araújo Ferreira
)len des Sen tieiro 'e Simão All tunes Malca ta, elo regimento de infantaria n." 10, Mário das Dores Bento,
<lo regimento de infantaria n." 12, Artur Fernandes
Baptista, do batalhão de euçadores u." 2, José do Nasc-imento de Sousa Lucena, do batalhão de caçador e::;
u." ;), José António Luz de Almeida, do batalhão de
r-açadorea n." 7, .r osé da Anunciação Yelho, do batalhão de caçadores n." 8, Alexandre Augusto Lopes e
António Rosado Serrano, da 1.& companhia disciplinar, Lourenço Calisto Aires, do serviço de administração militar, da Escola Prática de Cavalaria, Ale- .
xandre José de Carvalho Pereira, do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, da Escola Prática ele
Infantaria, Joaquim da Palma Júnior, do regimento
de infantaria n. ° 5, José Aureliano da +li.h-a Santos,
elo distrito de recrutamento e mobilização n." U, Fernando Caldeira Bettencourt e da Escola Prática de
Engenharia, João Ribeiro.
Batalhão de caçadores n.· 7

('apitão (le infantaria, (lo batnllrão
.Ioaquim Vilhena Rodrigues.

de ('açadol'c"

H."

10,

Batalhão de caçadores n." 10

'I'enente de infantaria,
da Costa.

no 'Iuadro da arma, .J oão Soeiro

Regimento de artilharia ligeira n.· I

Alferes de artilharia,
do grupo de artilharia
aeronaves u." 3, Amândio Ferreira de Sousa,

contra

Regimento de artilharia ligeira n.· 3

elo serviço (le administração m ilitar, da ;l_a Repartição da 2.& Direcção-Geral deste Ministério, José
Maria Teixeira.
Alferes de arfilhnria, ela Escolu. Militar de Electromecânica , João Manuel de Far-ia Martins Amaro, do
regimento de artilharia ligeira n." 2, Jorge AUgUHto
Vinna Pereira (la Costa, do grupo de artilharia contra
aeronaves n ." 1, Luís Manuel Dins Antunes Corte
Real f:', do serviço de ndmin ietrução militar, da Es«ola Prática de Cavalaria, Arnaldo Eduardo (la
Cunha Sousa de Almeida.
Capitão
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n. 6
O

Alferes de urt illuu-ia, da escola prática ela arma,
António Anjos de Carvalho e Manuel Fernandes
hudo Calado.
Regimento de artilharia

Jose
Bar-

pesada n. o 2

Tenente de artilharia.
no quadro da arma, Am ílcar de
Sampaio IWdrigne:;.
Alferes de artilharia,
do grupo de artilharia
de guarnição, Alberto Manuel Pereira da Frunça, sem dispêndio para a :Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria n. 5
O

Alferes
do serviço de uchnini"üaç;;ro
militar,
gn'l)() rle r-ompanhias de subsistências,
Vítor
(le ~Iorai;; Simões.

do 2."
Manuel

Inspecção das tropas de sapadores

(' hefl' <11.' ;;pneturin,
o tenente-coronel
de ellgellhal'i a, do
grupo de companhias
tle trem auto, Floriano
Beruartlo das N eves.
Escola Prática de Engenharia

1'el1entp niérl icn, do hospital
militar
Sebastião José Barros Guerreiro.

n~gional

11.°

2,

Regimento de engenharia n. o I

~ln.i()l' til' engenharia,
lla direcçâo
}fasl'al'ellll<ls de Macedo.

da

urmu , Américo

4." Inspecção do Serviço de Saúde Militar

Inspector,
o tenente-coronel
médico, director do liospital militar
regional 11.0 4, Carlos Pere ira da SiJva

Costn.
2. o grupo de companhias de saúde

Comandante , o uoajor médico, fb Direcção {lo Serviço de
Saúde Militar, .T oào da Penliu Coutin ho.
Hospital Militar de Elvas

Director,
o cup itão médico, do batalhão
n." J, ,\.h·<1l'o de Sousa Rumos.

de ntl_',Hlorl'B
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Destacamento do Forte do Alto do Duque

Comandante
sito Geral
Renrígio.

interino, o cap itão de artilharia,
de Material
de Guerra, Augusto

do Depóde .T esus

Fábrica Militar de Braço de Prata

~ra.jor de artilharia,
do regimento
de artilharia
n ,? 3, Eduardo Luts ele Sousa Gentil Beça.

ligeira

Depósito Geral de Material de Guerra

Capitão de artilharia,
do regimento de artilharia
n. o 1, Carlos Alberto Pereira Barbosa.

pesada

Comando militar de Angola

Tenente m iliciuuo de infantaria,
licenciado,
do comando
mil itar de S. Tomé e Príncipe,
Arménio Correia elos
Santos Lima.
Alferes mil ieiauos: de I:'ngen liaria, em disponibilidade,
do regimento
de engenharia
n." 1, Jo éManuel Alves
da Silva, do regimento
de engenhaTia n." 2, Luís Mauuel du Costa Ferreira
e, do gr1l'po ele companhias
de trem auto, José Carlos de Melo Vieira ; médico, elo
1.0 grupo de companhias
de saúde, João da Silva Camacho Bu ião ; do serviço de administração
militar,
do 2.° grupo de companhias
ele subsistências,
Artur
Luís de '~illha Novuis e, do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do distrito de recrutamento
e mobilização u." la, João Fontes.
Comando militar de Moçambique

'l'cnente m ilir-iuno ,de infanturiu,
licenciado.
de mobi liznçiío de i ufuntur ia u." 8, Júlio
q ueiro Gonçalves de Freitas.
Regimento de infantaria

Tenente miliciano
de infantaria,
cimento da Moi a.
Regimento de infantaria

do ce nt ro
.Io é J'un-

n.· I

Eurico

1[anuel

~as-

n.· 2

Alferes milicinno de infantaria,
do regimento
de infantaria n." 10, Adérito Aníbal Barreira.
Aspirantes
milicianos,
do batalhão
de metralhadoras
Ma .carenhns Leiria 0(:', do bntal híío de me11.0 1, Rui
tralhadora.
li." J, Arlindo
Azeve(lo Maiu.

ae
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n,· 10

Ai:)pirantes ,1 oficial milicianos
ue infuutariu,
do regimento ,de infuntur ia n." 1, António Auguéo Afonso dE'
Sousa Vilel«,
Diamantino
Duaete Baltasar
e .Ioão
Correia Guerreiro Menu,es; do regimento ,de infnntaria
n ," 5, Ta!J:.sício Varão de Campos ,e Trindade
e José
Fernando
Ma~l'ques da Sidva ; do batalhão ele 'caçadores
11.° 5, Prancisco
I~f.anuel Cordeiro Opu, Fernando
Jorge elo Amaral Osório Cadaval Fragoso de Sousa e
Eduardo
Adeo(lato:M,elo
Pimentel
Trigo ,e, «lo batalhão de engenllOs, José Dinis de ICarvalho, João Manuel Constantino
Fernandes,
Jacob de 'Sousa, Júlio
Navarro
da Câmara
Ferreira
de Almeida,
Cnrlo«
Francisco
d,e Assis, Fernandes
Rosa ,e Alexandre Gomes da Silvu Braga.
Regimento de infantaria n. o 12

Alferes nril icianos de infantaria,
do regimento
de infantaria
n." 10, António Maria de :Matos e, do reg'imento de infantaria
n.:' 14, Armanuo de Mugulhães
e, Zeferino Teixeira Paulo.
Aspirantes
a oficial mi.licianos, do regimento
de infantaria n." 6, José Júlio, .Ernesto Manuel Rocha G011çalYes Brochado
e Adão Fernando
Pereira;
do regimento de infantaria
n ," 8, Frnncisco
Fernandes
c
Joaquim José Amorim Fernandes
e Silva; do regimento de infantaria
u.v 14, Álvaro Ferreira da Sil""
Castelo Branco e, do batalhão íle caçadores n.? 3, Fernando Adelino Fabião.
Regimento de infantaria n. o 14

Aspirantes
a oficial milicianos
de infantur ia do rpg'lmento de infantaria
n.? 1, Arnaldo
João Manuel
Vieira
Nascimento;
do regimento
de infantaria
n. ° 3, Jaime Anselmo Alvim ·ue' Faria Afonso; do
baí alhão de cuçadores n.? 1, João Saturnino
Revés
Eigueira de Freitas;
do batalhão
de caçadores n." -:1:,
.T úlio lGião :Fél ix RequpiraMa'rqueR;
,do batalhão
de caçadúl'es n." 6, Fernando
Fonseeu dp Oliveira;
do batalhão de {'açadores n.O 7, Albano Oarlos PereirH
Dias de Magalhães;
do batalhão
de car.;ndores n." 8,
Carlos Alberto 'favures
Fernancles
e Manuel Vieira
,M'atos Viega.M' (le Almeida;
,do bat..'1lhfío de cnçadores
n." ,9, Ricardo Guede::: Costa; do batalhão
de metra-
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Ihadorns u." 1, Armando .To,;é da Nave Ferreira,
.] osé
Manuel da Silva Muuhoz Soares Fabião e Arménio
i(J-ameil'o Cost-i ; do batalhão de metralhadoras
n. o 0,
Armando Ü~Y'llJ.o ':Matos Ribeiro (la. Rilva e Lioínio
1('lll'lo~ e Ril va Guim a rães.
Regimentode infantaria n.· 15

Alferes

miliciano

de iufuuturia
, em disponibilidade,
do
dE' infantaria
n ." 17, .To;;é Bap-

batalhão independente
tista

da Silva.
a oficial milicianos
de infautat-iu.
do batalhão de caçadores u." 2, Mário da Silva CarYalho; do
batalhão de caçadores n.? a, Carlos Manuel Pires Pereira; do batalhão de caçadores n. o 4, Fernando Farias
Hipólito
e, do batalhão
de x-acndores JI.0 R, António
Sales Gonçalves.

Aspirnntes

Batalhão de caçadores n.· 5

Alferes milicianos
de infantaria,
do regimento
de infantaria
u." 12, J-'U1S Lopes Pereira
e Elvio Magos
Ribeiro Pereira ; do regimento
de infantaria
n ," 14,
Otto José Capeio Stiohuner,
,Toão José Vaz Afonso
de Carvalho.
Joaquim
Moia Alves de :Matos, UE'rm íuio Menaia Gabriel -e Adérito Teixeira queirós e ,
(lo batalhão independentede infantaria
11.° 17, Munue]
J'osé Riqueza Berurudo.
Centro de mobilização de infantaria n.· 6
Tenente

militar

miliciano de infantaria,
de Angola, Rogério

l icenr-iado,

Eduardo

do comando

Barbosa Li mu.

Regimento de artilharia ligeira n,· I

'I'eneute miliciano
de artilharia,
do regimento
de a rt ilharia antiaérea
fixa, .T org-e Y ítor de Melo dE' POl'illg'al da Si] veira.
Alferes milicinuo
de artilharia,
do regimento
ele artilharia pesada 11.° 1, Pedro Expedito
Cnimhra l?el'rerra
eto.
Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Alfl:'res milicianos
de nrt.ilhariu,
do regimento
de artilharia ligeira n .? 4. Afonso .Iosé ('armon<t ffeixeinl;
(lo regimento
c1t:' artilharia
pesada 11.° 1. .10~é~f:lIlul,l
Yieira ,da Cruz :Mora e, do grupo de artilharia
('(lllira
a (']'OlHl yp~ 11. :1, .1o"é l!' 1:'1'1'1.' il'a ~f1:'1\ (1e~.
(I
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n. o 4

A'~pÍl'aJlte" a oficial milicianos
de artilharia,
(1.0 I't'g'lmento de artilharia
ligeira n." 5, Osvaldo .Iosé dp
Azeyedo e .T úlio Renato de Cnmpo» :Ma'ct'do; do rt'gimanto (le artilharia
pesada u." 1, J'osé Antônio :M01lteiro Guimarães,
Alfredo Bento de Almeida e Si lv»
e Antônio .Toão 1>"i"<11u1.Ferreira
e, do regimento
(le
artilharia
pesada n ," 2, Hlli Yaldelllar
Vender Niep<>orr Burmestei,
António .Tosé Moreira Guimarães.
Cr-istiano ,JO:-iP ele Sousa ,Moreira, ('a,rl{)s Alherto rle
Sousa Sampaio :Maga 1hães, .A.nílwl Fernnudo
de Lemos Guedes, Manuel Arrnn nrlo Guimarâes
CnHimiro
rIu Costa e Armindo Pereira da Costu ; do serviço <1t'
trem (rodoviário),
do regimento
de .trtilharia
ligeira
n ." 3, Carlos Gonçalves do Amaral e, do serviço do
quartel-mestre, do .2.0 grupo de compunhins de aubsistêur-ins, :Mar('o Amélio eh· (ll iveirn Arnújo Pereirn ,
Regimento de artilharia

pesada n.· 3

Aspirantes
a oficial mil ir-ianos do Hel'\ iço
doviário),
elo batalhão ele metmlhadoras
Casimiro Coelho Bolçn e, (10 hatnlhão
António de Sousa Hmll'igueH da Silveira
Hung'l'in Cn brita.
Regimento de artilharia

de trem (ron." 3, :M~írio
ele engenhos,

e José Pnulo

n. o 6

Alferes

miliciano"
ele artilharia,
elo regimento
de artilharia ligeira 11." 2, }Immel ,José 13npiista Vieira (1('
Melo e, do regimento
,dt' urt illuu-iu pesa<la 11. 1,
Alberto Leonardo Dias.
11

Regimento de lanceiros

AHerps lllilie'iilllO de
Fr'lll(·is('o
])ia"

.To,"

('avalaria,
Ppl'pil'.lclo

Regimento de cavalaria

rrenonte milil'iullo
tomando militar

í:laraiya YalPlde

n. o 2

em

disponihil

idudc,

Y-nle.
n. o 6

ele l'ayulal'ia, plll (lisponihili<1ade,
do
dI' ~lO~Ulllhi(PIl', ltui Manupl Vilar
Ppr{pito.

Batalhão do caminhos de ferro

Alferes mili('iallo cll' PIlg'Plllwl'ia,
do n'gilllellto
<1('l'ng('llllHria 11." 1. J3'el'llUll(lo .Joaquim
)'UlTO :.'\TOg'lIPil';l.

2.· Série

ORDEM

DO EX~RCITO

N.o

(j

1>15

2.° grupo de companhias de saúde

Aspirantes
,1 ofir'ial
m iliciunos do serviço de ajudante
geral (ndmiuistruçâo
e 'peRsoa 1), do I'Pgim euto de ai-tilhnria pesada n." 2, Pedro J'ácoiue Bruges P, <10 l'eg-imonto <h·eng'(·nharia n ," 2, Feho Altino Hni«.

Por portarias de 6 de Setembro de 1954:'
Exonerado
de professor
efectivo
do curso de altos
comandos
do Instituto
de Altos Estudos
Militares
o brigadeiro
de artilharia, comandante
da defesa costeira de Lisboa, Luis Gonzaga Bressane Leite Perry
de Sousa Gomes.
Exonerado
do lugar de director
do curso do estado-maior, nos termos
da alínea d) do artigo 12.° do
Decreto-Lei
n." 39053, de 2G de Dezembro de 1952,
o coronel do corpo do estado-maior,
adido, Ministro
das Comunicações,
Manuel Gomes de Araújo.
(Anotada.

pelo Tribunal

de Conta.

em 2.; de Setembro

de l054).

Exonerado
do lugar de professor
efectivo do curso do
estado-maior,
nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n.? 39053, de 26 de Dezembro
de 1952, o coronel tirocinado
do corpo do estado-maior,
adido, no
Secretariado-Geral da Defesa Nacional, José António
da Rocha Beleza Ferraz.
Exonerado
do lugar de professor
efectivo
do curso
do estado-maior,
nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei
n.? 39053, de 2G de Dezembro
de 1952,
o coronel tirocinado
do corpo do estado-maior, da
deste Ministério, Adelino Alves
3.3 Direcção-Geral
Veríssimo.
gxonerado
do lugar de professor
efectivo do CUI'SO do
estado-maior,
nos termos do artigo G.o do Docroto-Lei
n.O ;30053, de 26
Dezembro de 1952, o coroucl
tirocinado
do corpo do estado-maior,
adido, em serviço no Socreturindo-Gernl
da Def sa Nacional, Luís
Maria da Câmara Pina.

ue

(Anotadas

pelo Tribuna}

de ContaI

om 21<1e SO'l~lIIhro do 1951).

Nomeado professor
efectivo do curso de altos comandos
do Instituto
d Altos Estudos ~Iilitares () coronel
tlroeiuado do corpo do estado-muior, adido, em serYiço no
creturiado-Gerul
da Defesa Xacionul, José
António da Rocha Bel za Ferraz
nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei
11.° ;10 :.?G.J., alterado pelo
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Decreto-Lei n.? 36238, de 21 de Abril de 1947, na
vaga do brigadeiro Luís Gonzaga Bressane Leite
Perry de Sousa Gomes, que, por portaria desta data,
é exonerado das mencionadas funções.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 28 de Setembro de 1954. S;;o
devidos emolumontos, nos termos do Decreto n,? 22 257),

Nomeado professor efectivo do curso de altos comandos
do Instituto de Altos Estudos Militares o coronel
tirocinado do corpo do estado-maior, adido, no Secrctariado-Geral da Defesa Nacional, Luís Maria da Câmara Pina, nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei
n." 30264, alterado pelo Decreto-Lei n." 36238, de
21 de Abril de 1947, na vaga do brigadeiro Luís Gonzaga da Silva Domingues, que, por portaria de 18 de
Junho de 1954, foi exonerado do referido cargo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Setembro de 1954. Silo
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto o.· 22 257),

Nomeado professor eventual do curso de altos comandos do Instituto de Altos Estudos Militares o coronel
tirocinado do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Aelelino Alves Veríssimo, nos
termos elo artigo 7.° elo Decreto-Lei n.? 30264, alterado pelo Decreto-Lei n. ° 3() 238, de 21 de Abril de
1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Setembro de 1954, 81\0
devidos

P01'

emolumentos,

nos termos do Decreto

n.· 222M).

portarias de 10 de Setembro de 1954:
Oflcinas Gerais de Material

de Engenharia

Capitão de engenharia, do batalhão de telegrafistas, António Alves Ávila de Melo, nos termos do artigo 7,°
do Decreto n.? 16629, de 19 de Março de 1929, e
base III da Lei n.? 20:!0, de 19 de Março de 1947,
na vaga do major de engenharia José Carlos VaZ
Soares Baptista, que, por portaria de 20 de Agosto
de 1954, foi nomeado subdirector das referidas Oficinas e exonerado do referido cargo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 29 de SOlombro de 196J, sno
devidos emolumentos,
nos termos do Daererc n,· 22267).

Ministério

do Exército - Direcção

Director, o general,
J osé Esqutvel.

dos Serviços do Ultramar

no quadro do corpo de generais,

2." Série

ORDEM DO EXERCITO

N.G 9

617

Ministério do Exército -La e 2," Direcções·Gerais
Conselho

administrativo

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Fernando José Figueiredo Júnior,
,Comando militar de Angola

Chefe do estado-maior, o major do corpo do estado-maior, da Direcção dos Serviços do Ultramar, José
Nogueira Valente Pires.
2." região militar - Quartel·general

Chefe da 1. Repartição,
o major de infantaria, do regimento de infantaria n.? 9, Júlio Zngalo de Lima.
ti

Regimento de lanceiros n.· 2

Tenente do quadro dos serviços auxiliares 'do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Luis Vasco da Veiga
Ferreira Pedras,
Por portarias de 17 de Setembro de 1954:
MiniStério do Exército - 3," Direcção-Geral

Major de infantaria, do regimento
José Lúcio Possidónio da Silva.

de infantaria

n, o 9,

Batalhão de caçadores n.· 9

Tenente de infantaria, da 3. a Direcção-Geral
nistério, Bento Lopes da Costa .
• Distrito

de

recrutamento

deste Mi-

e mobilização n.O 13

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do quartel-general
da 4.a região militar, José Ferreira Gomes, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Comando militar de Angola

Alferes milicianos: de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n. o 5, António Montes
Pereira, elo batalhão de caçadores n. ° 7, José Pacheco
Duarte, do batalhão de metralhadoras n.? 3, António
Correia Morais de Carvalho e, do batalhão de engenhos, Alberto Dias de Sou a Rio e, de artilharia, em
disponibilidade, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3, Joaquim Forte de Faria.
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de Moçambique

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia de costa, José de Figueiredo
Casimiro.
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 6, Aníbal Carlos Gouveia
Quadrado e, licenciado, do comando militar de Angola,
Fernando Henriques Gonçalves das Neves.
Regimento de infantaria

n.· 3

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, António José Gouveia
Lopes.
Centro de mobilização

n.· 2

de infantaria

Tenente miliciano de infantaria Pedro Brito do Rio.
Centro de mobilização

de infantaria

Tenente miliciano de infantaria
Figueiredo Gomes.

n.· 10

Leopoldo

Gualter

de

Por portarias de 21 de Setembro de 1954:
Instituto

de Altos Estudos Militares

Professor efectivo do curso para a promoção a oficial
superior, o tenente-coronel do corpo do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, Fernando
Viotti de Carvalho, nos termos dos artigos 15.0 e 16.0
do Decreto n.? 37 139, de 5 de Novembro de 1948,
na vaga elo tenente-coronel Augusto Manuel das Neves, que, pela presente portaria, fica exonerado do
referido cargo.
(Visada pelo 'l'rtbunel de Contas em 29 do Setembro de 1954. SAo
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22 2117).

Ministério

do Exército - 3." Direcção-Geral

Coronel do corpo do estado-maior, supranumerário,
rolino Eduardo Ferreira do Nascimento.
Regimento de artilharia

ligeira n.·

Ca-

2

Capitães, do regimento de artilharia pesada n." 2, António Cimo Corroia Pacheco e, do grupo de artilharia
contra aeronaves n.? 1, Joaquim Saldanha Ilemandez
Palhoto.

2.* Série
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ligeira n. o 4

Capitão, do regimento de artilharia ligeira n." 3, Adolfo
Jorge V ilares da Costa.
Comando militar de Angola

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade,
regimento de cavalaria n. ° 7, Carlos Cagigas
Almeida Lima.
.

do
de

Comando militar de Moçambique.

Alferes milicianos de infantaria, do r egimento de infantaria n.? 10, Manuel de Oliveira e Valdemar de Castro
Brandão, nos termos da alínea b) do artigo 3.° do Decreto n.? 36019, de 7 de Dezembro de 1946, desde
15 de Setembro de 1954.
Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia antiaérea fixa, Eurico Pinto
Gariso.
Aspirante a oficial miliciano médico, do 2.° grupo de
companhias de saúde, .Torge Manuel Vila, nos termos
da alínea b) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 36019,
de 7 de Dezembro de 1946, desde 15 de Setembro
de 1954.
Re!limento de lnfantatla n. o I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, do batalhão de caçadores n." 3 de Angola,
Carlos da Silva Almeida.
Regimento de infantaria

n. o 12

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, da L." companhia de depósito e recrutamento
de Lourenço Marques, Abel Coelho de Ahnqida.

Por portaria de 29 de Setembro de 1954,'
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Major do corpo do estado-maior, no quadro do mesmo
corpo, Jaime Silvério Marques.
2.' região militar - Quartel-general

Chefe do estado-maior, o coronol do corpo do estado-maior, comandante do regimento de artilharia ligeira
n.? :3, Abel dos Anjos da Rocha.
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C apitão, do regimento
Alves Pinto Baptista.

de infantaria

N.o fi
n.s

I

n. ° 15, Alberto

de infantaria

Regimento de artilharia

ligeira

2.& Série

n.· 2

Comandante, o coronel do corpo do estado-maior, da
3. a Direcção-Geral
deste Ministério, Júlio Manuel
Pereira, para os efeitos do artigo 87.° do Decreto-Lei n.? 36304, de 24 de Maio de 194,7.
Regimento de artilharia

pesada n.· 3

Tenente, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3,
Hernâni Manuel da Cunha Ventura.
Regimento de lanceiros

n.· 2

Alferes, do regimento de cavalaria n." (), Hélder Humberto do Nascimento Matias, por pedir.
Regimento de cavalaria

n.· 7

Tenente de cavalaria, da escola prática da arma, Ricardo Fernando Ferreira Durão, por pedir.
Batalhão de caminhos de ferro

Capitão de engenharia, no quadro da arma, Manuel Lourenço Trindade Sobral.
Assistência
Hospital Militar

aos Tuberculosos

do Exército

de Doenças Infecto-Contagiosas

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, João Mendes Duarte.
Instituto

de Altos Estudos Militares

Director efectivo do curso do estado-maior, o coronel do
corpo do estado-maior, professor efectivo do mesmo
curso, Carlos Miguel Lopes da Silva Freire.

Ministério

do Exército - Bepartiçãe

Geral

Por portaria de 20 de Agosto de 1954:
Mário Dinis Pacifico dos Reis, tenente do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, nomeado professor
provisório do Colégio Militar, durante o ano lectivo

2.' Série
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de 1954-1955, nos termos do artigo 16.° do Decreto
n. ° 34094, de 8 de Novembro de 1944, esclarecido
pelo § único do artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 36613,
de 24 de Novembro de 19-!:7, e artigos 87.° e 111.°
do Decreto n.? 36508, de 17 de Setembro de 1947.
(Vl8l\da pelo Trlhunul de Couras ero 13 de Setembro
devidos emolumeutos,
n08 termol do Deerero

n.· ~~de267).1954. Silo

Por portadas

de 27 de Agosto de 1954:

Nomeado, em conformidade com o disposto na alínea a)
do artigo 13.° da Lei n.? 19G1, de 1 de Setembro de
1937, artigo único do Decreto-Lei 11.°31276, de 19
de JIaio de 1\)41, e primeira parte do corpo do artigo 8.° da Portaria n.? 11 02~, de 12 de Julho de
1945, para, com a graduação de alferes, exercer as
funções de capelão militar, nos serviço de assistência religiosa às torças do comando de artilharia expedicionário ao Estado da índia, o padre Fernando
Vasco I'edro Ferreira.
Reverendo padre Anibal Rebelo Bastos, capelão, graduado no posto de capitão, na situacão de reserva,
nomeado para servir no batalhão de caçadores da
India, expedicionário àquele Estado, nos termos da
alínea a) do artigo 1:3.0 da Lei n.? 1061, de 1 de
Setembro de 1937, artigo único do Decreto-Lei
n.? 3127ô, de 19 de Maio de 19H, e artigo 2.° da
Portaria n. ° 11 022, de 12 de J ulbo de 194:5.
(Nilo carecem

de visto ou anoracão

VI- MELHORIA

do Tribunal

do Contas)·

DE PENSOES

Ministério do Exército - I. a Direcção-Geral-

2. a Repartição

Por portaria de 17 de Setembro de 1954:
Concedido o abono de melhoria de pen ão que lhes foi
atribuída, nos termos do § 3.° do artigo 6.° do Decreto-Lei n.? 28404:, de 31 de Dezembro de 1937,
aos oficiais na situação de re erva em seguida mencionados, por terem completado o número de anos
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de serviço que a cada um vai indicado, ao abrigo do
artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 28402, da data acima
referida:
Coronel
de infantaria Artur Martins Dionisio,
28.0505, desde 28 de Agosto de 1954- 28 anos
de serviço.
Major de artilharia Ernesto Florêncio da Cunha,
27.000;$, desde 12 de Agosto de 1954 - 36 anos
de serviço.
Capitão
de infantaria Luis Paula dos Santos,
21.600$, desde 20 de Agosto de 1954 - 3G anos
de serviço.
Capitão
de infantaria Henrique Reed Frazão,
21.000;5, desde 17 de Agosto de 1954 - 35 anos
de serviço.
Tenente de infantaria Miguel de Almeida Júnior,
14.467530, desde 7 de Agosto de 1954-31
anos
de serviço.
Tenente de infantaria Amadeu da Conceição Roxo,
10.363544, desde 10 de Agosto de 195430 anos de serviço.
Tenente chefe de banda de música José Luis Celeste do Nascimento, 12.999560, desde 1 de
Agosto de 1954 - 30 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal de Coutas em 28 de Setembro de 1954. Sl\o
dovidos emolumoutos,
nos termos do Decreto ll.O 22 257).

VII- CONDECORAÇOES

Ministério

E LOUVORES

do Exército - I. a DirecçAo-Geral-

I. a Repartição

Por portaria de 24 de Agosto de 1954:
Condecorados com a medalha do mérito militar das
classes quo lhes vão indicadas os militares a seguir
designados, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, so encontrarem nas
condições dos artigos 26.0 e 29.0 do Regulamento da
Medalha Militar de 28 de Maio de 1946:
1.. classe

Brigadeiro de artilharia
Lopes Fernandes.

Jaime

Alberto

Valadas

2,' Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 9

623

Coronéis: de infantaria, José de Miranda Andrade;
de artilharia, Francisco António da Silva Azevedo Alpoim, Nuno Alvaro Brandão Antunes,
Aníbal Frederico da Silveira Machado e, na situação de reserva, Flaviano Eugénio da Costa;
de aeronáutica com o curso do estado-maior,
José Maria da Ponte Rodrigues.
Tenente-coronel do corpo do estado-maior José de
Oliveira Vitoriano.
Major de infantaria, na situação de reserva, António
Augusto Monteiro.
2." classe

'I'onentes-coronéis : do corpo do estado-maior, Arnaldo Schulz; de infantaria, Francisco Maria
Ramos e Silva e Manuel Nascimento Vieira.
Majores: do corpo do estado-maior, José de Freitas
Soares; de infantaria, Júlio de Araújo Ferreira,
Fernando Homem da Costa e Raul Cordeiro Pereira de Castro; de aeronáutica, António Francisco de Aguiar; farmacêutico, João Fernandes
Faia e Miguel Barcelos da Silva Maia ; e, do
extinto quadro de oficiais do secretariado militar,
Viriato }~gídio.
Capitães: do corpo do estado-maior, Fernando Eugénio da Paiva Ribeiro e André da Fonseca
Pinto Bessa; de infantaria, Alexandre Bento,
José Albano de Proença Oliveira Cid, Carlos
Francisco Sartoris Galrão , Luís Franco Nogueira
e Manuel Soares Ferreira; de artilharia, Carlos
Alberto de Barros 'I'eixeira ; de cavalaria, António Herculano de Miranda Dias e Alexandre
Monde Leite de Almeida; de engenharia, Rogério Humberto Alves Machado de Sousa; farmacêutico, na situação de reserva, Joaquim Varela
Gusmão; veterinário, Artur Rio Nunes Salvador;
do serviço de administração militar, Rodrigo de
Matos Azevedo Leal Júnior; e, do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, Boaventura elos
autos Martins.
3.' classe

Capitães : do corpo do stado-maior , José Leite de
Resende; d infantaria, J'oaquim Esteves Correia,
Alberto Abílio da Costa, Camilo Augusto de Mi-
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randa Rebocho Vaz e António
Jorge da Silva
Sebastião;
de artilharia,
Fernando
de Melo Macedo Cabral e António Joaquim Travanca ; do
cavalaria,
Acácio Nunes da Cruz Tenreiro;
do
serviço
de administrnção
militar, António Bernardino Castelo Branco Brito.
'I'enentes : de infantaria,
Fernando
Cerqueira
da
Silva e Cristiano Henrique da Silveira c Lorena;
de cavalaria,
Juvenal
Aníbal Semedo de Albuquerque;
de engenharia,
Pedro Franco Marques,
do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
Joaquim André Júnior, Albino de Jesus Gomes,
José Luís ,da Silva, Armando Lopes, António do
Amaral, Alvaro de Sousa, João Duarte e João
José Vila Verde.
Alferes: do quadro dos serviços auxiliares do Exército, José Matias da Costa, José Rodrigues
Pimenta e Manuel Maria Moura.
4.' classe

Primoiros-sargentos
: de infantaria,
Joaquim
António Ferreira;
de artilharia,
José Barbosa Ferreira ; do quadro de amanuenses
do Exército,
Manuel Alves e J osé Alves Bertão .J únior ; e, da
Guarda Fiscal, António Maria Baptista.
Segundos-sargentos:
de infantaria,
.laime de Freitas; e, mecânico auto, Silvino Nobre de Barros.

Por portaria de 22 de Setembro de 1954:
Louvado o coronel de infantaria, na situação dres
rva,
José Júlio de Almeida da Costa Pereira pela maneira
inteligente,
séria o leal como desempenhou
as funções
de vice-presidonto
do Cofre d Providência
dos Oficiais do Exército Metropolitano,
durante largos anos,
trabalhando
sempre com obstinado int resse em proveito do progresso
e prestígio
da instituicão , cujos
serviços
muito lucraram
com o seu dedicado
pntusiasmo, confirmando,
assim, <IS excelentes
qualidades
evidenciadas
durante a sua digna e honrada carreira
militar, que agora finda com o merecido r speito de
todos os camaradas
com quem serviu.

2." Série
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VIII- OECLARAÇOES

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

1) Foi distribuída, om 22 de 4\.gO to de 1954, a lista
geral de antiguidades
dos oficiais do exército
metropolitano (quadros
permanentes)
referida
a 1 de .Taneiro
de 1954.
Ministério do Exército _La Oirecção-Geral-

2.a Repartição

2) Contam

a antiguidade
dos seus actuais postos,
que lhes vão indicadas,
os seguintes
promovidos
pr-la presente Ordem do Exército:

d sdo as datas
oficiais

Quadro de oflciais generais

Brigadeiro
.Jo B da Encarnação
Alvos
desde 27 de otombro de 1054.

de

ousa,

Corpo do estado-maior

Tenentes-coronéis
Alberto de Araújo e Silva e Manu!'] Pimenta <lo Almeida Beja Camões Godinho,
ambos desde ~1 de , etembro de 1934.
Majores:
Jaime
ilvério Marques, desde 1 do Sotembro
de 1934.
André da Fonseca Pinto Bossa, de de 21 de
'etemhro
de 1934.
Infantaria

Coronéis:
Alfr do Alberto da
ilveira e Lorena,
de de
27 d Agosto do 1\);-)4.
Afonso Martins
Correia
Gonçalves,
desde 3
de Setembro
d H);")-!.
'I'enent -coronéis Armando Frunci sco Páscoa, Fernando Augusto Nogueira. Y lho 'hahy Júnior
O .IOrlO Miguel Rocha d \ Abreu, todos desde
10 do Agosto de 1054.
JIajores:
Pedro Alcxandr
Bruni do 'anto ( 'astro,
rruno desde lU de • et nuhro d( ln~):3.
Eurico dos Praz res, (h>.. de :? d<' Outu bro 11(\ 1933.
Artur da ~[ota Freitas,
desd
10 do Agosto

do 1954.
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Engenharia

Tenente-coronel António Brito Pereira
24 de Setembro de 1954.

Luz, desde

Majores:
Domingos Cabral de Melo e José de Sousa
Fogaça, ambos desde 20 de Agosto de 1054.
Eduardo
Augusto
Soares
da Piedade e
Edmundo Carlos Tércio da Silva, ambos
desde 24 de Setembro de 195..J..
Capitães:
Vasco dos Santos Gonçalves, desde 20 de
Agosto de 1954.
Manuel Lourenço Trindade Sobral, desde 10
de Setembro de 1954.
Médicos

Coronel Guilherme Frederico Bastos Gouçalves,
desde 19 de Setembro ele 1054.
Majores Francisco José Correia de Lacerda da
Costa Félix e António Alexandre J údice Pargana,
ambos desde 13 de Agosto de 1954.
Capitão Herculano Biscaia da Silva, desde 13 de
Agosto de 1954.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitães:
Joaquim José Carreira, desde 28 de Agosto
de 195.!.
Hilário Pereira de Almeida, desde 2 de Setembro de 1954.
Alberto Afonso Leite, desde 8 de Setembro
de 1954.
João Mondes Duarte, desde 10 de Setembro
de 1054.
3) Acumula as funções de professor efectivo do curso
de altos comandos, para que foi nomeado por portaria
inserta na presente Ordem do Erército, com as que
exerce no Secretariado-Geral
da Defesa Nacional o
coronel tirocinado do corpo do estado-maior Luís Maria
da Câmara Pina.
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4) Completou
um ano de comando no regimento
de
artilharia
ligeira n.? 2, para os efeitos do artigo 87.°
do Decreto-Lei
n." 3630J,
de 24: de Maio de 1947,
o coronel do corpo do estado-maior
Abel dos Anjos da
Rocha.

Ministério do Exército _I.a

Oirecção.Geral-

2.a RepartiçAo

5) Chama-se Eurico da Silva Ataíde Malafaia, e não
Eurico da Silva de Ataído Malafaia, o tenente-coronel
de infantaria
que, por portaria de 13 de Agosto de 1954,
publicada na Ordem do Exército n.? 8, 2.a série, do corrente ano, foi condecorado
com a medalha militar de
ouro da classe de comportamento
exemplar.
6) É colocado na escala do actual posto imediatamente a direita do major de infantaria ~fanuel Francisco
Stadlin Baptista o major Eurico dos Prazeres, promovido
a este posto na presente Ordem do Exército.
7) Í<j colocado na escala do actual' posto
mente it direita do major de infantaria
Abel
Hipólito
o major Pedro Alexandre
Brum do
Castro Serrano,
promovido
a este posto na

imediataBarroso
Canto e
presento

Ordem do Exército.

8) Para a frequência do curso de promoção a capitão devem ser mandados
apre ontar nas respectivas
escolas práticas, nas datas quo sezuidatnente
e indicam,
os instruendos
que, para o efeito, esmo nomeados
em
Ordem do Exército :
Infantaria,
7 de Novembro
de 19~)4.
Artilharia,
7 de Novembro
do 1\l5.+.
Engen hnria, 1 ti N ovcmbro ele Hl;)·t
9) Fr qllentararn
(,O!H aproveitamento
na j',s<,oht Militar (1 ~Iontanha,
ern Espanha,
de 7 (lo Janeiro a ;51
do .Iulho do corrente
ano, o curso de . quiadores-oscalado!' s O ten nte de infantaria
Xuno ~\I . andre Lou-

sadu

o alferes

de urtilhur iu Manuel

Rodrigues

Car-

valho.
10) ]:: tenente, c não alf r K, como consta dn portaria
de 20 tI Agosto tI Hli>1, publicada no ONtem do Ex':"cito n.? ,2.a séri ,do
orr .nto ano, qu o coloca no
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comando militar de Angola, o oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, do regimento de infantaria
n.? 10, Jaime Aidos Pereira Lemos.
11) Frequentou na Escola do Estado-Maior em Paris,
no ano de 1953-1954, os cursos da escola de estado-maior (15. a promoção) o capitão de artilharia com o
curso geral do estado-maior Carlos Henrique Pereira
Viana Dias de Lemos.
12) Frequentou na Escola de Operações Apreas Combinadas em l\feersburg (zona francesa da Alemanha),
de 19 a 31 de Julho do corrente ano, o curso de cooperação aeroterrestre o capitão de artilharia com o curso
geral de estado-maior Carlos Henrique Pereira Viana
Dias de Lemos.

13) Chama-se Raul Ferreira Baptista, e não Raul Pereira Baptista, o pai do alferes de artilharia Raul Pereira
Baptista, pelo que deve ser .feita a devida rectificação
nos respectivos registos de matricula.
14) Frequentaram

com aproveitamento no centro de
do regimento de artilharia antiaérea fixa o
estágio de aspirantes a oficial do quadro permanente, quo
funcionou de 23 de Agosto a 11 de Setembro do corrente ano, os seguintes alferes de artilharia:
instrução

Mário Dias de Sousa.
Sigfredo Ventura da Costa Campos.
Rolando de Carvalho Tomás Ferreira.
Joaquim Pereira da Silva.
Alfredo José Pala Machado da Silva.
Fernando Jorge Freire de Andrade Castelo Branco
Lobo da Costa.
Mário Pinto Rodrigues de Almeida.
Luis Jorgo Lopes Gomes Marques.
Vítor Manuol Santos Torres Silva.

15) Pertencia ao comando militar da Guiné, e não
ao centro de mobilização de artilharia n.? 11, o tenente
miliciano de artilharia, licenciado, Mário José Garcês
Ventim Neves, que, por portaria de 20 de Agosto de
1954, publicada na Ordem do Exército n.? 8, 2.0. série,
de 1954, é colocado no comando' militar de Angola.

2." Série
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16) É aspirante a oficial miliciano, e não alferes, como,
por portaria de 10 de Agosto do corrente ano, foi
publicado na Ordem do Exército n.? 8, 2.a série, de 31
do mesmo mês e ano, Aníbal Valfango Pereira Macedo,
colocado no regimento de artilharia ligeira n.? 4, por
motivo disciplinar.
17) Frequentaram com aproveitamento na Escola Militar de Equitação, de 1 de Novembro de 1953 a 23 de
Julho do corrente ano, o curso de instrutores de equitação o tenente de cavalaria Ricardo Fernando Ferreira Durão e os alferes de cavalaria Ilélder liumberto
do Nascimento Matias, Carlos Manuel de Azeredo Pinto
, Melo e Leme e Manuel José Martins Rodrigues.

18) Prestou serviço no regimento de engenharia n. ° 1,
desde 19 do Fevereiro de 1\)33 até 4 de Setembro do
corrente ano, para os efeitos do artigo 70.° do Decreto-Lei n.? 36304:, do 24 de Maio de H)47 , o major de
engenharia, professor do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Luis Maria de Oliveira e Carmo
Soares da Silva.
19) Prestou serviço no regimento de engenharia n.? 1,
desde 26 de Março de 195~ até 6 de Setembro do corrente ano, para os efeitos do artigo 70.° do Decreto-Lei n. ° 36 ;)04, de 24 de Maio de 1947, o capitão de
engenharia, da 2. a Repartição da 2. a Direcção-Geral
deste Ministério, JOrlOCorreia de Magalhães Figueiredo.
20) Nos termos do artigo 9.° da Portaria n.? 11 332,
de 6 de Maio de 1946, publica- e que foram admitidos
ao concurso ordinário lHlra oficiais médicos do quadro
permanente, aborto conforme publicação feita na Ordem
do Exército n.? 1, ~.a sério, ele 2 do Fevereiro do
corrente ano, o' seguintes candidatos:
Tenente miliciano médico, do 2.° grupo de companhias de aúdo, Henrique Martin .
Alferes miliciano de cavalaria, do regimento de
cavalaria n." 7, Luís Manu 1 r reiru d Sampaio
Quintino Rogado.
Alferes miliciano módico, do 1.0 grupo d companhia de saúde, Carlos r reiru Rios.
Alferes miliciano médico, do 2.° grupo do companhia' d saúde, Joaquim Tel li d Faria 'orroia
Ba to .
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Alferes miliciano médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde, José António da Moita Alves
Cardoso.
Alferes miliciano de infantaria, do regimento de
infantaria n. ° 12, Joaquim Vítor Hugo Cortês das
Neves.
Alferes miliciano médico, do 2.° grupo de companhias de saúde, Fernando Alves Pereira.
Alferes miliciano médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde, Aníbal José da Silva e Costa.
Alferes miliciano médico, do 2.° grupo de companhias de saúde, António João de Almeida Cerveira Seabra.
.
Aspirante a-oficial miliciano médico, do 1.0 grupo de
companhias de saúde, António Pereira da Costa.
Aspirante a oficial miliciano médico, do 2.° grupo
de companhias de saúde, António Adriano de
Freitas Pinto.
Aspirante a oficial miliciano médico, do 1.0 grupo
de companhias de saúde, Rui José Rebelo de
Andrade.
Aspirante a oficial miliciano médico, do 1.0 grupo
de companhias de saúde, Fernando José Deyrieux
Centeno.
21) É alferes miliciano médico graduado, e não alferes
miliciano médico, o oficial miliciano Luciano Vieira, que,
por portaria de 10 de Agosto de 1954:, inserta na Ordem
do Exército n, ° 8, 2. série, do corrente ano, foi colocado no comando militar de Angola.
3

22) São considerados com 11 especialidade de «inspector de alimentos», pelo que lhes deve ser averbada
a mesma especialidade, o capitão veterinário Manuel
Joaquim Trindade
e o tenente veterinário
Alvaro
Joaquim Fernandes Ferreira.
23) Frequentaram com aproveitamento na Escola do
Serviço Veterinário Militar, de 3 de Maio a 21 de Agosto
do corrente ano, o curso do laboratório veterinário
(especialidade
792) os alferes veterinários
António
Mário Rodrigues Ribeiro e José Jacinto Pereira Racha.
24) Fica sem efeito o oferecimento para prestar serviço em comissão voluntária na província ultramarina
de Angola e no Estado da India do capitão do serviço
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de administração militar Augusto Soares Pinheiro, constante da declaracão 117) publicada na Ordem do Exército
n.O 14, 2.a série, de :31 do Dezembro de H);)o.

25) Chama-se, ecundino Gonçalves do Araújo, e não
Sccundino Gonçalves Araújo, o capitão do quadro dos
serviços auxiliares do Exército a quem se refere a portaria do ~O de Ago to d 1054, que o promove ao actual
posto, o a docluração 7) in .ertas na Ordem do Exército
n. o 8, 2. a sério, do corrente ano.
~G) Fica suspenso da. funções de serviço desde 10
do ~otclllbro do corrente ano, nos termos do artigo L70.0
do Regulnmcnto
de Disciplina Militar, o teuent
do
quadro dos sorvi 'os nuxiliares do Exército, apresontado
na 2. a R epartíção da 1.a Dírecção-G ral dest Xlinistério,
Joaquim P rcira Gonçalves, por se achar incurso no
supracitado artigo.
•
27) Frcqucntarnm
com aproveitameuto
no c ntro oventl1:l~ de revisão do material o estágio do manutenção o

uhhzaçuo da viatura d recuperação de carro' do com~lte modelo n.? 74, nu Santa Margarida, tio 30 d
gosto a 11 d
etembro do corrente ano, os tenont ,
do quadro dos ~ rv iço: auxiliar .' do Exército, António
Goulart Branco Gilberto do Rei: e o alferes de cavalariu. Amadeu Tunes Duarte.
~)
hama-s
Albérico Júlio Az vedo Araújo e Gama
Calda:, e não Albérico Júlio Azev do o Gama Caldas,
o aspiranto a oficial miliciano do s rviço do ajudante
g~ral da 2.' Repartição da 1. a Di!' .cção-Gerul deste Minr t'l'io que, por portaria do O do Agosto do Hl54, inSCrta na Ordem do Erército 11.° ,~.a .érie, 110corr nto
ano, tovo hui:

II.

d

serviço.

29) ~·ula de n nhum ifcito a Il( c1arac;ão 1 ) inserta
~a Ordl'lII do Exército n.o ,~.a :éric, ti :31 de Ago 'to
o C'Ort'ont ano.
ao con.idOl'ficla
nula~ e ti nenhulII
fito as
. cnl1 tant("
(Ia' tI ('l:\1':1I;i'\ ,,:\7) 41) insertas
~Il Orrlem do E.l'ército 11.° 2 ~.'
~I'it. do ~1 (l( Jfarço
e 1Q~)4.
30)

nOtn(':\I'

11 al) . '1io <lI li",II]o
te· \':-.10 .1111Ical
I' Ias,

110

,10.1 I'\'i,:o ti II· 11 datas qUI'
do artt rmu IIa IIlt'IIlla p'r!
,I
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tigo 15.° do Decreto-Lei n.? 28 404, de 31 de Dezembro
de 1937, os oficiais na situação de reserva em seguida
mencionados e que nas datas referidas atingem o limite
de idade para transitar para a situação de reforma:
Coronel de infantaria José Maria Vale de Andrade,
desde 14 de Agosto de 1954.
Coronel de infantaria José Júlio de Almeida da
Costa Pereira, desde 20 de Agosto de 1954.
Prestava serviço no Cofre de Previdência dos
Oficiais do Exército Metropolitano.
Coronel de infantaria Mário Armão Ferreira, desde
28 de Agosto de 1954.
Coronel de infantaria Manuel Gonçalves Mondes,
desde 30 de Agosto de 1954.
Coronel do artilharia Mário Augusto Gouveia Xavier de Brito, desde 14 do Agosto de 1954.
Tenente-coronel médico António Casimiro Pereira
de Carvalho, desde 12 de Agosto de 195-1. Prestava serviço no batalhão de metralhadoras n.? 3.
Capitão de infantaria Francisco Carlos Martins,
desde 2 de Agosto de 1954. Prestava serviço no
Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de
Terra e Mar.
Tenente de infantaria Adelino Teixeira, desde 1
de Agosto de 1954.
Tenente de infantaria José Nogueira, desde 9 de
Agosto de 1954..
32) O coronel de infantaria António Francisco de
Almeida, que, pela presente Ordem do Exército, passa
à situação de reserva, continua no desempenho das funções de vogal do Tribunal Militar 'I'err itorial do Porto.
33) São desligados do serviço desde as datas que lhes
vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.0
do Decreto-Lei n.? 2840-1, de 31 de Dezembro de 1937,
os oficiais na situação de reserva em seguida mencionados e que nas datas referidas atingem o limite de
idade para transitar para a situação de reforma:
Capitão de infantaria Eduardo Augusto Barbosa,
desde 4 de Setembro de 1954.
Capitão de infantaria Francisco Baptista Semedeiros, desde G de Setembro de 19M. Prestava
serviço na Agência Militar.

ORDEM: DO EXERCITO

2,· Série

N,O!)

633

Capitão de cavalaria Américo dos Santos, desde
12 de eternbro de 1954,
Tenente de cavalaria João Bapti ta dos antes,
desde Hi do etembro de 1954,
:H) Foi em 25 de Julho,
lião em 23, que ocorreu
o falecimeuto
do t nont de infantaria, na situação d
r serva, Raul António d .j sus, ref rido no obituário
da Ordem do Ecército 11,° ,:?a
série, d 19;)4:.
ai)) Estev
apr s utado no D pó ito d TI' pu do
ltramar, d sd ~3 de Agosto até
t mbro d 1954,
dia CIII qu
iubar 'ou pura O E .tado da Índia, ond vai
sel'\'i[' voluntàriam
nt , como exp dicionário, o capitão
li eng nharia, na situação de r
rva, F mando de
Ousa Moo iro' Júnior.

:~7) D ixou de prestar.
rvico na Guarnição Militar
d V iana do ast lo, d silo 12 d
t mbro d 1954,
o t n nt
1 médico, na situação d r S rva, Joüo
~ral'tin

:3 ) D ixou <l p rten er à brigada
d f l'I'O, d d 14 d .' t mbro d
lllé(li o miliciano,
na situução
d r
~ral'(IUl'S (lrúci( . tieunrlo npr s ntndo
da :~..n I' \giao militar,
JlO!' 11(' larar
lia ár a duqu la I' eião.

n.? 3 de caminho
1 54
sorva .• \g .·tinho

no quart
ontinuur

l-g '11 rul
a r sidir

:~\)) Pr(\ tou . rviçn, II( :? II Arrosto a 7 ti' Set md Hn4, na :?,. R partição (la :?,. Dil' t'<;1i.o·G mI
d? Mini,t'rio
d K'(\I'('ito o apit:lo, d ciuadro dOIi t'i l'VI<;O
au.'iliarc
do E_. "l'cito .1oao P r ira, qu , p la
Ordem do R.rército 11,°
:?,' (\ri
d) 'OIT 'lIt ano,
tl'UII. iiou paru a "itu:l<'uO <1(' I'{', 1'\"11,

1>1'0

,4,0) }) iou

tal'. t'l'\'i('o II A ilo d Io\·{t1ido.
:\Ial'ia Ikl1<'dita,
d \ do 1 cI Outubro d, 1K>+ () t 11<'1111' til :I rOllúuti 'H ('0111 jlntl'lltt'
de
.'
' ,Itu:u;ao (t'I r('~t'I'\ n, \ II t'tltll()' I"• I "tln( lo
P \ (tlJ>l!ao,
11:1
~Irlllal'('s

d( pr

PJ'i"('t'sa

1),

l

tlro·o

(~llart',

111:1,
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43) Foi concedido adiamento da matricula na Escola
Central de Sargentos no ano lectivo de 1954-1955,
nos termos do artigo 7.° do Decreto n. ° 36 574,
de 4 de Novembro de 1947, ao primeiro-sargento,
do
regimento de infantaria n.? 1, Amadeu Pereira Vizela.
44) Foi nomeado para a frequência do 1.0 ano do
curso da Escola Central de Sargentos no ano lectivo
de 1954-1955, nos termos do artigo 5.° do Decreto
n. ° 36 574, de 4 de Novembro de 1947, o primeiro-sargento, do batalhão de caminhos de ferro, António Pires
Bastos.
45) Foi concedido adiamento da matricula na Escola
Central de Sargentos no ano lectivo de 1954-1955, nos
termos do artigo 7.° do Decreto D.O 36574, de 4 de
Novembro de 1947, ao primeiro-sargento do serviço de
saúde Júlio Rosa, em comissão militar na provincia de
Moçambique.

46) Foi nomeado para a frequência do 1.0 ano do
curso da Escola Central de Sargentos no ano lectivo de
1954-1955, nos termos do artigo 5.° do Decreto
n." 36574, de 4 de Novembro de 1947, o primeiro-sargento, do regimento de infantaria n.? 1, Amadeu
Pereira Vizela.
47) Pertence ao regimento de artilharia ligeira n. ° 1
o primeiro-sargento de artilharia Rui Filipe de Oliveira
Cardoso Calhancas, nomeado para a frequência do 1.0 ano
do curso da Escola Central de Sargentos pela declaração 56) da Ordem do Exército n. ° 8, 2. a série, do corrente ano.
48) Pertence ao 2.° grupo de companhias de saúde
e é do serviço de saúde militar o primeiro-sargento António Joaquim Fernandes Júnior, nomeado pela declaração 56) da Ordem do Exército n.? 8, 2.:1 série, do
corrente ano, para a frequência da Escola Central ele
Sargentos.
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49) Pensões atribuídas aos oficiais em seguida mencionados, que pela presente Ordem do Exército transitam para a situação de reserva:
Coronéis:
De infantaria Alberto Barbieri ele Figueiredo
Baptista Cardoso - 36.000;$.
De infantaria António Francisco de Almeida36.0001.
De engenharia Fernando Sales Lougares37.200$.
Tenente-coronel de infantaria Raul Martins da
Costa - 30.0001.
Major médico Miguel Maria Greck Torres Júnior22.500 . Tem 30 anos de serviço.
Capitães:
De artilharia Álvaro de Castro Fernandes17.400t$. Tem 29 anos de serviço. Vence
pelo Ministério da Economia.
Do quadro dos serviços auxiliares do Exército
Américo Pereira Gabriel- 20.400t$.
Do quadro dos serviços auxiliares do Exército
Manuel dos Santos -18.699t$80. Tem 33 anos
de serviço.
Do quadro dos serviços auxiliares do Exército
Fernando Mendes Campante - 20.40015.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Carlos Pereira de Sousa - 13.432t$80. Tem
31 anos de serviço.
50) É de 5.499t$GOa pensão anual atribuída ao alferes
de cavalaria José Maria Mendonça de Sousa Cirue,
reintegrado no serviço, na situação de reserva, pela presente portaria.
-c ...

IX -

ANONCIOS

Escola do Exército-Comando
Declarações de vacatura

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,
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e para efeitos do respectivo provimento, faz-se público
que se encontra aberto concurso para professor catedrático da 4.· cadeira - Armas Portáteis. Engenhos de
Acompanhamento e Carros de Combate. Tiro.
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18.0 e 19.0 do mesmo
decreto e apresentar na secretaria da Escola, até às
15 horas do dia 2 de Novembro de 1954, as suas declarações, feitas em papel selado e dirigidas ao comandante
da Escola, instruídas com os documentos a que se referem
o artigo 3.0 e seu § único do Decreto n. o 13 764, de 13
de Junho de 1927.
Escola do Exército, 13 de Agosto de 1954.- O Comandante, Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal, general.
(Diário

1954

do Governo n.o 206, 2." sórlo, do 1 do Setembro de 1954).

Obltuérlo

Julho

24-Aspirantc
a oficial, reformado, Francisco Guimarães
Fisher.
Agosto 13-AIf'eres
miliciano, do regimento de artilharia ligeira
n. ° 4, José da Fonseca,
»
31- Alferes, reformado, Carlos Afonso Viana.
Setembro
l-Teuente-coronel,
reformado, João Marçal.
»
8-Alferes,
reformado, Manuel Baptista Gonçalves.
»
1 O -Major
de infantaria, desligado do serviço, António
Moreira W addington.

Rectlflcac;:Oee

Na Ordem do Exército n.O 8, 2.· série, do corrente ano, p, 54G,
I. 20.', onde se lê: «Regimento de cavalaria n.· 1» deve ler-se:
«Regimento de infantaria n.? 1»; a )J. 549, I. 29.', onde se lê: «Genelieux» deve ler-se: «Genelioux».

IIorácio José de Sá Viana Rebelo.
Está conforme.

o Ajudante·General,

I

(

o

S. 8 ~J
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
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31 de Outubro de 1954

Subsecretário de Estado do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército,
o seguinte:
1- DECRETOS
Ministério

E PORTARIAS

do Exército - Repartição

do Gabinete

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros da Defesa Nacional e interino do Exército
e dos Negócios Estrangeiros, nomear, nos termos do
Decreto n.? 39315, de 1,* de Agosto de 1953, o segundo-sargento, do quadro de amanuenses do Exército,
Ramiro dos
antos amanuen e do adido militar em
Pari , em sub tituição do primeiro-sargento
de engenharia António Pire Basto, que, por e ta portaria,
é exonerado da referidas funções.
Ministério do Exército, 20 de Setembro de 1954.O Mini tro da Defesa Nacional e Interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa. - O Ministro dos Negócios
Estrangeiros, Paulo Arsénio Virieeimo Cunha.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 8 de Outubro de 19M. Nl!.o
são devido. emolumentos,
nOI termos do Decroto n.o 22 267).

Ministério

do Exército - Repartiçlo

Geral

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo l\finistro do Exército, no termos do Decreto n. ° 16070,
de 25 d
etembro de 192 , conceder a Maria Ludo-

648

ORDEM DO EXERCITO

N.o 10

2.' Série

vina do Carmo da Costa Roxo, filha do falecido alferes
reformado José da Costa Roxo, a reversão da quota-parte do subsídio mensal no quantitativo de 140610, a
partir de 4 de Setembro findo, em virtude do falecimento
de sua irmã Teodora Alice dos Anjos da Costa Roxo
em 3 do referido mês.
Ministério do Exército, 1 de Outubro de 1954.O Subsecretário de Estado do Exército, Ilorácio José
de Sá Viana Rebelo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 8 de Outubro de 19M. Nilo
são devidos emolumentos, uos termos do Decreto n.· 22257).

11- MUDANÇAS
Ministério

DE SITUAÇAo

do Exército -I. a OirecçAo.Geral-

2.

a

R epartiçAo

Por portaria de 3 de Setembro de 1954:
Supranumerário

Alferes de infantaria, do batalhão de caçadores n." 5,
onde continua colocado, António Rosado, errano, nos
termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei
n.? 28401, substituído pelo Decreto-Lei n.? 32692,
• de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria
n.? 11 079, de 31 de Agosto de 194:5, por ter sido
nomeado para fazer parte das força expedicionárias
ao Estado da India, devendo ser considerado nesta
situação desde 10 de Agosto de 1954.
(ViI.da pelo Tribunal de Contu em 22 de Outubro de 19~4. Nlo
.!lo devido. emotumentos, nos termo. do Deereto n.' 22261).

Por portarias de 17 de Setembro de 1954:
Considerado
regressados ao . erviço dest Mini. tório
os tenentes miliciano d infantaria, adidos, Eurico
Manuel Nascimento da Mata, L op Ido
ualt r de
Figueiredo Gomes e P dro Brito do Rio, por ter 1~1
deixado d pr tar orviço nas província d , o prImeiro, Angola e, o r stant ,d
Moçambique, d vendo er considerado' 11 ta situação d KJ , r spectivam nte, 20, 15 e 15 de Ago to d 1954.
(Visada pelo Tribunal de Conta. em 22 do Outuhro de 19~4. )NllO
.1\0 devido. cmctumontos,
no. tormos do Deereto n.· 222M.
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Por portarias de 30 de Setembro de 1954:
Ouadro da arma de infantaria

Tenentes de infantaria, adidos, José Henriques Neves,
Fernando Artur de Oliveira Baptista da Silva, Rui
Fernando Apolónio Reis e Jorge Manuel de Meneses
Ro a que, por terem deixado de prestar serviço no
Estado da índia, onde se encontravam em comissão
de serviço militar, regres aram em 1 de Setembro de
1954 para preenchimento
de vagas no quadro, devendo ser con iderados ne ta situação desde a data
do seu regre o.
Tenente de infantaria, adido, Joaquim da Cunha Caetano, que, por ter deixado de prestar serviço na província de Angola, onde se encontrava em comissão
de erviço militar, rezre sou em 11 de Setembro de
1954, de do quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento d vaga no quadro.
Ouadro do serviço de administração militar

Tenente do erviço de administração militar, adido,
António Joaquim Afon o Fialho, que, por ter deixado
de pre tal' serviço na província de Moçambique, onde
se encontrava em comissão militar, regressou em 3
de
tembro de 1934, de de quando deve ser considerado ne ta ituação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Vlladas pelo Tribunal de Conta. em 22 de Outubro de 1954. Nilo
silo devido. emolumeatoa, no. termos do Decreto
22 267).

n.·

de Outubro de 1954:
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em comissão de serviço militar e adidos, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente,
3 de Junho e 3 e 3 de Setembro de 1954.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 22 de Outubro de 19M. Nlo
silo devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 251).

Abatidos ao efectivo do Exército, por terem passagem
ao quadro do complemento das forças aéreas, o tenente miliciano, do regimento de engenharia n. o 1,
José Francisco Quinteiro Fernandes da Silva e o aspirante a oficial miliciano, do batalhão de metralhadoras n. o 1, António Maria Caetano Carreira.
(Anotada pelo Tribunal

de Contas em 20 de Outubro de 1954).

Adidos

Tenente-coronel de infantaria, da direcção da arma,
Fausto José de Brito e Abreu e tenente de cavalaria,
do regimento de cavalaria n.? 7, Gabriel da Fonseca
Dores, por terem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço dependentes do Ministério do Interior, na Policia de Segurança Pública, devendo ser
considerados nesta situação desde 1 de Outubro de 1954.
Capitão de artilharia, da Escola Central de Sargentos,
Armando de Sousa Gomes, por ter sido nomeado,
por portaria desta data, professor efectivo da referida Escola, devendo ser considerado nesta situação
desde 2 de Outubro de 1954.
Tenente médico, da Assistência aos Tuberculosos do
Exército (Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas), César Dias Rego Serras, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
militar no Subsecretariado de Estado da Aeronáutica,
devendo ser considerado nesta situação desde 11 deSetembro de 1954.
Alferes de infantaria, do comando militar de Cabo Verde,
Mário de Carvalho Moutinho Machado, por ter sido
nomeado para uma comissão de serviço militar no
ultramar, ao abrigo da alinea a) do artigo 3.° do Decreto n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação desde 25 deSetembro do corrente ano.
Baixa do serviço

Capitães: de artilharia, Luis Heitor Neuparth e, do
serviço de administração militar, Alfredo da Cruz
Nordeste; tenentes: de artilharia, Jaime Mendonça.
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Ribeiro e José de Sousa Carrusca; médicos, Sebastião Trindade Pinto, João Moutinho de Gouveia,
Aníbal Monsaco Alçada, Fernando Vanzeller Pessoa,
José Vieira Gamelas, José Diogo Guerreiro, António
Carlos de Sousa Sabo e Luis Patricio Filipe e veterinário, Alfredo Silva Lopes e, alferes: de infantaria,
José Maria da Costa Parente, António Alberto Walter
de Fonseca Vasconcelos e Francisco Luis Salgueiro
Garção; de artilharia, José Saavedra de Figueiredo,
Manuel Gomes Meleiro e Carlos Cardoso Lapa Salema; de engenharia, José Maria Teles da Silva,
Vírgílío Cândido do Patrocinio Santos e Joaquim
Augusto Cardoso; do serviço de administração militar, Alberto Carlos Tavares de Pina e Diogo Valentim
Correia Ribeiro e médicos, César Oliveira e António
Augusto Macedo Malheiro, todos milicianos de reserva, nos termos do § 5.° do artigo 61.° do Decreto
n. ° 12 017, de 2 de Agosto de 1926, por terem
atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 28 de Agosto,
6 de Setembro, 5 e 29 de Agosto, 2, 8 e 24 de Julho,
19, 19 e 22 de Agosto, 2 e 18 de Setembro, 1 de
Julho, 2 e 25 de Agosto, 25 de Setembro, 2 e 8 de
Julho, 21, 10 e 20 de Agosto, 26 de Setembro, 2 de
Julho e 27, 2 e 29 de Agosto de 1954.
OfIciais milicianos de reserva

Capitão de cavalaria, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na Guarda Nacional Republicana, Rui
Maria da Câmara Pina; tenentes de infantaria, do
centro de mobilização de infantaria n.? 1, António
Augusto Tavares de Sousa, do centro de mobilização
de infantaria n. ° 6, Francisco Veiga Ramalho Ortigão
e, do centro de mobilização de infantaria n.? 10, José
Barreto Ferraz Sachetti Malheiro e, de cavalaria, do
centro de mobilização de cavalaria n.? 3, Teófilo
de Carvalho Santos e alferes de artilharia, do centro
de mobilização de artilharia n.? 3, Fernando Paredes
de Almeida Henriques, todos milicianos, nos termos
dos artigos 25.° e 26.° do Decreto-Lei n.? 36304,
alterado pelo Decreto-Lei n." 38916, de 18 de Setembro de 1952, por terem atingido o limite de idade,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 28, 25, 14, 22 e 4 de Setembro e 1 de Junho
de 1954.
(Anotadas pelo Tribunal de Contas em 20 de Outubro de 1954).
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Quadro da arma de infantaria

Major de infantaria, adido, José Joaquim Capela, que,
por ter deixado de prestar serviço na província de
Angola, onde se encontrava em comissão militar, regressou em 18 de Setembro de 1954, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
Tenentes de infantaria, adidos, Domingos Albino de
Magalhães e Manuel António Fernandes,
que, por
terem deixado de prestar serviço na província de
Angola, regressaram em 27 de Setembro de 1954,
desde quando devem er considerados nesta ituação,
para preenchimento de vagas no quadro.
Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

Tenente José Alves Anjo e alferes Joaquim Nobre,
ambos do quadro dos serviços auxiliares do Exército
e adidos, que, por terem deixado de prestar serviço,
respectivamente,
na provincia de Moçambique e no
Estado da India, onde se encontravam em comissão
de serviço militar, se apresentaram em 3 e 1 de Setembro de 1954, para preenchimento
de vagas no
quadro. (Visadas pelo Trlbuoal de Oontas em 22 de Outubro de 1954. NAo
silo devtdos emolumeotos,

001

termos do Decreto

0.0

22 267).

Reforma
(Despacho de 20 de Setembro de 1954, d a Caixa GoraI de Depósitos,
Créclito e Prevldêoola,
publicado no Diário do Governo 0.° 220,
2.' oérle, de 23 do mesmo mOs e ano).

Tenente miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, na situação de reserva, Carlos Marques Nunes,
nos termos da alínea a) do artigo 13.0 do Decreto-Lei
n.? 36304, de 24 de Maio de 1947, por ter atingido
o limite de idade, devendo ser considerado ne ta
situação desde 30 de Junho de 1954.
(NAo carece

de visto ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Reserva

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, adido, de licença ilimitada, Artur Manuel
da Cruz, no termo da última parte do artigo 23.0
do Decreto-Lei n." 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de , et mbro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação de de 17 de etembro
de 1954.

2." Série

ORDEM DO EXERCITO

N.O 10

653

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da 3. a Repartição da 1.a Direc<;ão-Geral deste Ministério, Acácio Homem de Figueiredo, nos termos da
alínea b) 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 17 de etembro de 1954.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 22 de Outubro de 1954. Nilo
são devidos emolumentos, n08 termOI do Decreto n.o 22 257).

Supranumerãrios

Coronel de artilharia, adido, António Monteiro Libório,
que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério
do Interior, na Policia de Segurança Pública, se apresentou em 29 de Setembro de 1954, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
apitão do quadro dos serviços au:.x. iliares do Exército,
adido, João imões da ilva, que, por ter deixado de
prestar
erviço no
ubsecretariado
de Estado da
Aeronáutica, regre ou a este Miuistério em 16 de
etembro de 1954, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 25 de Outubro de 1954. Nilo
silo devidos emolumentos, nos lermol do Decreto n.v 22257).

Por portarias de 16 de Outubro de 1954:
Adidos

Major do corpo do e tado-maior, do Instituto de Altos
E tudos Militares, J o é Sacadura Moreira da Câmara
e capitão de cavalaria, do Colégio Militar, Fernando
José P reira )farque
Cavaleiro, o primeiro por ter
'ido nomeado profe sor efectivo do curso para a promoção a oficial superior no referido Instituto e o
segundo por ter ido nomeado mestre de equitação
naquele Colégio, devendo er considerados nesta situação, respectivamente,
desd 11 e 13 de Outubro
de 1954. (Anotadn pelo Tribunal de Contas om 29 de Outubro de 1954).
Quadro da arma de artilharia

T n nte-coron 1, upranumerârio, do regimento de artilharia P ada n.? 3, onde continua colocado, Francisco
Peixoto Cheda
capitão, adido, Gastão Maria de
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.Lemos Lobato Faria, ambos de artilharia, que, por
terem deixado de prestar serviço no regimento de
artilharia antiaérea fixa, o primeiro, e no comando
militar da provincia de Macau, o segundo, se apresentaram em, respectivamente, 14 e 7 de Outubro
de 1954, desde quando devem ser considerados nesta
situação, para preenchimento de vagas no quadro.
Tenente de artilharia, adido, Sérgio Augusto Vila Verde
Bacelar, que, por ter deixado de prestar serviço na
provincia de Moçambique, onde se encontrava em
comissão militar, regressou em 10 de Outubro de 1954,
desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Manuel Roseiro de Miranda Boavida, que, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério das
Finanças, na Guarda Fiscal, regressou em 12 de
Outubro de 1954, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data do seu regresso.
Supranumerãrios

Coronel de artilharia, adido, António Cirne Rodrigues
Pacheco, que, por ter deixado de prestar serviço na
provincia de Macau, onde se encontrava em comissão
militar, regressou em 7 de Outubro de 1954, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
Tenente-coronel de artilharia, do regimento de artilharia
antiaérea fixa, Jorge Dionisio de Jesus, nos termos da
segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n.? 28401,
substituido pelo Decreto-Lei n.? 32692, de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria n. ° 10 620,
de 11 de Março de 1944, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Outubro de 1954.
Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
\ n. ° 3, onde continuam colocados, Rubi José Alfredo
Mourão Marques, Fernando Manuel Pinto de Novais
Paiva e José de Carvalho Pereira, nos termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n.? 28 401,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 32692, de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria n.? 11 079,
de 31 de Agosto de 1945, por terem sido nomeados
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para fazerem parte das forças expedicionárias ao Estado da índia, devendo ser considerados nesta situação
desde 8 de Setembro de 1954.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 80 de Outubro de 19M. Nilo
silo devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. 022 257).

Por portarias de 22 de Outubro de 1954:
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, Jacinto
Duarte Veloso, devendo ser considerado nesta situação desde 18 de Setembro de 1954.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 80 de Outubro de 1954. Nilo
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n, 022 257).

9onsiderado
regressado
ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar serviço na provincia de
Angola, onde se encontrava em comissão militar, o
tenente miliciano de infantaria, adido, João Maria de
Oliveira Soares, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Outubro de 1954, ficando licenciado.
(Anotada pelo Tribunal

de Contas em 29 de Outubro de 1954).

Adidos

Major do corpo do estado-maior, do comando militar da
índia, Jaime Silvério Marques e capitão de infantaria,
supranumerário, do batalhão de caçadores n." 5, Reinaldo José Duarte, o primeiro por ter sido nomeado
para desempenhar o cargo de chefe do estado-maior
do referido comando militar do Estado da índia e
o segundo por ter sido nomeado para desempenhar
uma comissão de serviço militar também no mesmo
Estado, ambos ao abrigo da alínea b) do artigo 3.0 do
Decreto n.? 36019, de 7 de Dezembro de 1946,
devendo er considerados nesta situação desde, respectívamente, 20 de Outubro e 1 de Setembro de 1954.
(Anotada polo Tribunal

de Contas em 29 de Outubro de 1954).

Capitães: de infantaria, do Colégio Militar, Júlio Teófilo
de Assunção Vila Verde e, do serviço de administração militar, da Escola do Exército, Vicente Henrique Varela Soares, por terem sido nomeados, respectivamente, comandante de companhia e professor
adjunto dos supracitados estabelecimentos,
por por-
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taria de 22 e 8 de Outubro de 1954, devendo ser
considerados nesta situação desde 15 e 19 também
de Outubro do corrente ano.
(Anotada

pelo Tribunal

Oficiais milicianos

de Contai

em 30 de Outubro de 19M).

de reserva

Tenentes: de infantaria, do centro de mobilização de
infantaria n." 6, João de Sousa Campos e, médicos,
do centro de mobilização do serviço de saúde n. o 2,
Joaquim da Silveira e Júlio Alves Vieira e alferes,
do centro de mobilização de infantaria n.? 6, José de
Sousa Dias, todos milicianos licenciados, nos termos
dos artigos 25.0 e 26.0 do Decreto-Lei n.? 3G 304,
alterado pelo Decreto-Lei n. o 38 916, de 18 de Setembro de 1952, por terem atingido o limite de idade,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 16, 9, 18 e 22 de Outubro de 195,1.
(Anotada pelo Tribunal

de Contas em 29 de Outubro de 1954).

Quadro da arma de infantaria

Major de infantaria, adido, Américo de Carvalhal Esmeraldo, que, ,por ter deixado de prestar serviço no
Estado da India, onde se encontrava em comissão
militar, regressou em 1 de Setembro de 1954, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data do seu regresso.
Capitães de infantaria, adidos, António Alberto Marques
Moquenco e Alfredo Henrique Baeta, que, por terem
deixado de prestar serviço no Ministério do Interior,
na Guarda Nacional Republicana, e no Ministério das
Finanças, na Guarda Fiscal, regressaram em 9 e 10
de Outubro de 1954, desde quando devem ser considerados nesta situação, para preenchimento de vagas
no quadro.
Supranumerários

Tenente-coronel
de engenharia Frederico de Gusmão
Correia Arouca e major de artilharia Carlos Duarte
Capote, ambos adidos, que, por ter regressado da situação de licença ilimitada, o primeiro, e por ter deixado de prestar serviço na Fábrica Militar de Braço
de Prata, o segundo, onde desempenhava o cargo de
engenheiro de secção, do qual fica exonerado por sta
portaria, se apresentaram em, respectivamente,
16 e
19 de Outubro de 1954, desde quando devem ser
considerados nesta situação.
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Oapitão Armando Rodrigues Figueira e alferes Rafael
Guerreiro Ferreira, ambos de artilharia e do grupo
de artilharia contra aeronaves n.? 3, onde continuam
colocados, nos termos da segunda parte do artigo 58.0
do Decreto-Lei n. 028401, substituído pelo Decreto-Lei
n." 32692, de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo
da Portaria n." 11 079, de 31 de Agosto de 1945, por
terem sido nomeados para fazerem parte das forças
expedicionárias ao Estado da índia, devendo ser considerados nesta situação desde 7 de Setembro de 1954.
(Visadas pelo TrIbunal de Contas em 80 de Outubro de 1954. Nilo
510 deTIdo. emolumentos,
nos termos do Decreto n.' 22 267).

Por portarias

de 25 de Outubro de 1954:
Adido

Major do serviço de admini tração militar, subinspector
do mesmo serviço, João Francisco Oalado, por ter
sido requisitado para desempenhar uma comissão de
serviço militar dependente do Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Outubro de 1954.
(Anotada

pelo TrIbunal

de Contas em 80 de Outubro de 19M).

Quadro da arma de infantaria

Capitão Júlio Augusto da Oruz e tenente Joaquim Maria
da Costa Cabral da Oosta Macedo, ambos de infantaria e adidos, que, por terem deixado de prestar
erviço nas provincias de, respectivamente, Macau e
Mo\ambique, onde e encontravam em comissão militar, regressaram em 14 e 11 de Outubro de 1954,
de de quando devem ser con iderados nesta situação,
para preenchimento de vagas no quadro.
Supranumerãrios

Tenente-coronel de infantaria, adido, Fernando Augusto
Nogueira Velho de Ohaby Júnior, que, por ter deixado de exercer o cargo de profes 01' efectivo do
curso para a promoção a oficial superior, funções de
que fica exonerado por e ta portaria, regressou em
1 de Outubro de 1954 desde quando deve ser considerado nesta ituação.
Tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n." 5,
onde continua colocado. Joaquim Maria da Costa
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Cabral da Costa Macedo, nos termos da segunda parte
do artigo 58.0 do Decreto-Lei n.? 32692, de 20 de
Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria n." 11 079,
de 31 de Agosto de 1945, por ter sido nomeado para
fazer parte das forças expedicionárias ao Estado da
índia, devendo ser considerado nesta situação desde
11 de Outubro de 1954.
(Visadas pela Tribunal de Contas em 80 de Outubro do 1954. Nlo
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22251).

Por portarias de 28 de Outubro de 1954:
Adido

Major de engenharia, do comando militar de Angola,
Virgilio Cardoso Pereira, por ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço no ultramar,
ao abrigo da alínea b) do artigo 3,° do Decreto
n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser
considerado nesta situação desde 26 de Outubro de
1954.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 80 de Outubro de 1954).
Reserva

Coronel de artilharia, supranumerário, Francisco José
Henriques Cortês e major do serviço de administração militar, 2.° comandante do 1.0 grupo de companhias de subsistências, Alberto Canedo de Miranda,
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, 2 de Setembro
e 28 de Outubro de 1954.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 80 de Outubro de 1954. Não
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto a, 022 257).

111- PROMOÇOES

Ministério do Exército - I. a Direcção-Geral

_ 3. a Repartição

Por portaria de 30 de Setembro de 1954:
Graduado no posto de tenente-coronel médico, nos termos do artigo único do Decreto n. o 31495, de 1 de Setembro de 1941, e artigo 46.0 do Decreto-Lei n." 36304,
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alterado pelo Decreto-Lei n." 38916, de 18 de Setembro de 1952, o médico civil José Pereira Caldas, por
ter sido nomeado para fazer parte do destacamento
sanitário expedicionário ao Estado da índia.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Outubro de 19M. 840
devido. emolumentos, nos termos do Decrete n.· 22 257).

Por portarias de 1 de Outubro de 1954:
Escola Prãtica

de Infantaria

Aspirantes a oficial de infantaria, os cadetes alunos da.
Escola do Exército Armando Alves Pereira, J ofre
Ferreira dos Prazeres -e Laurénio Filipe de Sousa
Alves, contando a antiguidade desde 1 de Outubro
de 1954.
Escola Prãtica

de Administração

Militar

Aspirantes a oficial do serviço de administração militar,
os cadetes alunos da Escola do Exército Alexandre
Coelho Marques, João da Silva Antunes Nogueira,
Carlos Miguel Castiço Monteiro, Carlos Alberto Lourenço Soares, João Magro de Campos Soares, Rui
Alberto Louro Coelho e Eugénio Óscar Filipe de Oliveira, contando a antiguidade desde 1 de Outubro de
(N40 carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).
1954.
Quadro do serviço de saúde militar

Alferes médico, o alferes miliciano de infantaria, do
regimento de infantaria n. o 12, Joaquim Vítor Hugo
Cortês das Neves.
Alferes médico, o alferes miliciano médico, do 1.0 grupo
de companhias de saúde, Carlos Pereira Rios.
Alferes médico, o alferes miliciano médico, do 1.0 grupo
de companhias de saúde, José António da Moita Alves Cardoso.
Alferes médico, o alferes miliciano médico, do 1.0 grupo
de companhias de saúde, Aníbal José da Silva e
Costa.
Alferes médico, o alferes miliciano médico, do 2.0 grupo
de companhias de saúde, Joaquim Teles de Faria,
Correia Bastos.
Alferes médico, o alferes miliciano médico, do 2.0 grupo
de companhias de saúde, Fernando Alves Pereira.
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Alferes médico, o alferes miliciano médico, do 2.0 grupo
, de companhias de saúde, António José de Almeida
Cerveira Seabra.
Alferes médico, o aspirante a oficial miliciano médico,
c
do 1.0 grupo de companhias de saúde, Rui José Rebelo de Andrade.
Alferes médico, o aspirante a oficial miliciano médico,
do 1.0 grupo de companhias de saúde, Fernando José
Deyrieux Centeno.
Alferes médico, o aspirante a oficial miliciano médico,
do 1.0 grupo de companhias de saúde, António Pereira da Costa.
Alferes médico, o aspirante a oficial miliciano médico,
do 2.0 grupo de companhias de saúde, António Adriano
de Freitas Pinto.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 22 de Outubro de 1954. SlIo
devidos emolumentos, nos termos do Daereto n.o 22251) .

. Por portaria de 12 de Outubro de 1954:
Batalhão de caçadores n.O 4
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Joaquim
Nobre.
Adido

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço na província de Angola, Secundino Martins
Real.
(Visada pelo Trlbllnal de Coutas em 30 de Outubro de 1954. Silo
devidos emolumentos,

nos termo.

do Decreto n.o 22 251).

Por portaria de 15 de Outubro de 1954:
Ministério do Exército - 3." Direcção-Geral

Major do corpo do estado-maior, o capitão do mesmo
corpo Aurélio da Silva Banazol.
Escola Prãtica de Artilharia

Capitão médico, o tenente médico Vasco António Pereira Horta Correia Martins.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Outubro de 1954. Silo
devidos emolumentos, nos termo. do Decreto n.o 22 251).
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Por portarias de 22 de Outubro de 1954:
Graduados no posto de alferes do serviço de administração militar os comandantes de lança, do comando
distrital de Coimbra, José de Miranda Domingos Peres
( e, do comando distrital de Tomar, Mário Ernesto
Freire Carvalho de Sá Nogueira Domingues Guerra,
nos termos do artigo único do Decreto n. o 31 495, de 1
de Setembro de 1941, e artigo 46.0 do Decreto-Lei
n.? 36394, alterado pelo Decreto-Lei n." 38916, de
18 de Setembro de 1952, por terem sido nomeados
para fazer parte das forças expedicionárias ao Estado
da índia.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Outubro de 1954. Silo
devidos emolumento ... nos termos do Decreto n.' 22257).

Quadro do corpo do estado-maior

Major do corpo do estado-maior, o capitão do mesmo
corpo, do quartel-general da 4. a região militar, J oaquim António Franco Pinheiro.
Adido

Major do corpo do estado-maior, o capitão do mesmo
corpo, adido, em serviço no Secretariado-G eral da
Defesa Nacional, Fernando Ferreira Valença.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Outubro de 1954. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Por portaria de 25 de Outubro de 1954:
2.' grupo de companhias de subsistências

Major do serviço de administração militar, 2.0 comandante, o capitão do mesmo serviço António Leitão
Zúquete.
lVI8ada pelo Tribunal de Contas em 30 de Outubro de 19M. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22 257).

Por portaria de 28 de Outubro de 1954:
Quadro da arma de engenharia

Major, o capitão de engenharia, do regimento de engenharia n.? 2, José Joaquim Rodrigues Junqueira.

,
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Direcção do Serviço de Administração Militar
Inspecções

Major do serviço de administração militar, subinspector,
o capitão do mesmo serviço, do regimento de artilharia pesada n.? 1, Armando Pais Gaspar.
(Visadas pelo TrlbuDal
devidos emolumentos,

IV -

COLOCAÇOES,

de Contas em 80 de Outubro de 19M. Silo
DOStermos do Decreto D.· 22 261).

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Ministério do Exército -I.. Direccão-Geral-

2.' RepartiçAo

Por portaria de 30 de Setembro de 1954:
Regimento de infantaria

Tenente de infantaria,
ques Neves.

Regimento de infantaria

Tenente de infantaria,
Cunha Caetano.

n.O I

no quadro da arma, José Henrin.· 7

no quadro da arma, Joaquim da

Regimento de infantaria

n. ° II

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Jorge Manuel
de Meneses Rosa.
Batalhão de caçadores n. o 5

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Rui Fernando Apolónio Reis.
Batalhão de metralhadoras n.· I

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Fernando
Artur de Oliveira Baptista da Silva.
Escola Prãtica de Administração Militar

Tenente do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, António Joaquim Afonso Fialho.
Por portarias

de 8 de Outubro de 1954:
Escola do Exército

Professor adjunto do grupo das 19.a, 20.a, 21.a e 22.8
cadeiras, o capitão do serviço de administração mili-
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tar, do Instituto
de Altos Estudos Militares, Vicente
Henrique Varela Soares, nos termos dos artigos 18.°,
19.°, ~O.o e 21.° do Decreto-Lei
n.? HO874, alterado
pelo Decreto-Lei
n.? :3G 237, de :H de Abril do 1947
(mapa anexo n." 1), na vaga do major Serafim Jacinto
dos Santos, que, por portaria de ~7 de Novembro de
1953, foi promovido
a tenente-coronel
o exonerado
das referidas
funçõe .
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 22 do Outubro de 1~54. São
nos tormos do Decreto n." 22 257).

Escola Central de Sargentos

Profcs or efectivo,
o capitão de artilharia,
professor
eventual
da me ma Escola. Armando
de Sousa Gomes, nos termos do artigo 41.° do Decreto n. ° ;ln 574,
de 4, de Novembro
de 19-t7, na Yaga do capitão Virgi~io Vicente de Matos, que, por portaria desta data,
fOI nomeado
engenheiro
de secção da Fúbrica Nacional de Munições do Armas Ligeiras o exonerado
daquelas fun õe .
(Visada pelo Tribunal
do Coutas CIO 22 da Outubro do 1~5t. Não
são devidos emotumentos,
nOI termos do Decreto n.o 22257).

Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras

Engenheiro
de ecção, o capitão de artilharia,
adido,
professor
efectivo da Escola Central do Sargentos,
cargo d que fica exonerado por esta portaria, Virgílio
Vicente d Matos, nos termos do artigo G.o do Decreto n.? 1() 1:34, d 8 do Novembro de lH28, e base III
da L i n.? 2020, de
d :\fm'<,'() de 1947, lia vaga
<l ixadn pelo major João Carlos Olívcirn do Macedo,
qu ,p r portaria de ~:3 de \hril tio 19j-t, foi nomeado
suhdil'octor
da supracitndu
Fáhrica o exonerado <lalJuelas fUlIC':Õ<'S, continuando
adido C dovuudo ser' cou-

ln

sid rado n stu nO\'IL situação II sdo :! de Outubro do
1954.
(Villlrla (>alo Telbuual J .. Comas
22 de Outubro ti" 19M. SAo
Otll

d8Yldo

emolumentoa,

Ministério

"o. termo

do

tj

ecreto

u.· 22257).

do Exército - 3.' Direcção-Geral

COron 1 do
T

orp do estudo-maior, eomundanto do reginto ti nrtilharin n." (i Jorg Múrio Apolinário Leal.
II nt -coron
1 do corpo do ostudo-muior,
no quadro
do m limo orpo, Manu 1 l'im !lta de ....
\lllIoida B ja
Camõ s
odinho.
tu

Comando militar de Cabo Verde

Alfor

li

d \ iufantaria

Valho Moutinho

no (lu:\(lro tia
Mnr.hado.

:1J')U<I,

)fúrio

do Car-
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Regimento de infantaria n.O 3

Major de infantaria,
Capela.

no quadro da arma, José Joaquim

Regimento de infantaria

n. ° 4

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do batalhão de caçadores n.? 4, Vítor Manuel Mimo 'o
Castela, sem dispõndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n.O 13

'I'oneuto de infantaria, no quadro da arma, Domingos
Albino de Magalhães.
Batalhão independente de infantaria n.° 17

Alferes 00 quadro UOS serviços auxiliares do Exército,
do batalhão independente de infantaria n. o 18, Manuel Brás 1\10111z.
Batalhão independente de infantaria n.O 18

Alferes do quadro dos servi 'os auxiliares do K'ército,
do grupo de artilharia de guarnição, Cristiano Cordeiro Martins, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n.O 4

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Joaquim Nobre.
Batalhão de caçadores n.· 8

Tenente de infautaria, no quadro da arma, Manuel Antônio Feruundes.
n.O 6
'I'enento do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, José Al,,08 Anjo.
Regimento de cavalaria

Direcção da Arma de Artilharia

Coronel de artilharia,
toiro Libério.

supruuumcrúrio,

Regimento de artilharia

António

Mou-

ligeira n.· 4

Alferes, do regimento de artilharia
Carvalho Fclgueirus o Sousa,
li Fazonda
Nacional.

0
ü, Carlos Alberto
som dispêndio pura

0.

V Série

ORDEM DO EXERCITO
Regimento de artilharia

ses

N.O 10
n." 8

Comandante,
o coronel
de artilharia,
da direcção
da
arma, Acácio Vidigal das Neves e Castro.
Alferes,
do regimento
de artilharia
ligeira n.? 4, António Manuel
Silva da Gama, som dispêndio
para
a Fazenda Nacional.
Direcção da Arma de Engenharia

Coronel de engenharia,
Conceição Gomes.

DO

quadro

da arma,

Manuel

da

I nspeeção do Serviço Automóvel do Exército

Chefe da secretaria,
o tenente-coronel
de engenharia,
no quadro da arma, António Brito Pereira Luz.
Depósito Geral de Material de Engenharia

Subdirector,
o major de engenharia,
da inspecção do serviço automóvel
rino Marques EsparteÍJ'o.

chefe da secretaria
do Exército, Vito-

Comando militar de Angola

Capitão miliciano do infantaria,
om disponibilidade,
do
regimento
do infantaria n.? 1, Joaquim Francisco
de
Matos Gomes.
Tenente
miliciano
de infantaria,
em disponibilidade,
Vasco Amaro do Sousa e Silva da Costa.
Alforc.
milioiunos : de infantaria,
em disponibilidade,
do regimento do infantaria n.? 1, Fomando José Vasco
de Sousa Bastos Lopes c, do batalhão de caçadores
H.O 1, José
Per ira Vilhena c, do artilharia,
em disponibilidade,
do I'O~illlOllto de urtilhurin antiaérea fixa,
Telm
Mendes da ('o. tn N 0\ S.
Comando militar de Moçambique

ao

Alfores milicianos:
infantaria, em disponibilidade,
do
regi monto do infantaria
n." 1, Alvaro Poppo Lopes

'anioHO;

de artilhariu,

cm disponihilidu<lo,

do regi-

m nto de artilharia
ligairu n.? :!, LUÍH Alberto Canais
:\farii: Ft-rreiru da :-lil\'a; do (,:l\':llaria, em di~p()llibi-

Iidado, do regimento de lnnceiros n." 1, João Hoarp!i
ti \ ~lirallua
UO servico do aJlIlilli~tr;l<:ão militar,
liccneiado, <lo'contl'o <lo 1Il0hilii:1l(:fLOde admÍnish'ac:üo
tnilitllr 11.° 2, Hui . {"ria Viuna Costa (lo Carvalho
F'llnlt nau.
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de S. Tomé e Principe

Alferes miliciano de infantaria,
comando militar de Angola,
Silva.

em disponibilidade,
Fernando Arrobas

Regimento de infantaria

do
da

n.· I

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n. ° 3, de Angola, Alberto dos
Santos Oliveira.
Centro de mobilização

Tenente miliciano
Inácio.

de

de infantaria

infantaria

Francisco

Centro de mobilização de infantaria

Tenente miliciano de infantaria Sertório
Dias.
Regimento de artilharia

n.· 2

Pereira

n.· 12

de Sá Simões

pesada n.· 2

Aspirante a oficial miliciano do serviço de ajudante
geral, do 2.° grupo de companhias de saúde, Pedro
Jácome de Bruges, por motivo disciplinar.
Grupo de artilharia

de guarnição

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, da bateria
independente
de defesa de costa n.? 1, António
Pescão de Alm-eida.
Bateria independente de defesa de costa n.· I

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do grupo de
artilharia de guarniçâo, Renato da Silva Leal.
Bateria

independente de defesa de costa n.· 2

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n. ° 4, Edmundo António Olim Marote Perestrelo.
Regimento de cavalaria

n.· 6

Aspirante a oficial miliciano do serviço de ajudante geral,
do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3, Arnaldo
Pereira de Oliveira Mesquita, por motivo disciplinar.

Por portarias de 15 de Outubro de 1954:
Nomeado professor efectivo do curso para a promoção
a oficial superior no Instituto de Altos Estudos Mili-
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tares, o major do corpo. do estado-maior, do quartel-general da 2. a região militar, José Sacadura Moreira
0
0
da Câmara, nos termos dos artigos 15. é 16. do
Decreto n." 37 139, de 5 de Novembro de 1948, na
vaga do major Fernando Augusto Nogueira Velho
Chaby Júnior, que, por esta portaria, fica exonerad.o
do referido cargo.
Colégio Militar

Mestre de equitação, o capitão de cavalaria, da 4. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, Fernando José Pereira Marques Cavaleiro, nos termos
do artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 33473, de 29 de
I?ezembro de 1943, na vaga do capitão António Mana Malheiro Reimão Nogueira, que, por portaria de
19 de Fevereiro de 1954, transitou para a situação
de adido no Ministério das Comunicações e foi exonerado do referido cargo.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emotumentoa,

de Contas om 30 de Outubro de 1954. Silo
nos termos do Decreto u," 22257).

Regimento de infantaria n. o 7

Alferes, do regimento de infantaria 'n." 12, António
Marques de Abreu, por troca.
.
Regimento de infantaria

n.· 8

Oomandante, o coronel do corpo do estado-maior, da
3. Direcção-Geral deste Ministério, Manuel Alcobia
Veloso, para os efeitos do artigo 87.0 do Decreto-Lei
n.? 3G 304, de 24: de Maio de 1947.
.1

Regimento de infantaria

n.O 12

Alferes, do regimento de infantaria n." 7, Fernando
Hugo Franco Bélico de Velasco, por troca.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 3

Alferes, da Escola Prática de Artilharia, Fernando
Manuel Pinto de N ovais Paiva e, do regimento de
artilharia ligeira n.? 2, José de Carvalho Pereira.
Regimento de artilharia

pesada n. o I

Capitão de artilharia, adido, professor catedrático da
Escola do Exército, Joaquim de Avelal' Santos, para
os efeitos do artigo 70.0 do Decreto-Lei n." 36304,
do 24 de Maio de 1947 .:
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Regimento de artilharia pesada n." 3

Tenente-coronel,
supranumerário, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Francisco Peixoto Chedas, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia

de cesta

Capitão, da bateria independente de defesa de costa
n.? 2, Inácio Luis Guedes Machado Nápoles <loVa.dre Santa Marta.
Regimento de artilharia

antiaérea

ftxa

Tenente-coronel, do regimento de artilharia posada 11.° 3,
J orge Dionísio de Jesus, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Bateria

lndependente

de defesa de costa h. o 2

Capitão, do regimento de artilharia de costa, Domingos
de Magalhães Filipe.
Bateria

antiaérea

independente

Comandante, o capitão, do regimento
sada n.? 2, António Tiago Martins.
Instituto

Profissional

de artilharia pe-

dos Pupilos do Exército

Professor provisório, o major de engenharia, no quadro
da arma, Edmundo Carlos Tércio da Silva.

Por portarias de 19 de Outubro de 1954:
Passa a fazer parto do Conselho Superior do Exército
o general, professor do curso do altos comandos, no
Instituto de Altos Estudos Militares, Jorge Henrique
Nunes da Silva, nORtermos da alínea c) do artigo ~. °
eloDecreto-Lei n.? 38165, de 8 de Fevereiro de 1951,
em substituição do general João da Encarnação Ma<;ãs
Fernandes, ~ue, pela presente ardera do Exército, transita para a situação de reserva, ficando exonerado das
referidas funções.
Por portarias de 22 de Outubro de 1954:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 3 ele
Setembro de 1954, publicada na Ordem do Exército
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n.? 9, 2.a série, do mesmo ano, a qual coloca no regimento de infantaria
n." 14 o uapirante a oficial miliciano, do batalhão de metrulhudorus
n. ° 1, Armando
J'o da Ta.Ye F rrcira o no regimento do artilharia
ligeira n.? 4 o aspirante
a oficial miliciano,
do regimento de artilharia pe ada n.? 2, Hui Valdemar Vender
Niepoorter BUJ'mo ter.
é

Colégio Militar
Comandante
batalhão

de companhia,
o capitão de infantaria,
do
do metralhadoras
n.? 1, Júlio Teófilo do
A sunção Vila V rele. no" termos do artigo 1.0 do
D croto-Loi n.? a;~473, II ~\) c! Doz; mbro de 1943,
na vaga do capitão Jouquim Luciano Murafusta Marr iros, que, por portaria de 1.3 do Julho do 19[)..j., foi
promovido
a major, pelo que, por esta portaria, fica
exon rado daquela. funções.
(VI.ada
polo Trlbuoal de COOI". em 30 de Outubro 80 1954. Nlo
são do?ldol atuo lumento
,008 termos do Docreto
D.· 22 257).

Ministério do Exército - 2.' Dlrecção-Geral-

.'

4.' Repartição

T nont -coronel, 2.° comandauto
<la Escola Prüticu
Cavalada, Etlllardo Rodrigu s eI Almeida Dias.

elo

4.' regiio militar - Quartel-general
omandant
, o g nornl, comundunte
da a.:l região
tar, Francisco )Iaria ela Costa ~ ndradc.

mil i-

Comando militar da índia

do stndo-maior
o major (lo corpo <lo ostado-maior, da B.a Dirocoão- T()l'al rl st Ministério, Juim
•ilv ~rio Iarqu s.

Cher

Regimento de infantaria

n.O 2

apitão

1

elo infantaria
no qu.ulro da armu, António
horto 1\fnrqll .' l\f oquenco.
Regimento de Infantaria

Muj r (1
Uilitar,

infuutarin,
Jorg

prof"

Alexandre

01'

fi

AI-

n.· 7

pI'O\·, ório do
'all1J1o. Barhosa

oh'·gio
Vipira.

Regimento de Infantaria n,· II

Mnjol' dI' infanturia.
III) (!'lIl1!I'O da :I1'rna,
'<11'\'1\1hnl h III 'ral(ll).

AllH'·l'Íco

do
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Batalhão de caçadores n.o 6

Capitão de infantaria,
rique Baeta.

no quadro da arma, Alfredo Hen-

Quadro da arma de artilharia

Coronel de artilharia,
Rodrigues Pacheco.

supranumerário,

Regimento de artilharia

António Cirne

ligeira n. o 5

Tenente de artilharia, no quadro da arma, Sérgio Augusto Vila Verde Bacelar.
Regimento de artilharia

pesada n. o I

Capitão de artilharia, no quadro da arma, Gastâo Maria
de Lemos Lobato de Faria.
Regimento de artilharia

Major de
Capote.

artilharia,

pesada n. o 3

supranumerário,

Carlos

Duarte

Quadro da arma de cavalaria

Coronel, comandante do regimento de cavalaria n.? 7,
Hélder Eduardo de Sousa Martins.
Regimento de engenharia n. o I

Tenente-coronel
de engenharia, supranumerário,
derico de Gusmão Correia Arouca.

Fre-

Comando militar de Angola

'I'onentos milicianos : de infantaria, licenciado, João
Maria de Oliveira Soares Sócia e, de cavalaria, em
disponibilidade, do regimento de cavalaria n.? 8, Antero Augusto dos Santos Horta.
Alferes milicianos: de engenharia, em disponibilidade,
do grupo de companhias de trem auto, Aníbal Tasso
de Figueiredo de Faro Viana o, do sorvico do administrução militar, em disponibilidade, do 2.° grupo do
companhias de subaistências, Vasco de Almeida Faria.
Comando militar de Moçambique

miliciano do infantaria, lic nciado, do centro
do mohilização de infantaria n.? 15, Francisco P roira.
Alforcs miliciano <lo infantaria, em disponibilirlad
, do
comando militar do Angola, JOHó Bernardo Barata.
Capitão

2.' Série
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Alferes miliciano de infantaria, do comando militar de
Moçambique, José de Almeida Maia, nos termos da
alínea c) do artigo 3.° do Decreto n, ° 39 81G, desde
4 de Outubro de 1954.
Comando militar de Cabo Verde

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do centro
de mobilização de infantaria n." 13, João Rodrigues
Casaleiro.
Alferes milicianos: do serviço de administração militar,
do 2.° grupo de companhias ele subsist0ncias, Óscar
da Ascensão Gonçalves e, farmacêutico, licenciado,
do comando militar de Moçambique, Aníbal Augusto
ela Cunha Leal.
Escola Prática
(Batalhão

expedlcionãrio

.

de Infantaria
Vasco da Gama)

Tenentes milicianos de infantaria, do batalhão do caçadores n." 5, Armindo Cândido Oliveira Carvalho Forreira da ilva, do centro de mobilização de infantaria
n." 3, José Alves Elias, do centro de mobilização de
infantaria n.? 8, César Pinto de Amorim e, do contro
de mobilização de infantaria n.? lG, Vítor Manuel do
Portugal da Silvoira Martins Portugal.
Alferes milicianos de infantaria, eloregimento de infantaria n." 1, Fernando Miguel da Silva Porto Oueto o, do
regimento d infantaria n." 14, Alcino Alves da Costa
Pina, J o é da Costa Pires e Manuel Macedo Varela.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimentu
de infantaria n." G, Rui Luís <1 Jesus :\fal'ia Pizarro
do Albuquorqu
de Orey.
Batalhão independente de infantaria
(3 •• companhia

do batalhão

expedicionário

n.· 19
Vasco da Gama)

Ali' r s miliciano d infantaria, do batalhão (1 mctralhadoras n.? 2, Manuel <los autos Martins.
Batalhão de caçadores n.· 5
(Batalhão

expedicionário

caçadores

da India)

Capitã s milicianos li infantaria, do J'l'gilll('nto <1(' infantaria n.? 5, Rodrigo Barbosa Araújo L rito T' aria
, do c ntro d mobilizucão de infantaria 11.° 1, 'L' Imo
Pelouro dOR, 'antos.
Aspirant
a oficial miliciano, <lo hatalh:io <h' c(l<:nclorcH
11.° ,João
Aeostinho Muccdo tomo".
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Centro de mobilização de Infantaria n.o 7

Tenente miliciano de infantaria Jacinto Duarte Veloso.
Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Alferes miliciano de artilharia, do regimento
lharia. ligoira n.? 1, Fausto Simões Negrão.

de arti-

Regimento de artilharia ligeira n.· 5

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia ligo ira n. o 4, Aníbal Fernando de Lemos
Guedes, por motivo disciplinar.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.· 3
Bateria de arti Inar-ra antiaérea

Alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Ricardo Augusto Carrasco Mendes Furtado.

P01'

portarias de 25 de Outubro de 1954:

Nula e de nenhum efeito a parto da portaria de 3 do
Setembro de 1954, inserta na Ordem do Exército n. ° 9,
2. a série, do corrente ano, fi qual colocou na Fábrica
Militar de Braço de 'Prata o major de artilharia, do
regimento de artilharia ligeira n. o 3, Eduardo Luís
de Sousa Gentil Beça.
Regimento de infantaria n.· 2

Capitão, do regimento
Vicente, por pedir.

de infantaria n.? 12, João Damas

Batalhão de engenhos

Capitão de infantaria, prOfOSH01'provisório
Militar, Artur João Cabral arrnona.

do Colégio

Batalhão de caçadores n.· 2

Comandnnt , o tonento-coronol de infantaria, supranumorário, Fernando Augusto Nogueira Velho do Chahy
Júnior.
Batalhão de caçadores n.· 5

Tenente do infantar ia, no quadro da arma, Joaquim
Maria da Costa Cabral da Costa Macedo.

2," Série
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de 28 de Outubro de 1954:

portaria

Ministério do Exército - 3,· Direcção-Geral

Capitão do corpo do estado-maior, do comando militar
do arquipélago dos Açores, Juno] erreira Moniz Peroira.
.I.

Comando militar dos Açores

Capitão de infantaria, com o curso geral do ostado-muior,
da 3,:1. Direccão-Gorul deste Ministério, Carlos Augusto
Pereira da Costa Mato,
Comando militar de Angola

Major do engenharia, lI0 regimento de engenharia n.? 2,
Virgílio ioraflm Cardoso P rejra.
Regimento de artilharia

ligeira n,· I

do artilharia, da bateria indcp ndento de defesa
de costa n.? 3, Fernando de Melo Mnc do Cabral.

Capitão

Bateria independente de defesa de costa n,O 3

apitão do artilharia, do regimento do artilharia ligeira
n.? 1, Rogério do Oliveira -Furtado.
Hospital Militar

Veterinário

Capitão voterinário, da Direcção elo, 'ol'\'iço Yotcr-inário
Milítur, José :\lat'ia de Almeida Graça.

Por portaria de 30 de Outubro de 1,951:
Escola Prática de Engenharia

Major do engr nhariu, no quadro da arma, José Joaquim
Rodrigues Junqu ira,

--

Ministério
POI'

despacho

do Exército - Repartição
ele 17 de

Geral

lctembr« de 1lJ5J:

Ahllio 0011<.;a1\' s Dias, ca iitilo (1(' infauturiu-e- nomeado
profc . '01' provisório do '01' gio 1filit:1 r, durnnto o ano
lectivo d 1054-10;),\ nos termos (lo al'Íigo 1G,o (lo
J)Ul'
to TI,o :3-l- 003, \1 8 do Novembro d 104:4,
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§ umco do artigo 8.0 do Decroto-Loi
n.O 36613,
de
24 de Novembro de 1947, e artigos 87.0
111.0 do
Decreto n. o 36 508, do 17 de Setembro
de 1\:).1,7.
(Visado polo Tribunal
dovldos emolumontos,

de Contas em 1 de Outubro de 1954. Sfto
nos termos do Doeroto n.o 22 257).

portarias de 17 de Setembro de 1954:

P01'

Capitão de cuvalaria JORé Moreira da Silva Rang 1 de
Almeida - nomeado professor
provisório
do Colégio
Militar,
durante
o ano lectivo do 1934:-19;)5,
nos
termos do artigo 16.0 do Decreto n. ° B4:00:~, ti 8 .lo
Novembro
do 194:4:, § único do artigo 8.0 do Docr ito-Lei n.? 36 G1B, de 24: do Novembro
do 194:7, e arti-

gos 87.° O 111.0 do Decreto
Setembro de 194:7.

n.? 3üf>0 ,<l

17

elo

(Vluda
pelo Tribunal
do Contas om 12 de Outubro de 19~~_ Silo
devtdos emolumontos,
nos termOI do Decreto n.o 22 267).

Capitão
do infantaria
Ernesto
Maria Rui Dionísionomeado
professor provisório do Colégio Militar,
durante o ano loctivo de 19~)4-193f), !lOR t rrnos do
artigo 1G. o do Decreto
n. ° 34: 09:3, do 8 do N ov mbro do 194:4, § único do artigo 8.0 do Decreto-Lei
n.? 3G G13, de ~4 do N ovombro do 1947, o artigos 87.0
e 111.0 do Decreto
n, o ;30508,
<I 17 d S ternbro
de 19-17. (Vl."dl\ pulo Tribunal do Contas em 15 do Outubro <ln 1954. Silo
dovldos

omclumcntos,

nos tormos

do Doeroto

n.o 22 257).

'Mário da Cunha To!'!' s Gom Hprovisório
do CoI "gio Militar, durante o ano lectivo do 1954-1955,
nos termos do ar"
tigo lü.o do 1)OCI'oto n.o :H 093, elo 8 do No\'otllbl'(~
de 104:4,
único
do artigo 8.0 do D ('roto-Lol
n.? 3ü G1B, do 2·1 d Novembro (lo 19t7,
artigos
7.°
111. o do Doer to n. o ;~6 50 ,d
17 do Sot mhro

Capitão

do infantaria

nomeado

prof

HS01'

*

do 1047.
Capitão

de infnntaria

professor

provisório

Lúcio du Cunha R '1'I':t - nom ado
do Colégio :\rilitar, durante o uno

lectivo <I 1K)4-W;-)f), nos tt\J'!l10S do artigo Hi.° do
Doer to n. o B-i 00:3, do 8 do N ovembro
tI 1944,
§ úllico do artigo
.0 <lo Doer
to-Lei 11.0 ;Hi lil3, do
~4 do No\' 1111>1'0 UO 1047, l a)'till'o~ 87.0
111.0 do
D croto TI.O :W f>üH, de 17 tI Sl'tl mut'o d 1\147.
(VI Adft" polo 'I'rlhllOI\I tle CUllt". MI 2n II. I-iotombro d~ 1951. SAo
devldoo
1Il0lUlIleuto., DO. torlllol do Dueroto
2.57).

n.· ~~
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Capitão
do artilharia,
nu, situação
de reserva,
José
Rosoiro Boavidu - nomeado professor
provisório
do
Colégio Militar, durante o :1110 lectivo do H)54-1955,
nos termos do artigo lll.o do Decroto n.? 3"*09:3, do
8 (lo Novembro de 19"*-1-,§ único do artigo 8.° do
Decreto-Lei
n.? ~6 613. de ~4 do Novembro do 19"*7,
e artigo' 87.° e 111.° do Decreto n.? 3G508, de 17 de
etcmbro de 19"*7.
(Vlsadn 1'010 Trlbunnl de Cootas em 2 de Outubro de 195J. São
devido~ emolumuntos,
nos reemos do Decreto n.o 22 267).

apitão de infantaria António José do Amaral Balula
Cid - 110m ado professor provisório
do Colégio Militar, durante o ano lectivo do 1054-1955, !lOS termos
do artigo 1G.o do Decreto n.? ;~"*09:~. do 8 de Novombro ti 1\)44, § único do :ldigo 8.0 do Decreto.Loi 11.° :3G61:3, de 24 do . : ov rnbro ele 19"*7, e nrtigOH
7.° o 111.° do O eroto n." 36f)08, d 17 de '0_
tembro de 19-1-7.
apitão d cavalaria Joaquim Mend s Borges Ribeiro
Simões - nom ado professor
provisório
do olégio
Militar,
durante
o ano 1 retive d 1954-1955,
nos
termos do artigo 1G.<>do D croto 11.° :~"*09~, d 8 de
Novembro de ln4.!, § único do artigo ,0 do D crcto-L i 11.0 :36 61:3, de :.!4 de ..: ovembro do H).!j, c nrtigos 87.°
111.0 (lo D crcto n." 36 f>08, do 17 do
:.; t mbro

d 1\)47.
do quadro
dos servi ·os auxiliares
elo EXl'l'('ito
1 Marti» Vi!' nt - nomeado professor provisório do
olégio :\[ilitar~ dúraute
o ano lectivo (10
19;)-!--19:');), no,' t 1'1110: (ln artiuo l G.? do Decreto
11,° :H 0!l:3, ti'
di> .:0\' imbro de 194-4. {mico do
al'tigo n_0 cio D( cr to-Lei lI.o % ()1:~, dI' :! t de .' ()\'t'1I1bro d 10-H.
artigo
i.o c 111.0 do D('('I'('to
11,° :3' [) ,d
li (I ,--,ct mhl'o cl H147.

Cupitão
Lcon

*

(VI arlu " lo TrIbunal
dU\'ldolomolum
nlo

!'ur

jJorft/r/rlB

d COOI
• noa tormo

de :N- d

ekmbro

m G ti Outubro
do 1n;,I. l-lilo
du Doer lo 11.°.2 e5i),

d'

{!)!j!:

Ofélia .funira
(h " na Martin,
prof,
OI"a pf(·(,ti':I do
1.0 'l'tlpO d (Ii '('ipJin:l do ln titnto (h, Odi, plaslIornp:l,ln ,1iJ't d ra do .2.° ('irlo J, ('ur o liceal do
Illf\ mo ln tituto
110

tl'l'1I10

,lu

(lllrnnt
rti o 1

I)

.0

nno I di, o d" I !);).i-l!););),
do D r t 11,° :~:?(ilf), do
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31 de Dezembro de 194:3, e artigo 10.0 do Decreto-Lei n.? 36613, de 24 de Novembro de 1947.
Madalena da Câmara Fialho, professora efectiva do
3.° grupo de disciplinas do Instituto de Odivelasnomeada directora do 3.° ciclo do curso liceal do
mesmo Instituto, durante o ano lectivo de 1954-195,),
nos termos do artigo 10.0 do Decreto n." 3~ 615, de
31 de Dezembro de 1942, e artigo 10.0 do D 'r to-Lei n.? 36613, de 24 de Novembro de 1947.
Adelaide Alvos, professora of diva (10 5.° grupo do
disciplinas do Instituto do Od ivelas - nomeada directora elo 1.0 ciclo do Curso liceal do mosmo Instituto,
durante o <lUO lectivo de 19;>4-193,\ nos termos do
artigo 10.° do Decreto n.? 132GW, do ln do Dezembro de 1942, o artigo 10.° do Decreto-Lei n.? ;3GGIH,
de 24 de N ovombro de 1947.
Carlota Gonçalves Sannonto, professora of ctiva do
7,° grupo do disciplinas do Iustituto do Odi\(~lal)nomeada directora dOH Cursos (J rnl do Comércio o
Formação Douiéstica do mesmo Instituto, durnnt o
ano lectivo de 1964-l9õf>, nos termos do artigo 10.°
do Decreto n." 32615, de 31 do Dezembro d 1942,
o artigo 10.0 do Decreto-Lei n, o 3G 61:3, d ~.j. do
Novembro do 1947.
(Vlstld .. polo 'I'rlbunal
devidos emolumentos,

Por portarias

de ContRa cm 11 do Outubro do 19M.
1I0S t01'1II0. do Ducruto n •• ~2 ~07).

sno

de 8 de Outubro de 19tH:

Ofólia Mol' ira do Sena )1urtins, professora of('cti":t
o directora do :.?O ciclo elo cun o liceal do Instituto
do Üdivolas - nomeada slludin'etoJ"a intorin« do
mesmo Instituto, no' terruo« do artigo :!.') do Docretc
n.? 2ü 341, de 7 do F voroiro d 1~)3ü, c urtigo t:V
do Doer to )1.0 3:.?GU>, <lo :H do Dezembro d lU-!:.?
Maria 11 lena Lobo Vil la, professnru agl'pgnda do l'I~sino licoal
nomo.uh, prof'OHHora agrogada elo JIl~(Ituto do 0<1ivelas, durante O uno locti \'0 do 10'->-4- H),>f)
nos t

rmos do artigo ~O.O 00 Decreto 11.° :3:! ülf>, do

;~1 d D zombro d 1Di2: o artigos 87.0 o 111." do
Decreto n. o ;~6bOR, ti 17 de Sot mhrn d< HH 7.
Rut Belgor A IV( Il <!( Hall Payo, pl'of( t-; ()I'U ;t~1' gU(]1I d.o
onsino lic<'1l1- nOllHladll 1>1'01'0: '01', arrl'! ",,,<ln d Instituto cl Odivolas, dllrllllt( o UIlO l! etivo d~\ 1~)'-)4-1\1~):>.
llQH tormOH do artigo ~O.() do ))ücr to JJ.0 :\:.?(\U), do

2.'
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31 de Dezembro
de Hl42, e artigos 87.0 e 111.° do
Decreto n.? :36 f>08, do 17 de Setembro
de 1947.
Maria Ana Fernando
Aluiendra, professora agregada do
ensino liccalnomeada profe rsora agregada do Instituto de Odivelas, durante o ano lectivo de 1954-1955,
nos t rmo
do artigo ~O.o do Decreto n.? 32615, de
31 de D z mbro d 1042, e artigos 87.° e 111 o do
Decreto H.O 36 ;>0 , de 17 d
ot rubro de 19-17.
Maria da oncoição Ruq uel de :\loio, profo 'som efectiva
e subdir dom (lo Instituto do Odivelas - nomeada
directora
interlna do mesmo Instituto,
nos termos do
artigo 2.° do 1)(\('I'CtO u.? :!G 3·D,
7 do Fevereiro
do 19:3ô,
artigo l:to (lo Decreto n.? 3~ GIi">,(lo :31 de
D z mbro (lo 10..j.~.

ao

(Visadas
pulo Tribunal
dovldo. emolumentos,

do Conta: em 22 do Outubro de 1954. Silo
no' termos do Docroto n,o 22 257).

Por portaria de 18 de Outubro de 1954:
:\laria II uriqu ta 'l'rigo de
ousa, professora
efectiva
do quadro comum do: liceus do ultrumur,
'rJ1 comissão
no Instituto de Odivc la - .xoncruda do cargo do prof ssoru do referido Instituto, a partir do (lia 1 do N 0v mbro do corrente auo.
(Anotada

polo Tribunal

om:!l do Outubro

do Conta.

do 1054).

-~• V - MELHORIA DE PENSOES

-I" Direcçto-Geral-

Ministério do Exército
<lido, bono ti
utríbulda, nos t rmo
-Lei n.? ~) !O..t, ti

'011

ondai:

III

2 .. Repartiçlo

lhoriu elo 11 nsao qn 1h s foi
':LU tio arti ro ti.lI do 1) CI' to:\1 'de Dozemhro de l\l:n, aos

d

cm seguida meneionÚ11I 1'0 (I
:lIlOH do
, l'\'i<;o CJIl a cada um vai indicado. ao ahrigo do artigo '.0 do
l'el' ,to-LI i II." ~ .,LO:! (Ia data acima
tuul

na situa<,:tLO (1 r

por

tur

III

(""H

compl itndo

o

r ferida:
Por portaria de

<:

de Outnbro ele lf)[)J:

.1
!l,i

IS \lIt6l1ill
,'(ttmllro

do C:II'1ll0,
de 10~)4-
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Capitão do serviço
de administração
militar António Mário Freire Tavares Bolo, ~1.GOOt$, dosdo
6 de Setembro de 10M - 36 anos de serviço.
Tenente
chefe de banda de música António Francisco Marques, 12.999t>60, desde 11 do etembro
de 1954- 30 anos de serviço.
(Vlsllda pelo 'I'rfbunal
devldos omolumontos,

Por portada
Major

do Contas om 22 do Outubro de 1954. Silo
nos termos do Docreto n.? 22 257).

de 15 de Outubro de 19fj.J:

de infantaria

Ahflio

:fon~alves

dos

~7 .000t$, desde 20 de Setembro do 1054de serviço.
Tenente de infantaria
xas, 8.424~, desde
18 anos do serviço.
(VIRtldll polo Trlbunal
dovídos cmolumeutos,

VI-

Argontino
Herculano
28 do Sot rubro d
do

de • ei-

19õJ-

'onlns 001 ~O do Outubro do 1!154. Silo
tormos do Decreto 11.° 22 2;.7).

1I0S

CONDECORAÇOES
RepartiçDo

antes,

ao anos

E LOUVORES

do Gabinete

Por portaria de 29 de Outubro de 19M:
Louvado o general Fraucisco Maria da Costa Andrade
pela forma dedicada,
inteligente
e sen ata coroo
'er~
ceu o coroando ela 3.1t. região militar,
cargo que ViU
• deixar, por nec s idndos de serviço, para -x rcer igual
comando na 4.& região militar,
tendê demon trado
mais uma v 7, o melhor
c pírito
de colaboração,

grnnde firmeza (1(' rnl'lÍc(('l' c manifrsto inl l'('SS prlos
por tlH10 mantendo
OH seus ('J'éditotl do

subordiundos,
militar
muito

considomdo

VII
Ministério

c r

p .itado.

DECLARAÇOES

do Exército -I. n DirecçAo-Geral-

1) Compl tou cm 30 U

2,8 RepartiçAo

JI1f>4. 11m nl~~ do
n.? G, pant os jOlt~s
Bn :~O·~,cI :?J tI )!n~o

~'OtOl11bl'O cl

comando no r gim nto d nrtilhnrin
do artigo 87.0 do D cr to-L i n. o
do 19J7, O coro» 1 UO corpo do
Apolinário
L 111.

stado-muior

.lorg

Mal'JO

2,' Série
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2) Deve er incluído na li ta dos oficiais da arma de
engenharia, na Lista gel'al de antiguidade dos oficiais do
exército metropolitano, referida a 1 de Janeiro do 1054,
imediatamente
à direita do coronel da mesma arma
aetaao Maria da Cunha Rei , o coronel do corpo do
e, tado-maior Carlo Mieuel Lope da ilva Freire, Esta
d claração rectifica a declaração 29) da Ordem do Exército n.? ,2,a
éríe, do corrente ano,
3) Dev
r con id rado nu ituação de adido desde
~2 de Setembro de 1054-, não de do 21 do mo mo mês,
conform con ta tia portaria desta última data, in erta
na Ordem do Exército n. o 9, 2, a s rie, do corrente uno,
o tenent -coron 1 do corpo do stado-maior Fernando
Viotti do arvalho.
4) ontam a antiguidad
(los seu actuais postos
d ~2 d • t mbro do corr nte ano,
não d sde 21
do mesmo môs, conform consta da d claração 2) da
Ordem do Eirército D,O ,~,a ~ 'ri', de 1 d Outubro
também do corr nt ano, o seguintes oficiais:
d

Ten nt i-coronéis

do corpo d

e .tado-maior

AI-

b rto de Araújo
iilvn \ Manuel Pimenta de
Alm ida B ja Camões Gotlinho.
Major do .orp d stud -maior André da Fonseca

Pinto

BC!-I:a,

{)) Dl'vP ('out iuua r a 'l r (·oll.;i<ll'l',ulo l'OJUO professor
('at drát ico d: 1," I':Hleim (la E,('oln tio K'PITi(O o tpncnt -rorour l 110 ('Ol"JlO (lo l"lado-maior
.Alberto Au111':1<1(' (' " ilva , (Pll' I' nchu (lpsPIlIjH'llhallllo o l'argo <1e
a<1illo militar
junto da Elllh.\i, a(l:I (1l' Po)-Itlgnl cm

Park

'

(j) Fn'({lIPlltal':tlll
IIIll l·...f:ígio di' "pi~ ~elll:lIlaS !lO ("allll'ri('una
na
l:lllo-l1laiol' da I," (li\'i,;1O lh, illfanl:n'ia
AIl'IIlUllha,
lia l't'p,\l'liI,'ÕI> <Jtw para (':Illa UIll Sl' itHli{':tIH,

oficiai:
'!'l'IH>III('-('OrOIl
,} do ('01 po (1(1 t' ta(lo-llIaio)'
,10-.(0 }<'t'I'H·ir.1 (lo Hf'i _ ('ht'll' do • la(lo-lI1: iOl',
'apit:w
(lo ('orpo lo (' t:1l10oll1.lior Fralll,j ...I'O )1:1l'ia
da }{o -ha 'illlOt'
La UI'P' rtil,':lo.
"
~IIl.iOl· (ln ('orplI ,lo t' tCIIl-lIl:1iol' Halll Hlhl'll'O Ua
1110 _ '2.. H '". ri i( :io,
( apit 10 110 I' Irpt dll f' fadO-III, jOl' .lo ,', ,~I:I.lI\lt.l
0-. "Pg-Uilltp"

t

o

Bl'ltt'lI

'0\11"1

( oH('

içutI 1 1l1I'i••\\('

:I" HI'pal'fll;:IO,
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7) Contam
vão

a untiguidade

indicadas

os oficiais

~.o

desde

2."

10

as datus

érie

que lhes

a iwguir

mencionados.
propela pr!' 'ente Ordem

movidos aos seus ur-tuu is postos
do E.l'ército:

Corpo do estado-maior

Majore

.:

Aurélio

<la Silvll Banuzol , (h's(le 11 (1(' Outubro

1954.
Fernando
Frnuco

F'erreiru
Pinheiro,

de

Valençu
e .Ioaquim
Antóni»
ambos lIl's<ll> 20 di' Outubro

de 1954.
Engenharia

Major ,José Jouquim
Outubro (11' 1954.

Rodrigues

J'unqueirn

Serviço de administração

, dl'sdp

so

de

militar

Majores:

António
1954.
Armando

Lei1:1o Zúquet«,
Pai:l

Guspui-,

(1 srle I (1(' Outubro

dl'

dl'H(le 2 ~ (lI' Ou! uhro

(h'

1954.
Médico

Capitão Vasco António Pereira Il ortu C01'1' III fnrtin,
desde 8 de SetcllI bro (1(' 19:)..I.
8) Frequ ntaram no corr nto ano o U1'HO d promoção a capitão do quadro (1 compl m nto s : eguint ~
oficiais milicianos:
Infantaria

.,.a Escola Prática do Infantaria,
d :3 ti Ago ·to
a 11 do
t mbro, com alI' v itam nto:
'I'en ntes milicianos d infuntatiu.: J OH ...ilveira , oar s, do ' ntro d mobilizucão d
infantaria n, o G, pr stando sorviço no EstadO..Maio!' do 1~:'('l'cito,
rviços 'a1't gráHco.s
do gxól'cito, F rnuurlo Augus to urrloso HIII iro, do butulhão d motrnlluuloru«
n." 3,
António Diogo I ih il"o, do bntalhao d< a<:tIdor 8 1\.0 li, 1\fanu 1 Lucas N to Júnior, (1.0
batalhão do ('H '(1101' S 1\.0 ,(' AI '{dio LUSItano Alv s F 1'1' i1'.1 , do I' "im nto d infantaria 11.0 Ü, todos
Oltl
a l'HpC t'illlitllldo d
ntil'ac!o1'('H.

2.'
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Artilharia
1.

N.o 10

de campanha

Ta E8cola Prática
de Artilburin,
de 2 de Agosto
a 11 (lo " ternhro :
Ten nt ' miliciano'
de artilharia:
Fernando
Rio Mendes Guimarães,
do grupo de artilharia
contra
a ronaves
u.? 3, com bom
aproveitamonto
i Vinis da 'iln. Loitão, do
r ~im nto d artilharia
po ada n.? 2, com
bom aprov itam nto;
Guilh rrn
Pim nta
• untos, d
regim nto do artilharia
ligeira
n.? :?, com aprov itamento ; Américo
FerI' ira Alves,
do grupo do artilharia
contra
a ronaves
n.? :3, com aprov itamento;
Augusto d
'arvalho
~ lho, do r gim nto de
artilharia
p . ada n." 1, om r guIar aproveitumento.
Engenharia

(sapadores)

Ta R'cola Prática de It,ng nharia, (1 2 do Ago to
a 11 d( " t mhro, .om aprovoitamento:

.r

T nr nt miliciano J
ng nharia
oão Marcelino Murqu s 'ardoso,
na
f tividad
d
serviço na E cola Prática d bng nharia.
Serviço de saúde militar

..Ta Escola do,'
rviço de aúd Militur, de 2 do
.\"'0. to a 11 d
tembro
om apro\' itum nto:
'I'cn

nte miliciano

módico

Armando
Vuld mar
0
do 2. grupo do

I' erro Est v ' F rrcira,
ompnnhias d saúde.

\) PI' stou S srviçu no grupo d artilharia
contra
u -roua v s n. o 1 d :.? d
utubro ti 1n3:.? ató 14 li
0

do corr nt uno. p·tra
r ito: do artigo 71. do
(lo Oncial ,lo 1'•. ' reito, o major d artilharia
'ado.' Vidnl dI 'mnJlo ... \lIdrnda.

~utllbro
Ltatllto

10) Transitou Jl:lnl aitua<:ão
tI r.' rnl. nos t rlllOS
<la pdm ira part
da nlin a c) ,lo artigo 1:.?0 d Ver to- L i n.o :l):3 4, d :.?4 ti ~laio tlc 1\ 4 i o capitiw
<I artilhari:
pOI'taria d

O}r~ m do
;)4.

J.l\'lIl'
(1
a tro FprJHln<!PS, r forido
1:l d Ago 'to do corn ntt' ano, insl'fta
E.r.I~r

iio

11.0 ~ • ~ •••

\rit'

dI' 1 ,I Outubro

na
na
ti
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11) Devem ser considerados na situação de adidos
desde 15 de Agosto de corrente ano, e não desde 11 do
mesmo mês, conforme consta da portaria de 3 de , etembro, inserta na Ordem do Exército n.? 9, 2.a série,
de 1 de Outubro do corrente ano, os capitãs de artilharia Mário Pereira dos Santos e Elmano Augusto de
Araújo Melo.
12) Frequentou com aproveitamento na Escola Militar de Electromecânica,
no corrente ano, o cur o de
microondas o capitão de artilharia Luis J oaquim de
Sequeira Manso Couceiro Leitão.
13) Frequentou com aproveitamento nos Estados Unidos da América, no corrente ano, o curso The Command
And General Staff College o capitão de artilharia Francisco Abreu Riscado.
14) Frequentou
com aproveitamento
na Escola de
Artilharia dos Estados Unidos da América, no ano de
1953, o curso de transmissões de oficial de artilharia
o alferes de artilharia Armando Almiro Oanelhas.

15) Nasceu em 16 de Dezembro de 1928, o não III
16 de Novembro de 1928, o alfore de artilharia Rui
Ferreira dos Santos, pelo que deve er feita a d vidu
rectificação nos seus regi tos de matrícula.
16) Frequentaram com aproveitam nto, no centro de
de artilharia de costa, o estágio do aspirnnt 's
a oficial do quadro porman nto, 'lU funcionou nuqll lo
centro de 13 a 25 de Setembro do corr nt ano, os sOguintes alferes de artilharia:
instrução

Mário Dia de Sousa.
Sigfrodo Ventura da Costa Campos.
Rolando de arvnlho 'I'ornás F 1'1' ira.
Joaquim P r ira da Silva,
Alfrodo JOHó Pala Machado da , ilva.
Fernando Jorge FI' ire de Andrad
Lobo da oata.
Mário Pinto Rodl'ign . d Alm ida.
Luis Jorg Lopo'
om s Marques.
Vítor Manuel , antos Torres
ilva.

17) onta a antiguidnd do eu actual posto (1 sdt
24 do S tombro do corr ntc ano o (,01'011 1 d
IlW'-

2.' érie
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nharia ::\1anuel da Conceicão Gomes, promovido
por
portaria
de 2 do mesmo mês, inserta
na Ordem do
Exército n.? 9, 2.a série, de 1 de Outubro do corrento
ano.
1 ) Prestou
rerviço no batalhão de telegrafistas
de
de Maio de 1K)3 a 23 de Setembro
de 1954, para
efeitos do artigo 71.° do Decreto-Lei n." 36304, de
de )1aio do 1947, o major de engenharia,
professor
E cola do Exército, João Paulo James Galhardo.

18
os

24
da

ln) Frequentou
com aproveitamento no Estados Unidos da ..\..mérica, no corr nte ano, o curso nvançado de
oficiai
de eng nharia o capitão de engenharia
Eurico
Ferreira
Gonçalves.
•
20) Pro tou . rviço DO regimento de ongenhariu D. ° 1,
pura os feitos do artigo 70.° do D creto-Lei n.? ;36 B04,
!l<' 2-! de ::\faio d 1947, desdo 2 de Fl'vor iro de 19..1,8
até
do Julho 1\)-!9, o capitão de engenharia
João Corr ia do ::\Iagalhães Figu iredo.
:H) (_'ontam a untiguidad
do s u actual po. to desde
1 tIl' 1) .zorubro de 195:3, nos termos do § 1.0 do urtigo IjH.o do D cr to-Lei D.O :3630-!. de 2..j. d ~faio do
1!l-!7, alterado pelo 1) icreto-Lei 11.° :3 916, de 18 ele
N tombro J 19;)~, o: seguint
. t mentes de engenharia:
JO<lO António
Lop s da Iouccição.
José Francisco d .\Zl rerlo Fernund s Basto .
•\1'I11'nio Gom s dos Santos Silva .
.\Intro Joaquim .To." Maiu loncalves .
.Ia im Patrício Alhuqu irque Ferreira.

Antóni

Pinto Iiruuo:

~Iilht'ir .
rqn Sauchcs <1" Gama .
.Justino António Correia. d Almeida.
\h';Il'o da 'unha Lop s.
)Ianu 1 lo' nscc
F' rI'{ ira Pinto Basto 'arl' ira.
Jo~ \ Eduardo j)artont I'a]<,. II Illriqueil .
(;01l<:al0 .~UIIO

de Albuqu

.

2:.?)
0.

ilHO

:t1Ullo

a.oticial
('1(0

h:un<l-:l
1al1\1 1 • rUl1c'isl'O TIoddgu s Fnnguoiro,
:\(ao\1 1 J. ranei. '0 Hodrigllt's
TanglH'iro,
o cad ,t
(lo 4.° nn de ('11" 'nharia 11I'oll1ovi<10 1\ aspi!';II1,to

r·,x 'reito

p:lI'a :1 E~ ola <lo
n.n !l, :",a ,«"rip, do cor!'

pela O,.dem do 1~,I'('r-

IIH' ano.
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23) Chama-se Francisco de Assis Paiva Boléu Tomé,
e não Francisco
de Assis Paiva Bolen Tomé, o cadete
aluno do 4.° ano de engenharia
promovido
a uspirante
a oficial para a Escola do Exército pela Ordem do Exército n. ° 9, 2.a série, do corrente ano.
2-1) Chama-se
Fernando
Edgard
Collet Mavgret
de
Mendonça
Porry da Câmara, e não Fernando
Edgard
Collet l\feygret
de Mendonca
Perry da Câmara, o cadete aluno do 4.° ano de engenharia
promovido
a aspirante a oficial para a Escola do Exército
pela Ordem
do Etcército n.? 9, 2.a série, do corrente ano.
25) Frequentou
com aproveitamento,
no ano de 195~,
nos Estados
Unidos da América,
o curso avançado de
Associate
Quartermaster
Officer o coronol do sorviço de
administração
militar José Gonçalves
1\Iacieira
autos.
26) TOS termos do artigo 73.° da Portaria n, ° 11 33~,
do 6 de Maio do 1946, publ ica-ae , por 01'<1('111 de classificação, U relação dos candidatos aprovados no concurso
ordinário realizado para provimento de vagas 110 q uudro
permanente
de oficiais médicos:

1.0 Rui José Rebelo

de Andrade, aspirante a oficial
miliciano médico, do 1.0 grupo 'u(' companhius de
saúdo -13,71.
2.° António
Adrinuo
do Freitas
Pinto, uspirantc
a oficiul milicinno médico, (lo :.?O grupo de ('0111panhias do snúdo -1;),1:3.
3.° Aníhnl José da :-;ilva O Costa, alf res m il ir-in uo
médico, do 1.0 grupo do companhias
d suúd('-

rs.io.

4.° Fernando

José

Deyrieux

Cenl mo,

aspirunto

a oficial ruiliciauo módir-o, do 1.0 grupo de curupanhias de saúdo - 12,G3.
5.° Jost' António da Moita Alvos
ardoso, alf<,l'l's
miliciano
médico,
do 1.0 grupo do companhias
do saúdo --12,04.
0.° Joaquim Teles de Furia Corroia Bastos, alfcr ,:o;
miliciano
módico, do 2.° grupo de companhias
dll saúdo
11,97.
7.° António P rcira da ~oRta, u. pirunto a oficial

miliciano médico,
d<' saú(l -l1.t!J.

do 1.0 ~I'UpO do compnnhias
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8.° Carlo
Pereira
Rios, alferes miliciano médico,
do 1.0 grupo de companhias
de aúde -11,74.
9.° Fernando
Alves Pereira,
alferes miliciano médico, do 2.° grupo de companhias
de saúde-

11,GO.
10.° Joaquim
miliciano
B.O

Vítor Hugo Cortes das Neves, alferes
de infantaria, do regimento de infantaria

12 -11.

11.° António
alferes
panhia

Joao
miliciano
de saúde

de Almeida

Cerveira

~oabra,

médico, lio 2.° grupo de com10,71.

27) Chama-so Antonina
Augu ta Martins, e não Antónia Augusta Martins, a espo a ~o capitão do quadro dos
serviços
auxiliar s do Exército,
da carreira de tiro de
E 'pinho, Belmiro r reira, pelo que dev ser feita a d vida rocti ficacão nos reei-tos
do matrícula do referido
oficial.

:?) 'hama-s{ Mário
asimiro Co lho Balc;a, e não
Mário Casimiro
o lho Bolça, o aspirante
a oficial miliciano, do serviço de transport
s rodoviários,
que, po]'
portaria
ele 3 de et mbro de 1934, inserta na 0)'(/('111
do Ecercito n." 9, 2,a série, do corrente ano, foi colocado no regimento
de artilharia
p sada n.? 3,
:!9) Prestou
s 'l'\'i 'o no distrito
do J't'CI'UÜIIIH'Jlto
'
mobilização
H,O 1. de 19 a 24 de Outubro
do l\J;>-!J o
corou 1 cip infantaria.
na situação (lo l'OS rva .• \ntúnio
Corr -iu d Pinho .Iúnior.
:\0) Prestou
s rviço lia junta (1 recrutamento
11,° :!.
(lo di ..trito ti r crutum mto
mobilização n." 1, dedo
25 d )[aio a ~O d Agosto <1(, 1V;)-!, o .oroncl de infantaria,
nu situacão (!c r serva, José António da ilvu.

31) Pr stou ~ rviço na junta d rc -rutum uto n.? 1.
do distrito d r crutulll oto 'lllobilizac,:rtO 11.° 1, d sll'
~3 de Maio a 11 de Agost
de 19;)'!, o COI'oneI de infantaria., na ,itua<:(l
nho Júnior,

,:3~)
lttar

ontinua

no

'l'I'ibullnl

(le r . 'na, \ntúllio

'01'1' i:l de Pi-

a d '!'o( mp '!lhar a: fun<;lIcs (1 ,)uiz III~~rilitar T l'ritorial do PlIl'tO. de '<le :3
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de Setembro de 1954, data em que teve passagem à situação de reserva, o coronel de infantaria António Francisco de Almeida.
33) Deixou de prestar serviço no regimento de lanceiros n.? 1, desde 25 de Outubro de 1954, passando
a prestá-lo no Asilo de Inválidos Militares de Runa,
desde a mesma data, o capitão de infantaria, na situação de reserva, Guilherme dos Santos.
34) Prestou serviço na junta de recrutamento n. ° 3,
do distrito de recrutamento e mobilização n. o 6, de 1
a 18 de Agosto de 1954, o capitão de infantaria, na
situação de reserva, Tadeu Henrique Pinto.

135) Chama-se Eduardo Augusto Barbosa Gonçalves,
e não Eduardo Augusto Barbosa, o capitão de infantaria,
na situação de reserva, que foi desligado do serviço
desde 4 de Setembro de 1954, pela declaração 33) inserta na Ordem do Exército n. o 9, 2.a série, de 1 de
Outubro de 1954.
36) Prestou serviço na junta de recrutamento n." 1,
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 1, desde
1 de Junho a 11 de Agosto de 1954, o capitão médico,
na situação de reserva, Henrique Maria do Carmo de
San Payo Melo e Castro.
37) Prestou serviço na junta de recrutam nto do
distrito de recrutamento o mobilização n.? 1, de 19 a 25
de Outubro de 19;")4, o capitão médico, na situacão de
reserva, Henrique ~Iaria do Carmo d
an Pavo l\felo
e Castro.
38) Foi de 20 de Abril a 2G de Junho de 195-1 que
prestou 'en-iço na delegação do serviço do administrucão
militar do Funchal o tonontc-coronol do erviço de admiuistracão militar, na situação do r 's rva, Carlos J osé
da SiJva, e não ti 29 do Abril a 15 d Junho, como
con ta da declaração :30) da Ordem do Eeército n. o G,
2. a séri , de 1954.
39) Presta serviço como omandant do Asilo de Iuválidos Militar s Infanta D. l\faria B nedita, d d (3 d

2.' Série
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Outubro de 1954, o major do serviço de administração
militar, na situação de reserva, José de Ornelas Monteiro.
40) Deixou de prestar serviço no quartel-general da
4. a região militar, desde 25 de Outubro de 1954, o major
do extinto quadro auxiliar de artilharia, na situação de
reserva, Pedro Joaquim de Carvalho.

4:1) Presta serviço no quartel-general da 1. a região
militar, desde 21 de Fevereiro de 1952, o capitão do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação
de reserva, Carlos Sampaio.
42) Deixou de pre tar servi o no quartel-general da
2. a região militar, de de 9 de Setembro de 1954, o capitão do quadro dos erviço auxiliares do Exército, na
situação de re erva, Manuel de ~fatos.

4:3) Presta erviço no Depó ito Geral de Fardamento
e Calçado, desde 16 de Outubro de 1954, o capitão do
quadro dos serviços auxiliare do Exército, na situação
de r erva, Matias Mourato Chambel.
44) Deixa de prestar serviço
3.a região militar, desde 1 de
capitão do quadro dos serviços
na situa ão de r erva, António

no quartel-general da
Xovembro de 1954, o
auxiliares do Exército,
da xraça.

4:3) eixou ti pre ,tUI' ervi 'o no regimento d infantaria n.? 1(3, d sdo 10 de Outubro de 1954:, o tenente
do quadro dos crviços auxiliar s do Exército, na situação d reserva, Joaquim Teixeira da Silva.
4ü) Deixou de prestar

serviço no quartel-general

da

4:.n região militar, d ti' 17 de Outubro de 19M, o t 11 nt
d quadro do serviço' auxiliare
nu ituacão do r serva, Feliz R h lo.

cio Exército.
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Ministério do Exército _I.a

N.o 10

DirecçAo-Geral-

3,a

2.' érie

RepartiçAo

49) Foram nomeados para a frequência do 1.0 ano do
curso da Escola Central de Sargentos no ano lectivo
de 1954-1955, por despacho de 8 de Outubro de 1954,
os sargentos-ajudantes:
radiomontador, da E cola Prática de Engenharia,
António dos antos; mecânicos
electricistas,
do regimento de artilharia de co ta, erafim Regalo de Morais e, do regim nto d artilharia
antiaérea fixa, Domingos da Cruz.
50) Foi concedido adiamento da matricula na E cola
Central de Sargentos no ano lectivo de 1954-1955, no
termos do artigo 7.° do Decreto n.? 36574., d 4 d
Novembro do 1947, ao primeiro-sarg nto, do batalhão
de caminhos de ferro, António da Serra Torre ,
51) Desistiu da frequência do
tral de argentos, nos termos do
n.? 36574, d 4 d Nov mbro d
g nto, do r gim nto d artilharia
Fruncisco da Silva Júuior.

curso da E cola.
nartigo 7.° do D cr to
lQ4:7, o prim iro-sarp sada n.? 1, Joaquim

[)2) De istiu da frequência do curso da Escola
Iltral de .. argento , nos termos do artigo 7,° ti Decr to
11.° 36574, d 4, ti Novembro de lQ47, o prim iro- argonto, do grupo de artilharia contra a ronav s 1\.0 1,
Crispim António da Silva Ponim.
i

Ministério do Exército - 2.' DirecçAo-Geral-

53) Penaõ
guidu

nuuui

m ncionado

atribuídr
ituação

d artilharia]
ortê ,36.000 .

Coronel
Iujor

aos oficiai

, <lu', pelo. pr

rito , tran itam para a

3.' Repartiçlo

nt

dr.

erva:

ranci co

do s rviço de adm inisl.ruçâo

Cunedo de Miranda,
s rviço,
('apitã
do

"tinlo

111 HC-

Ordem do E.c{>r-

J o é nenriquc~
militar

Albl'rto

49.950 . T·lU ;37 Imo' (h'

quadro

d

oflciais

<lo

S ('l't'ta-

rindo militar Artur Mnnu 1 da Cruz, 11.733 UO.
Tem 26 ano dr rviço.
'I'eu nt do qu dro dos rviço nu iliar s ti :g -ér(·ito Acó. io

.IIOli li

d l!'igu ir do, 15.6000 .

2.' Série
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ObItuárIo

21-

Tenente

miliciano

módico Manuel

arejo Garcia.

1\)54
6-

•
»

, etembro

»
li

utubro

li

»
»

»

Tenente miliciano médico José Monteiro Alves
Ferreira, do 2.° grupo de companhias de saúde.
19 apitão reformado José Diogo Lourenço .
29 - 'l'enente reformado Joaquim Marques.
4
Major de infantaria, na ituação de reserva, António Augusto Ferreira Vaz. Prestava serviço no
entro de mohilizaçãc de infantaria n.? 13.
13 Alferes miliciano, do r gimento de infantaria n.s 12,
Jo:;(' Santana David Paulino.
30 - Major do e- tinto quadro auxiliar de artilharia, na
ítuaçãc de re 'erva, António Pereira de Matos.
Pr stava en-iço na Direcção da Arma do Artilharia.
'
5 - 'apitão d infantaria, na situação de reserva, Augoto de • ousa Medeiros. Prestava serviço na
Ag~ncia Jilitar.
f) (a~itão médi o, do Hopital Militar Principal, José
( rio
Ioreira.
G
Iajor médico reformado João Jo ó Marques.
:'IIajor r formado Luis de 'ou~a.
10
Capitão reformado José Luís da 'ruz.
11
'apitão r formado Joaquim Augu 'to de Barros
Iato: .
- TCMnt -coron 1 farmacêutico
r formado António
Júlio

Rectlflc.çOe.

Horácio Jo é de
h tá

OnfOI'ID.

o Ajudante·

neral,

á

nana Rebelo.

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do Exército
2.-

.

N.O 11

o

Série

2 de Dezembro de 1954

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

J -

Ministério

MUDANÇAS

OE SITUAÇAO

do Exército _1.& Direcção·Geral

- 2.a RepartiçAo

Por portaria de 30 de Junho de 1954:

1

(VI ad II lo 'Iribuo
l d (','.1"
A d •• lllu.
1I10lUI0001
,110

Por portaria

nm 23 do '0 .. 011111<0 do for)·!. Nilo
I rIDOA .III f lIer 10 ".' 22 267).

di .10 de • let mbro da I.'J5·1:
Re erva
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Sousa Muchado, o primeiro nos termos da nlínea c)
o segundo nos termos da ulluca li) <lo artigo l:.?,o
do Decreto-Lei n. o HG :l04, alterado pelo Decreto-Lei
n.? as 91G, de 18 de Setembro de 1115:.?,devendo HeI'
considerados

24

O

nesta

situação

desde,

rcspectivament

)

20 do Setembro <1<' 1U54.
(VI.ftdA po lc Trfbunnl rio ContAM orn 30 <lo Novembro
de lU5i. Nilo
lo;;ltI dovido8
omotumcutos,
nos t(\rmos do Dacret o n.o 22257).

Por portarias

de 1:-; de Outubro de 1!J[)J:

Nula e de nenhum efeito a portaria de :.?1 do Junho
do 10:)-1., visada polo Tribunal de Coutns nn
do
mosmo 1110s o ano o puhlicudu lia Ordem do E.l'ért'Íto
n.? li, :.?a série, do correuto ano, u qual coloca no
quadro do corpo do ostado-maior () coron 1 do ln smo
corpo Júlio Manuel P ireiru.

ao

(Anotnclft

1'010 'I'rthunul

do Cuntns

em 10 de

'u'umbro

de 1951),

Quadro do corpo do estado· maior

Coronel
do ('orpo do estado-maio:-,
supranumerário,
Júlio ::\lalltlel PCI't'il'H, para proonchim
nto (I Ynga
110 quadro,
devendo ser considerado
lH sta . ituação
<10 .. <10 9 do .Iunho do 1\);) L
(VI arln ,"lO 'I'rthunal <le ('untUII um .3 clu , 'u, 1II11ro 110 lD~~, .\Ao
aAu ,! vl.los IlIIWl1l111(111tO • fllIl te fUHI du lll'l'r tn n,o 2~ ~:;7).

Reserva

mil iciauo
do infal1taria,
(10 l'_·tinto
quadro (' 'Pl'eial, d<1 0,A Din't! ·iío·Upral d('"t :Minis.
tl'rio, lIugo ~fon<l('s ('(llndo,!lo
tüJ'1lI0
da ulin n cr)
do arti .. o l~,o do DI'ernto.L
i 11." : G :304, a1tl'rndo
n
t( IIlhl'u dI'
P( 10 J)ecl'pto·Lci
Il. :l~ üHi dI' lti (1 ,
I \);):.?, do\'! lido PI' (·oll.'idlr:,<lo 111 sta silu:\('iío dI' 'd('
f) (1 Outuhro d HI;'IJ.

'I'oncnto-coroucl

(VI Adn 1'010 1'rlhllnnl de C'outal ~m ~O clu o..oOII,ro de 1~51 •• Ao
Au dtlvldo. IUIIOlulIllllltO • no" termo. dI))
'r tu n.o.!:4 2:»1).

Adido

'apitiio fi iufmf tI'h, do Uol ~gio .lilit l" Júlio ,AU~1l
da UI'Il!f., }lOI' 11\1' ido nom ,ndo por jllIrtt ri. ,1

hl

til

2.·

érie
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data, comandante da com paul! ia do alunos do referido
Colégio, devendo .cr considerado nesta situução desde
14 de Outubro do 1\);)4.
(Anotada

pelo TrIbunal

do Contas

em 10 do Novembro

do 1951).

Por portaria de ;]0 de Outubro de 19tH:
Ouadro do corpo de generais

Brig1l11( iro, suprauum r.uio, :!.o comandante da
1'0giii.o militar v inspector de infantaria, cargos que continua a desempenhar,
Luis Gonzaga da Silva Domingu s, para prcc nchimonto d vaga no quadro, devendo
ser cons id rudo II ...ta :ituuc;ãõ d '(lo ~o do Ago. to do
lK)4.
(VIsada 1'010 T'rlhunal d COIIIIIS "II' 80 do .soVO'lUbro de 10M. Nilo
~.:1

suo do\ Idol emolumento

Por portarias

• ac

Ll'rmOI

do Uer.rttLO 0.022257).

de fi de ..\'oreIIlIJl'o de Jt)õ·J:

Dei. a doer
con id rado na iituncão til' adido 110 Secrotarlado-G
rnl d i)lfp U -li iou:J contiuuuudo,
porém,
lia 1IH'.l1Ia iitunção de adido. mil. 'HI serviço 110 Instituto d.' _\lto'
lo: studos ~(ilitnl'<", por ter ~ido nomeado
profe sor efectivo do curso
portaria
de G do ~ tornhru

de alto conuuidus,
por
do IH54, o coronel
do
«orpo do o tad i-maior .10 ó \ntt'lOio <ln Iiocha Bclezn
}"I'ITaZ, li \ 'ndo
'r ('011 icl mllo II ta itua~,jlO dUidc
1 d
- 0\ moro do COI'!'l nt' 11110.
(."""tada r lo

rIl,Doal

d

('"ntu

em 22 ~e. ·o\o.nhro

Adidos

( noladA p I Trl

Dftl d

CopIa

m t2 II

"" lU51).
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Major do infantaria,
do Instituto
de Altos Estudos Milítares, Edmundo da Luz Cunha, p~r tor sido nomeado
professor
efectivo do curso 11ura a promoção a oficial
superior,
por portaria
desta data, devendo
ser considerado nesta situação desde 2:3 do Outubro do 1954,
(Anotada

Major,

do comando

pelo TrIbunal

do Contas

om 2G do NOYOlnbro de 19~4),

do Angola,
João António
e capitães, do r gim nto d
infantaria
n.? 3, Júlio Jorgo Bernardo
o, elo batalhão
de caçadores
n.? G, Domingos
André,
todos d infantaria,
c alferes do quadro dos serviços auxiliar
,;
do Exército,
do centro do instrução
militar do anta
Margarida,
Martinho Co lho, o primeiro por ter sido
nomeado para desempenhar
uma comissão d serviço
militar no ultramar,
ao abrigo da ulincn c) do artigo :3,0 do Decreto
n." :H) 81G, do 14 d
ictombro
de 1954, o OH restantes
por t r 111 sido requisitados
para do empenhar
comissões de serviço d pond intes
do Ministério
das Finanças,
na Guarda Fi 'cal, devon do ser considerados
nostu situação de 'd ,respectivamentc, 26, 22, 21 e 2.,1,de Outubro do 1954,

Ribeiro

militar

de Albuquerque

(Anotada

pelo 'I'rlbunnl

do ('01ltn8 om 22 do Novomllro

do 19.!)1).

Quadro do corpo do estado-maior

Corou

1 do corpo do ostado-mnior,
suprannui rário, do
regimento
UO artilharia ligciru 1\,0 3, Carolino Eduardo
Ferrcirn
do [ascim nto, pal'a pro mchimcnto d vaga
no quadro, devendo ser (!ollsiderado
lIÜ!'ita ~itIH1<;ão
d suo 1 do Novembro

do lU;)·!.

(VI ... <I~ puro T'r+bunul do Couta.
m 2:1 <le Xovomhre
tillo dovldoA tUllolulI10lltOK,
no. t~rmo. do Docl' to

<le 1951,:-;AII
2[)7).

u.0!!2

Quadro da arma de Infantaria

Capitã :-;Frnncisco 1'~dllal'(10 1\ft'd(liros Antunos do ~(}t1~:1
Nazaré O Fcrnnudo Vnscoucolo«
'ip"iano dos 'allto~
O t n IIt fi Manuel Viogas do Sousa Lop fi ~\l)('J 'al'valho (lo AIUleid:J, tOdOH do inf'llllaria
( adidos, qlH',
por torOIll dei.'ado do pr!'Htcll' sOI'vi<;o, o prillloil'O
11,0
Ministó!'Ío do IlItNiOl', na Polícia d( ~' 'gtll':tIH;a PuhliclI, () iíogundo tHl ]ll'()\,!l1cia d( 1\Iacnu (lOS )'(' ta II"
( s !la l))'ovíll(~ia do 1\!o!.:alllhiqll(l1 S( lIpl'P '('ntar:tlll
('III,
I'

sp ctivlllJlontt>, :10, :!O, 10

para

pn {,llchilllC\uto

de'

\'aga~

10 d(' OutllJlI'o
lIO

quadro,

d( l!l;'.J,

d('\'C'lIdo S('I'

2." Série
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conaid rudes nesta situação desde a data do seu regros~o.
(Vísudas polo Tr-ibunal do Contas em 27 do Novombro de 19M. Não
silo devIdos

omolumontos,

nos tormos

do Decreto

n.o 22 2117).

Quadro da arma de artilharia
Capitão de artilharia,
supranumerário,
da 3. a Direcc;ão-Gerul d ste Mini: tório, Francisco da Cruz de Freitas
Teixeira de Aguiar, por ter deixado de pro itar serviço no regimento
do artilharia
antiaérea fixa desde
L') do Outubro d 1954:, devendo ser con íderado
nesta situacão desde aquela data, para preenchimento
do Yaga no quadro.
(Visada pelo 'I'rfbuunl de Contas om 23 de Novombro do 1954. Não
são devido. emolumontos,
n08 termos do Decrete n.? 22 251).

Quadro do serviço de saúde militar
TCIH'nte módico,
adido, António Augusto
Fernandes
'I'oudor, que, por to!' d ixado <1 pr "tal' s rviço no
Suhsocretariado
de Estado da Acronâutíca,
se apresentou em ;3 de ot mbro de 10,)4, desde quando devo
ser considerado
n sta situação,
para pr enchimento
d vaga no quadro.
Reserva
Gonorul,

do Instituto

do Altos

Estudos

Militares,

João

da Encarnação
Maçãs Feruaud s, no' termos
da
nlíuca e) do urtico 1:?0 do D croto-L i n.? 36 :304,
nlt rudo P lo Decreto-I,
i n.? 38916, d 18 de et rubro de 19[)2, df vendo SOl' consid rado ne sta situação d sd 8 d Outubro de 1054.
'apitrLO <lo quadro dos s rviços auxiliar ,do Exército,
du :3.a Dir ~('ção-Uol'al d st Mini ..t rio, Alfredo Lopes
Rego, no' t rmos da alínea a) do artigo
12.0 do
]) cr to-L i 11.° :l(i :WJ alterado
p lo D reto-L i
n. o 13 9l!i, d 1 <Il
telllbro cl 105:?, d v ndo H r
eOllsi<l(lra<lo n sta situllção dO'd 8 d
Iltubro <I
1954,
Quadro do serviço de administração

militar

C'apitão <lo s r,·iço d H<lmini ..traçrlo rnilitnr, adido, eh ft'
da suclll'sal <las Ofi<'Ína: c: Cl'ais ti Fardam !lto no
Porto,
e:trgo <lt' que fica c.-on rado }wla pres 'nto
portada,
António
'u ·tódio \l\' .. lIas 'antos,
quo,
por ter <1 i.'1L<!0 do (,' 'reOl' a .. r f( rida' fnnc;õ s, so
lIpr'(lSontoll lIn f) d< .' tl'lIlhro (!t H)~)4, clp:<1p quando
do\'o .' 'I' cOlIsid rado nORtu 'itUll<:ão, para prcénchiIII

nt< de ,-nfl'a

110

quadro.

70Q
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'I'cnonte

do serviço do administrução
militar, supranunos termos da segunda parto do artigo ;>8,0
<lo Decreto-Lei
n.? 28401, substituído pelo Doer to-Lei n.? 32692, de 20 de Fevereiro
do 194:1, o ao
abrigo da Portaria n.? 108D1, do 8 de Uarr;o de 19-if>,
do comando militar do Cabo Verde, Hélder Tomás
Virg1Íio, que, por ter deixado (1 prestar serviço no
mesmo comando militar, deve ReI' considerado preenchoudo vaga no quadro desde 2:! de Outuhro do 19f).J.,
morário,

(Vlsad." palo Tribunal de Coutas "01 23 do Novembro do 1%4,::\.)
do dovJdoR oiuctumentos,
no, termos do Dneruto u,· 22 207),

Nós termos da segunda parte do artigo ;>8,° do Decreto-Lei n." ~8 401, substituldo pelo Decreto L(\i 1\,0 H:! !i\l:?,
de ~O do Fevereiro
do 19f>:3, e ao abrigo da Portaria
lI,o 11079, de:31 do Agosto tlo H).1f):
Sup ranumarárlos

'I'euonto-coronel de infantaria António Vitorino Frunçu
Borges, mujo!' do infantaria
Alexandre Herculano
Maugná Cifucntos, capitães Horácio Vieira Ribeiro,
Américo
Corroia, .AgoHtinho Dias da Gama, António
Alemão do JfondoJl\:l Cisn iros do Faria c Hernâni
Noel 'I'amm Peneira da Rilva Anjos, todos d infantaria; tonontes : do infantaria, Luís Fran('is('() Noa!'('~
do Albergaria Carroiro da Cl1mal'1\ (I Fcruando Xavior
Vidigal da Costa Cascais, módico, Antônio Augllst,o
Femandos
Tendei', o, do H I'vi<:o do IIdIllinistl',lC:llo nlllitnr, José dos H<,is HodrigllC':';, o nlfor ':\: d infa nt.u-ia, 1<'01'11/111<10dos NantoH Ribeiro dn Cunha, FrIlIlcisco Grnnjo <1(' Mutos, Fruncisco do '/11'1110 1\1(,<]Pir.o~
de Almeida,
Arménio
Augusto da Silvn 'I'('odóslO,
Podl'o JMio do P('zlll'at (Jol'rt'in, 1\[alllll'l ~la!'ill AlIlêll'nl
do l"l'eitn~, No( 1 dn i-\ih-n Fornandes
(I( J\guillr ('
J\lIgm<to .JOl'go da ,'ilvoil'll H(li~. o, do quadro do !'~\I'\'i~os all.'ilial'OH do K'{II'eito Vns('o :\11\(''':tdo li'l'I'l'('II':!
Vilas Boas, todos do bntalh:io
do c!lC,:adof'('H \':IH('<l
da (l:.HI1Il, po!' tl'rl'lll ,ido nO!lH'IHlos IHlI'a f':\ZN pudI'
das forças
xpcd ie ionÍlrias 110 I'~stll(lo dll j ndia, dtl\' lido SP" (,ollsirlOl'udo!i nl'!'ita situII<'~o d('st!(' 8 dI'
Sn!mllh,'o dn 1\l:>~, ('ontinulIlHlo todo, ('()lo('ado~ 11<1
]<js('ola P,'áti('!l do Infalltarin,
IIl1lll dll, unid:tdus
nlObi·
lizlld()I'n~ d:l(Jlwl(' hatnlhão,
,
~apitão HOllllto Loul'l iro (' ldfll'O JOIlIl ':\[IIIIIIP1. lartlllho
Maltês SOHI'(,S,
1I111!>OS di infalltlll'ia
l do bntulhiio
de
j
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cuçadores Vasco da Gama, pur torem sido nomeados
para fazei: parte da: f()J'<;as expodicionárias
ao Estado <la Iudia, ti vendo ser considor.ulos
nesta situação desde 8 de Setembro
de 1\l3J. continuando
colocados
no batalhâo
indcpendr nte do infantaria
n.? ln, uma das unidud s mohilizadorns daquele. batulhão.
apitão ~L'\rio ti .11"'Us Perreiru. toncnt \ :'\[alluol Ale.uudro Pinto III' Abreu o nlfercs .Jo-;6 Luís Cnrvalinhu
(Il > ousa, todo: de infantaria
\ do hutalhào do caçudores da Índia, por tt rem sido nomeados para .fazer
parto (Ias forças '.·pedi('ionftria:
ao· E stnrlo da India,
d .vendo

ser considerados

nesta

ituação

desde,

r08-

pectivamcutc,
7, 7 \
de ~{It mhro de 1\):>4-, continuando colot-ados no lwtalhao dI' caçadores n.? :>, uma
das unidades mobilizndorus
dnqui I batulhào.
_\lfl'r s d cuvaluriu
do comando militai' do gstado <Ia
índia,
"ar los Manuol do Az r do Pinto :'lIdo o Lemo
Inácio José
'orroin da Silv« '1': var is, )lor terem
sido nomeados para fazer part da, for 'as P .pedicionúrias ao 1IH'11 .ionado )1., tado da Índia (Ip\, mdo ~<'I'
considerudos
n -stu >;itua 'ao d( di 8 dl' ~( tell1bro dl'
H);)-! <' continuando
<,oIO{,:1I1ns fiO r gim IlIto do I'avalaria

11.°

7.
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de 1954:

Adidos

Alferes
do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Alcino Alberto Vieira
o Luis Rafael, por torem sido requisitados
'Para descmpenhar comissões do serviço dependentes
do Ministério
das Finanças,
na Guarda
Fiscal,
deyondo
s r considerados
nesta situação desde 8 de Novembro
de 1954.
(Anotada pulo Tribunal
de Contas em 2 do Dezumbro do 1954).
Supranumerários

Alferes
do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
do batalhão do caçador s Vasco da Gama, João d
Ú
Osório Faure
da Rosa
,do batalhão de caçadores
da índia, Carlos da Silva Lucas, nos t rmos da se11.° 28401,
gunda parte do artigo 58.0 do Decreto-Lei
modificado pelo Decreto-L
i !l.0 32692, de 20 de Fevereiro
de 1943, e ao abrigo da Portaria n." 11 079,
de 31 de Agosto de 1945, por ter m sido nom ndos
para fazer parte das forças oxpediciouárias
ao Estado
da índia,
devendo
ser considerados
nesta situaçtlO
desde 8 de Novembro
de 1954
continuando
colocados, respectivam
nte, na Escola Prática
de Infantaria o no batalhão
d
.açador s n.? 5, unidades
mobilizadoras
daquele
batalhõ s.
(Visada poto Tribunal
do
11\.0 duvldos omotumcntos

Por portaria

ontn om 30 do Noveml.ro tio 1051. NKo
, nos tormOH do I)o('r to n.o 2!.! 2~7).

de 10 de .J.Yovembro de 1.951:

R int grado no E x ército,
na situacão d r s 1'\':1, M
harmonia com o disposto na ullnca 4) do ~ 1.0 do. nrti~o 6.° o artigo 8.° do De ruto-L i n.? :~8 ~1l7, () :.Wdo
Maio <10 lUf)1, no posto d nlf(ll'l'l'I ch, cavuluriu, dl'~(~O
1 (1 Julho do ln;)1, () nlícros miliciano (10 CII\1I1llrul
José Maria do Mendonça do :--O\UHl irn, ('Ol1forrll()
despacho
d S. g_ ., 8 () Miuistro da PrcHidi'Jltia d 1
de Setembro d 1K>4, puhlicado no Diôrio do Oorerllo
!l.0

212,

~.tt

sério

d( ~ de '('t<'lllhro d Hl;)4, (I tl'!ln~11." 9, ~.n Hório,
(h 1 do

crit« na Ordem do E.l'h·cito
Outllhro do 19:")4.
(Nllf)

,'n.rOt'U

cl vi to uu lUlOtn~n.o

tIo 'J'rlhuual t III

<,,,,,til")·

2,' Série

ORDEM DO EXERCITO

N,o 11

709

Por portarias de 12 de Novembro de 1954:
Deixam de ser considerados
em comissão militar, passando a comissão civil, nos termos da última parte do
artigo 2,° do Decreto
n,°:39
1G, de 14 de Setembro
de 1954, que altera o Decreto
n.? 30019,
de 7 de
Dezembro
de 1940, o s guint ' oficiai': do extinto
quadro auxiliar
de artilharia,
o major, comandante
da Policia da Guiné, António Joaquim
01'1' ia
,do
quadro
do'
serviços auxiliar
' do Exército,
o capitão, comissário
da Policia de Lour nço Marque',
J o é Pedro d lfontalvitO F rnandes.ct uentes, comissários adjuntos da Policia do g stado da India, Antero
Alv 8 da "unha e Artur Macieirn
erv ira e, adjunto
<la Policia d Angola, l\fanu 1 d J esu Costa
alforos, dir ctor das oficinas, Parqu
e depósito do matoriul da Policia d
,Tomé
o Príncipe,
aint-Claire
Nun s Gandra, continuando
todos na m 'ma situação
do adido
m que já 'e encontravam
o devendo
SOl'
considerado
n sta nova comi ssão d d 14 d Setembro do corl' nte ano,
Deixa d s r consid rado m comi são militar na província d Angola, passando a comi. sã.o civil, nos t rmos
da última parte do artigo 2,° do D creto 11,° 39 16,
d 14 d Set rubro d H)~ 4, <1U altera o Doer to
!l,0 :~G019,
tI 7 li D zornbro do 1( 40, o capitão d
artilharia,
oruandant
da Poli 'ia tia 1Il sma província.
AlI..> rto F 1'1' 'ira d< I4 r itas
o ..ta, continuand
na
mesma situação de adido nu <[U já se ncontravu
d vendo s r consid nulo n stu nova c mi 'sã. II sd
14 d
t rubro do 'OlT nto ano.
(AuoI8~a

pelo Tribunal

d. Contai

.111 22 d •• 'ovOlllhro

do 10M),

Adidos

'I' n nt do quadro do: .. rviços auxiliar 'S do Exér .it ,
do
léeio Iilitar Manu 1 Ros iro 110 Miranda Boa"ida, pO!' t r iiido 1I011l ado ,'ubalt mo d cOIllpanhitt
do r fpri(lo

"01 gio por portaria
dl' lÜ~)4, de\" ndo ~l r ('onsid 'l'ado
:.? do ltH\sltlO 11It'S t' a1l0,
(AnUlada

pulo Trlhunal

d
II!'

;) d'
O\'l'lIlhro
ta situação ti \s(1

d. COOlal em 20~"

o\'ollll>ru 110196-4),

'reI! nt do 'luadr) do,' S( I'\'ic:o: :ti V iI iII I' " do E_'{'J'('ito,
do l'l'gillH lIto dI' :Irtilhal'ia li r irn 11,° ~. AlItónio dos
:'lautos Luz. )10" ti r sido r 'qui itn.1o )1:11"1 .1 " t'lIlJlI'llha,'
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uma comissão
do serviço dependente
do Ministério
das Finanças, na Guarda Fiscal, devendo ser considorado nesta situação desde 7 de Novembro de 19M,
(Aoota~a

psio Trlbuoal

de Contas

em 22 de Novembro

de 19M).

Quadro dos serviços auxiliares do Exército
Capitão do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
supranumerário,
das Oficinas Gerais de Material <lo
Engenharia,
onde continua
colocado,
João
i mõos
da Silva, para preenchimento
de vaga no quadro,
devendo
ser considerado
nesta situação desde 8 de
Outubro de 195,l.,
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, profes 01' provisório
do Colégio Militar, cargo
que continua
exercendo,
Mário Dinis Pacifico dos
Reis, que, por ter sido exonerado do cargo do suhalterno de companhia do referido
Colégio, por portaria
de 5 de N ovombro de 191)4:, desde quando deve HeI'
considerado
nesta situação, passou n pr encher vaga
no quadro,
(Visada pelo T'ríbuual de Coutas em 2' do Novombro do 1051, Nao
sâo devidos emolumootos,
00' termos do Decrerc
n,o 22257),

Supranumerãrios
Coronel de infantaria,
adido, J\lvaro Duarte
da
ilva
Sanches,
qno, por ter dob ado <lo prestar
serviço no
Ministério do Interior, na Guarda Nacional Ropublicana, se apresentou
em 2 do N ovcmbro
d 1954"
desde quando devo SOl' considorudo
nesta situação,
(VJs ..da polo TrJhUlIRI do Coutr .. em 2:1do Novomhro
silo davtdos omotumentce,
nOI t~rmol
do DoerAlo

d~ 1961. Nilo
~2 2~7).

11.°

TOllonto-COrOIH'1 José Pereira
Caldas o tenente
Francisco ÁI varo Espírito Santo Lopes o .J osé Jucqucs <1,\
Cunha Garcia da Silva, todos módicos graduados
do
destacamento
suuitário
expedicionário
ao Estado dn
índia, o alferes .T osé de l\firllu<la Domingos P res o
Mário Eruosto
FI' iro do Curvulho
<10 Sú :\fol'gadO
Domingues
Guerra, umbos gruduudos,
do st\ni,(:o dt'
udministrução
militar o <lo comando militar da J ndin,
nos termos da segunda parto <lo artigo 58,0 tio Doer to-Lei n, o ~8 4,01, modificado polo Decreto- Loi li, o ;3:~liü
de 20 (le Fovol'oil'o do 19-1-3, n ao ahr'igo da Portnl'W
JI,o 11 079, d
:31 dn Agosto (h 19..1,5, por torem si,do
nomeados ]la rt\ fazer parto das forças l'. pedi iOllíu'WS
no roforido
l~~stu.(lo, dovoUllo ser 'ollsiderados
nosta

7,

2.· Série
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N.o 11

aituução desde, reapectivamente,
8, 7 e 7 do Sot mbro
e 16 e lI) (lo Outubro de 195.,1,. continuando
os três
primeiros
colocados
no 1.0 grupo de companhias
do
saúdo e os (lois últimos no ~.o grupo .le companhias
de .ubsistõncias.
(VlsIlda polo Tribunal
do Contas em 30 do ",ovembro
do 1954.. Nüo
são devtdo s smotumuntos,
lia> termo. do Decreto n.? 22251).

Reforma

Tenente
do infantaria,
na uituação de reserva,
Joaquim
da Fonseca,
nos termos da alínoa a) do artigo 13. ° do
D crcto-L
i n.? B6 :~04, de 24 de 'Maio de 1947, altorurlo pelo Doer to-Lei n. o;~ 916, d l' de etemhrn
de Hl;>2, por ter atingido o limite d idade, devendo
ser considerado
n sta situa ao desde ~~ de Janeiro
de H)~)4, nos termo'
do ~ 1.0 do artigo 90.° do D creto n." 17378,
de 27 do .' tcmhro de 1920. Já se
encontrava
na situação de aposentado
do quadro administrutivo
da província de Angola, nos termos do artigo 7.° do Decreto-I,
i n.?
9-1-\ <1e7 de Dezembro
de 19,*0, por portaria
de 22 (l Agosto d Hl50 da
Direcção
dos Serviços
de Fazenda
e
ontnbilidade
da provln ia de Angoln, publi 'ada no Boletiui Oficial
de Angola n.? :n, 2." s \rio, ti ~~ (lo Agosto d 1950.

:~o

(,' no care'o

do vi lO ou anolllçno

do 'I'rlbuna! de Contas).

Por portarias de 19 de XOl"l'mli/"o de 1951:
Adidos

11ajol" (10

de administra
':'0 militar,
da Oficinas
Gerui« ti Fnrdum mto , .10"( António (lumito, pOl' ter
xido nomeado,
por portaria
(II' ta data, para o cargo
(1' chefe da. referidas Oficinus no Porto, ti 'v ndo SC'r
ton. itl 'l"Ildo IlO ta :situa<;rlO de 'cl{, ti do No\" 'rnhro do

1\):'">1.

S( rvico

(Anotad,

polu 'i rlhuo

lU _ ,( "01.omllro

I de (oot

do i~jl).

Capitão .\rIl1(ln(11) (la 'u!lha ')'aval' 'S O tl nenÍl' .José
Uftnllido I ubin d( AIHlr:HI
amho
de infantaria
(10 t'omando
militür II Angola. pur tt l' 'lll ~idu 110meado.' para ti \ P!llp Ilhar ('ol1li~sl'l s ti' s r\'iço llIilital' no ultramar.
ao ahric·o <lu Hn 'a c) tIo artigo :~.o
do J)l!('nto
!l.":m
lli. dI' 14 dI' ,'of'mbl'o
(1119;)-1,
dl'\ ('lido ('r t'ou 'idL'I':1I1o
N o\'cmhro d(' H)~)4.
(AnOladll

I'ulo Trlbunlll

n
d

ta
Cont

itua<;'w
m

() de

dl's(11'
'0\'

1~ dI'

mhro du 19M).
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Quadro da arma de cavalaria

Major do cavalaria, suprunumorário, do rogimonto do
cavalaria n. o 3, onde continua colocado, Manuel Forreira Peixoto da Silva, para preenchimento de vaga
no quadro, devendo ser considerado nesta situação
desde 4 de Novembro de 1954.
Tenente de cavalaria, adido, Luis Cipriano J orgo do
Lorena Oliveira Bírne, que, por tor deixado do prORtal' serviço na província de Moçambique,
onde 1'0
encontrava em comissão militar, regressou em ~7 do
Outubro de 1954, desde quando devo ser considerado
nesta situação, para preenchimento d vaga no quadro.
Reserva

Ooronéis: do infantaria, comandante do regimento d
infantaria n. o 15, Adriano Augusto do Figu ircdo
Dores e, presidente do ~. o Tribunal Militar Torritorial do Lisboa, João Arruda Pereira o, do cavalaria,
da 4.a Repartição da 2.u Dirccção-Gerul dos te Ministório, IIonrique Dias Costa, nos termos da alínea c)
do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n.? 3G :304, alterado
pelo Decroto-Lei n.? :389lü, do 18 de S tombro do
1952, devendo SOl' considorudos n sta situação desde,
respectivumont , 2 o 2 de Outubro o 4 do Nov '1111>1'0
(lo 1954-.
Supranumerários

Major do serviço de administração militar, adido, Artur
Pinto Bastos Júnior, quo, por tor deixado do pr star
serviço no Instituto Profisaionnl (los Pupilos do K-{'rcito, onde s encontrava ad ido, regressou
ru 1 do
ovembro do 1934, dosd quando dov s r con:-;idorado nesta situação.
(VIRadllS pulo Trlhunal
do Contas om 80 do Nuvombrc
do IQ51. NAo
silo devidos elllolu'nontos.
nOMtermos do Decrete n.o 22 ~M).

Capitão
<lo artilharia,
do regimento
do nrf ilhnrin, antiaérea fixa, Rui Moira
Cruz, nos t rmos da s \gnlldil
par! do artigo 68.0 do D \<"1" to-L i 11.0 2B 401 RubKtituído polo 1) croto-L i 11.0 ;t~G92, <l 20 d I<'l'\"oreiro do 19.:1.3,e ao abrigo da Port:lrin n.o 10 li:!O, (.10
11 d l\farc,:o (lo J 9-1.4, por t r i'lido colo 'ado 110 1:(\1(1"ido rogimonto,
dov ndo l'icr COllHidNIl<!O 11 \i'lta KltU:t\ão de sdo 9 do ""io\'(\rnbro do 19[)4.
(V loa, I6 1'010'1 ' ,'Ihuoal

"nu duvido"

do Co"t".

01001u1I101HOM,

I NilO
om 2 do O.",o,"hro '..I ~ ltl~'''7).
cto J) eroto u.... 'l ..~

(l01 lnrlnOR
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Por portarias de 20 de Nocembro de 1954:
Adidos

Brigadeiro',
no quadro do corpo de oficiais generais,
Luís Maria da
amara Pina e José António da Rocha
Beleza Ferraz
por estarem a d semponhar os cargos
de professor
efectivo
do curso
alto
comandos,
no Instituto
d ..\.ltos K tudos ::\lilitar s, para qu
foram nomeados por portarias
de G d Sct mbro elo
1954, dev ndo or considerado
n sta situação desde
~O de Novembro também de 1954.
Brigadeiro,
no quadro do corpo de õficiais genoruis,

a

Augusto Dantas rim mta
por
star do empenhando

rrão

a

Faria Pereira,

o cargo d comandante
militar do Estado da Índia, o utcnd ndo ao dispo ·to na
i n.? 39 [)41,
última purt
do artig-o 10.0 do Decreto-L
de 10 <lo F v reiro d 10:>4, d v ndo ser consid nulo
nesta situução d sele a data da presente portaria.
(Anotadas

pelo Tribunal

du Coutas

om 30 do líovumbro

do 19M).

Por portarias de 2-} de Norembro de 1.954:

1> ixam de

01' con id rudes
III comi' 'ao militar,
passando a comissão
.ivil, no: termos (la última parto
do artigo 2.0 do Decreto 11. o :~9 C\ lli, de 14 d • tombro d 1H5.!, quo alt ru o Decreto
n.? HG 019, de 7
(lo [) z .mhro <1(' 1\l.!Ii, os s gllint s 'upitã s : do
infantaria,
na províncin (10 loçamhiqu
, )fanu 1 Amadeli O ru . ~Iadail II Sousa T le~ s Hilário Murques
da
ama, lia ti S. Tomé
Prlncipe,
lorlomir Sá
Viana d Alvnr 'n·ra !lO Estado da Judia, F mundo
Carlos'l
L' irn da t 'âlll: ra Lom lino; (le eavalal'ia;
110 IJl( :mo
E~t:lll() da in(lia, I o(lri"o d ~Il
Tnd la
Laranjl'il':l
1
F rnando ('o. ta 1 \'l'" Homb:, cnlltin11:l1l(10 todos na mO.'nla .itua<;:1O de adi(lo m quo jit
so neontra\'am
o (1 \' \1)(10 r COll idt rado~ IlCShl nova
comi;; ão d ':<1 I t II .' t lIIhl'o (lo ('01'1' nte ano.
(.\nolll.l.

), lo Tribunal"

'unlu om

dn .' o' ombro

do 1(161).

Adido
'1\'lIllIt

E tudo
to

1 d(\ ('ll\nlul'in,
do ln tituto d Altofl
~Iilitnre.'
.AlhNto .1bie ('mIo II 110s :-iII IIfl'r
ido 110m ado lrof
Ill' t't,eti\'o (lo ('urso

_ 01'011
Jl0l'

14
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para a promoção
u oficial superior,
no referido Instituto, por portaria
desta data, devendo ser' considerado nesta situação desde la de Novembro de ln;)4,
(AlIl1la,ln

po!o 'I'r III II 11 1\1 do Ccntn

cm 2 du Duz embro

clu

Hl:;I),

Alferes do quadro dos serviços auxiliar '8 do E. ército.
do regimento
de artilharia
ligeira n.? f), Humberto
Rib iro de Barros, por ter sido requisitado
pura deempenhar
uma comissâo d S rviço dependente
do
Ministério
do Int rior, na Guardn Nacional Hcpublicana, d \'e11<10 ser cousiderado
nesta situnção desde
21 de Novembro
de ln:> t
(Anot ndu pe lu 'I'rtbunnl

de COllt".

em ~O d

Xllyoml,ro

de 1951,

Quadro da arma de cavalaria

do cavalaria,
suprunumcrárin,
2,° couuuuluutc
interino da oscolu prúticu da firma, onde continua

Major

colocado,
Luís Valentim
Dcslandos,
pura preenchimento d Yaga 110 quadro, devendo SOl' considcrudo
nesta situução desde a data da presento
porta ria,

ln~

(VI. ada 1'14;.10 Tr-tbu ual cio (~"lllta em 2 du Duznmhro d.'
t 1\'10
são devtdcs emc lumentcs,
nos termo. cio Decreto n.o 22 2.",7).

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

do quadro dos serviçoa auxiliares do Exércitoadido, Serafim ~rol'l~ira, qUI', do regresso
do :\Iinistório das Finança!', na (luarda F'iscnl, ondo se PII('ontrnva ti prestar serviço, se apn'sontOIl
!lI:!O dl' "'0vombro
do lU~)-!, para pr(,pll('hiII\Pnto
do \ aga no
quadro, devendo HeI' considorudo IlP!'\ta situação <l08do
a data da sua apl'OS(\llt:l(':io,

'I'enontc

Reserva

Capitão,

do rcgiJII 'l1to dI' inftllltal'ia 11,° l;~, .To~( IJub
Oornes O t 'lI~llt(), ndido, no ~lIbS(,Cl'otlll'iacl()
dI' r,~studo (la A('I'OllíUlti(·It, 011"(' ~l' l'!lColltl'a\'1l 0111 l'Ollli .. ,,:ío

do HPf\'ic:o milit<ll', António

].'('I'I'('il'lI, 1I111ho!'\do quadro

:tll.'ilial'l,
do I~~d'r('ito, 110" t< rlllO da
alíl101L
a) do artigo l~," do J)1ll'l'pto-L('i 11,° :W:~ q"
nltprado 1H'lo D ('I'('to-Lpi
n," :l8 Ut6, ", 1 ) cIp R,,-

dos

:erviços

hj'o elo 1\If):?, d( \'('THlo s(\f' (,o!lsid('J'lldo
fI( !'ltll si·
tn,H:ao d(. (lo, 1'('!'lpl'l'ti\'II!Il(\nt()
(:.!!l d( (llltuhl'o
,1(, 1U:l4,

t('1ll

Supranumerl\rios

~Ia.ior ti ca\'lllarin, adido
111
I','il'o!lo
Ill!:ltitutll d<
Alto.~ E tudo. ~lilit, rc', LILI \?'Il!cntim I) llllld('s,
qll , por tOI' sido li on rado da' fUII<;Oll ' dI' Jll'ofc
01'
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fectivo do curso pura a promoção a oficial superior,
no referido Instituto,
regre 'sou em :W de Novembro
de 1954:, desde quando deve
er considerado
nesta

situação.
)(ajor do serviço de administração
militar, adido, António Baptistu da Iosta, qu , de r gre so do Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica,
s apresentou
em 2:3 de Novembro
de 1054, desde quando deve ser
considcrudo
ne ta situacâo.
(VIsadas pulo TrIbunal
d9 Contas em 50 de No,ombro
de 1954. Nilo
silo dovldos emctumouros,
nOI termos do Decrete n,' 22 257),

Por portarias de 26 de ..Vol:embru de 10;')4:
Quadro da arma de artilharia
'oronel
arma,

de artilharia.

supranumerár-io,

da direcção

onde continua
colocado,
Artur
P ireiru, para preenchimento
de ntga
vendo ser considerado
n stu situucâo

José
110

da

Taveira

quadro,

d -

desd

~O do

II \ ruvaluriu, adldo, Bento da 1-'ran\:a
Oliv iirn CJlH', (h 1'(':;1'0
do Ministério
do
lia Guarda 1 ueional l{('pllhli(,:Il1a, se npre:«
17 d No, ornhro <1(' lK>-!, de, de quumlo
.ousi.l rurlo ne 'til ituaci o,

do
Intor'inr,
ntou l1l
d \'0 S r

N ov mhro de 19;)4.
Supranumerário
Coronel

q()

Pinto

(VI dn 1'010 ,'rlhuD
I dQ Cout .... m 80 do ,'o'olll1>ro de 19~1. Nilo
.!lo duvldol emulum nto ,110' termu
do Dnercto 11,° ~2 ~57),

11- PROMOÇOfS
Ministério

do Exército -I. a Oirecçao-Geral-

Por portaria, de 30 de

etembro de 1.')54:

Regimento de infantaria

1'pn

I 2,° comunrlnut
do ro .. im mto (1 infunluria
'I'(!'I it'a Hot:ha,
I

IIt -

.oron

2.' Repartiç30

,
11,0

n.· II
II

mnjor Jn infuntnriu,

11, ~!úri()

.Jaillll

d
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n.O 15

Coronel, comandante, o tenente-coronel
de infantaria,
comandante do batalhão de caçadores n.? 2, António
Matoso Pereira.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.· 8

Coronel de infantaria, chefe, o tenente-coronel
miliciano de infantaria, do extinto quadro esp cial, comandante do batalhão de caçadores n.? 10, Luis Borges
Júnior.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.· II

Tenente-coronel,
subchefe, o maj 01' de infantaria, do
regimento de infantaria n.? 11, Carlos Barr iro Pais
de Ataíde.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.· 16

Coronel, chefe, o ten ate-coronel do infantaria,
intorino, Manuel Mariano Ribeiro Júnior.

chefe

Adido

'I'en nte-coroncl, o major de infantaria, adido, em serviço na província de Moçambique, Gastão d 1\1010
Furtado.
(Visadas
polo 'I'rtbunal
de Conta.
om 30 do Novomhro
do 1964.
81\0 do,ldos emolumentos,
DOI termo I do Decreto
22 1161).

o.·

Por portaria de 26 de Outubro de 195-1:
Adido

Ten nto do quadro dos serviços auxiliar s do K'órcito,
o ulfer s do quadro dos m smos s rviços, adido, m
serviço no 1\1inistório do Interior, na Guarda Nacional
Ropublicana, Manuel D huar F rnand H.
(Vluda
polo Trlbuoal
dovldol emolumuntcs,

Por portarias de

fj

d,. Contai om ~:l do Su\omhru
du 19~~. SilO
008 tormoe
do 1)ooroto o.' 22 261).

de Novembro de 1951:

Hospital Militar Prlnolpal

apiti1 S médicos,
OH t n uto» módicos
Mnnllol DâIlHlS()
do Andrud
e FI' itas e Teófilo Nun ~ da Frallca.

I.

(Vludn
neto Trlhunal
du COIIt
em 30 oln Nnv(,mhro <I" t9~1. 8&0
dovldol eOlolulllontOI, nOI torlllól do Doe.olo II.· U ~61).

órie

2."
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Adido

Capitão médico, o ton nt médico, adido, em erviço
no 'JIini 'tório do Interior, na Guarda Nacional Republicana, António Pe .anha d
liveira.
(Vlsadn pelo Tribunal do Contai em 23 de Xovembro do 1954. Silo
devido - molumenros, nos termos do Decreto n,o 22 251).

Por portaria de

1

ontando a antieuidud

de X01:embro de 1954:
de: d

1 do

J. T

Ministério do Exército - 2." Direcção-Geral

ovembro de 1954::
.. I." Repartição

Alf r s do quadro <los rviços auxiliar
do E." rcito,
o sarg nto-ajudunto
d artilharia, do grupo d artilharia contra aerouav . n.? :~, Arnaldo Iat us Barro 'a 01'1' ia.
2." região militar - Quartel· general

Ali r

d quadro do s rviços auxiliar .' do Exército,
o 'arg nto-ajudante d infantaria, do r gim nto do
infantaria n." 12, Alfr do Emílio 'ardoso.
3." região militar - Quartel·general

Alf res do quadro dos .erviços auxiliar .' do Exército,
O sare nto-ajudant
d infantaria, do r gimento de
infantaria n. o 14:. José ilvar . d
urvalho.
4." região militar - Quartel·general

Alfer

~ do quadr
do
O . urgento-ajudnnt
infantaria n.o 14:, B
Escola Prática de Infantaria

quudr
do'
rviço nu: ilinr
do E. ército,
o sal" nto-ujudnnt
ti artilharia,
do 1'( ginH nt do
urtilhuriu p !it\(la n. o 1. Pomp \l da 'ilnl Fialho.
Regimento de infantaria

n.· 3

rviço I\U cilinr
(lo Exér ito,
infuntarin
do r "imputo d
Iartin .
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n.· II

Alferes do quadro elos serviços auxiliares do Exército, •
o sargento-ajudante
de infantaria. do regimento de
infantaria n.? 10, Luís António Vasco.
Regimento de infantaria

n.· 12

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de infantaria, do regimento de
infantaria n. o 7, Isaac Lopes da Silva.
Regimento de infantaria

n.· 14

Alferes do quadro dos serviços au.·iliares do Exército,
o sargento-ajudante
de infantaria, do regim nto de
infantaria n.? 10, Paulino :Marque' Tourai .
Regimento de infantaria

n.· 15

Alferes do quadro dos s rviçoa auxiliares <lo Exército,
o sargento-ajudante
de infantaria, do regim nto de
infantaria n. o 2, Jo é Rapoula.
Regimento de infantaria

n.· 16

Alferes do quadro dos serviço auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de infantaria, do regimento de
infantaria n. o 14, Arnaldo de ousa Neto.
Batalhão Independente de Infantaria n•• 18

Alferes do quadro dos serviços auxiliar
do Exército,
O sargento-ajudante
de infantaria, do batalhão independont
de infantaria n. o 1í, II umh rto
orrloiro
da Silveira.
Batalhlo

de caçadores n.· 8

Alferes do quadro do serviços auxiliar
do E_. ~I'('ito,
O surgonto-ujudanr
d iníanteria,
<lo l'('gim nto do
infantaria n. o 15, Alfredo Vaz Palma .

...

Batalhão de engenhos

Alferes do quadro do serviços aux iliaro (lo E. rcito,
o sargento-ajudant
d infantaria, do regimento do
infantaria n. o 2, Adão Maria de Alm ida ruça.
Regimento de artilharia

ligeira n." 2

Alfer . do quadro dos serviço: nuxilinros do J~.·óf'('ito,
o sarg nto-ajudante d artilhnriu, do campo fi in 'trllção militar rl S;.mtaMm·riadd<l, Vutónio d 1\fnglllhi1 s.
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pesada n.O 3

Ali r s do quadro dos serviços

auxiliares
<10 Exército,
o sargento-ajudante
de artilharia,
do regimento
de
artilharia
ligeira n.? 2, Eduardo Alve
Tobre.
Grupo independente de artilharia

de costa

dos serviços auxiliare'
do Exército,
de artilharia,
da Escola ~filitar de
Joaquim Maria GOlll s.

Alferc
do quadro
o snrgento-ajudant
Electromecânica,

Bateria independente de defesa de costa n. ° 2

Alferes do quadro do
erviços auxiliare.
do Exército,
o arg nto-ajudant
de infantaria.
d batalhão
indopendente d infantaria
n.? 19, L onebOndiuo
da ~ ilva
Branco.
Destacamento do Forte do Alto do Duque

AH r s do quadro do' ~ rvi 'o' auxiliar s do Exército,
O
arg nto-ujudant
de infantaria,
do rr gim nto d
infantaria
n.? 12, José ~Iachado Pinto Pont
Regimento de cavalaria

n.· 4

AH r s do quadro dos . irv iço« auxiliar s (lo Exército,
o ara nto-ajudunt \ de infantaria,
do batulhão de caçador s n.? 1, Anselmo .Iosé dt' Oliveira.
Regimento de cavalaria

n.O 6

Al~ r s (lo quadro do' s rviços nuxiliar s do Exército,
O sarg nto-ujurlnnt
d(' infantaria.
(lo batalhão de motralhadora

H.

O

elso Alvo

;~,

Faria.

Escola Prática de Engenharia

Alf
O

do quadro do, s rviços auxiliar
'do Exército,
sarg nto-ajudant
(1
nrr Ilharia
do rogim nto d

1'0

ng nharia n.? :!, J só António

)fo~o,

Regimento de engenharia

n.· 2

. (lo E,' rcito,

Alf r s (lo quadro do
o 'arg mto-ajudunto

(la arma

~\.Iltóllio

(\
n Ilharia.
(la escola
('Iaudino dI' . ousa.
T

pr:'ttiC<L

2.· grupo de companhias de saúde

AH r s (10 111.tiro do.

J"\'ic;o au, iIi l'fl do E,'ór('ito,
~ ..al'l.~ nt<>-l\judante d
l'tilllllr-i:I, (lo l'('O'iIll0.lItO (!t' artilharia ligl'ira n.O 2 .. 'anuÍlrio }t"'rnnnd( . Dnnrt .
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I.· grupo de companhias de subsistências

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1:3, José Faria Guimarães.
Campo de instrução

militar de Santa Margarida

Alferes do quadro dos orviços auxiliare do Exército,
o sargento-ajudante de artilharia, do r gímento de artilharia n." 6, Fernando Zeferino Martin.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.· 9

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 9) ~ranuel Fernande .
Companhia disciplinar de Cabo Verde

Alfer s do quadro dos serviços auxiliare' do Exército,
o argento-ajudante
de infantaria, do regim nto d
infantaria n.? 14, António Joaquim Marque
Depósito Disciplinar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante de infantaria, do r girnento de infantaria n.? 10 Fernando Augu 'to Corado.
Depósito Geral de Material de Engenharia

Alf res do quadro do serviços auxiliar
do Exército,
o t-mrg nto ajudant
d artilharia, do regim nto d artilharia lig ira n.? 5, Carlos ilva Qu lhus.
Alferes do quadro dos serviço aux iliar '8 do Exército,
o sarg nto-ajudanto d engenharia, do r gimento d
engenharia n.? 1, António Gonçalv
'a par Barr to.
Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

AU res do quadro dos fi rviços auxiliares do Exército.
o Ill'g nto-ajudant
d artilharia, do rogim nto d artilharia lig ira n. ° :!, J o é Franci sco Fuu tino.
Alferes do quadro <108 orviços auxiliares do I~x rcito,
o are nto-ajudunte, da Iuurda Fis al, Luís Hnfll(,l,
Alferes do quadro dos serviços auxiliar s d g.·ér·cito,
O snrgouto-njndnnto, da Guarda Fi 'al, Alcino Alh rto
Vioira.
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Batalhão de caçadores Vasco da Gama

Alferes elo quadro dos serviço auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 5 (batalhão de caçadora da índia), João de
á O ório Faure da Rosa.
Batalhão de caçadores da índia

Alferes do quadro dos s rviços auxiliare do Exército,
O sargento-ajudante
de infantaria, da e rola prática da
arma (batalhão de cu ador Vasco da Gama), Carlos
da ilva Lucas.
(Visada polo Tribunal do Contas om 30 df NO"embro de 19M. Nilo
alo devidos mclumeutoa, nos termos do Doereto n.o 22 257).

Por portarias de 19 de Novembro de 1954:
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel, o tenente-coronel
d infantaria, comandante
do batalhão do caçador e n, o 7, fário Tele Pamplona.
Batalhão de caçadores n.O5

Tenente-coron
comandante

L comandant , O major de infantaria,
int ri no )fário Jo é Pereira da Silva.
Batalhão de caçadores n.· 7

T nente-coron 1, comandant , O major d infantaria,
~.o comandaut
do batalhão d m tralbadoras n.? 1,
António I dr d Mira.
Distrito de recrutamento e mobilizaçlo n.· 3

T n nt - oron 1, ub 11 fo,
uiaj r d infantaria, do
r gim nt I infant ria n.? 3 António lãndido P
r ira 'onçalv .
Distrito de recrutamento e mobilizaçlo n.O 12

oron 1 eh f
comnndant

V 1

'U

o t n nt - oron 1 d infantaria, 2.°
do r gim nto d infantaria n." 12, Artur

:'lIa Irado.
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Ministério do Exército -I.a Direcçao.Geral-

2." Série

2. a Repartiçao

Por portaria de 25 de OUtUb1'O de 1954:
. Colégio Militar

Comandante de companhia de alunos, o capitão de infantaria, no quadro da arma, Júlio Augusto da Cruz,
nos termos do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 33473,
de 29 de Dezembro de 1943, na vaga de capitão António Catalão Filipe Dionísio, que, por portaria de 13
de Julho de 1954, foi promovido a major, pelo que,
por esta portaria, fica exonerado do referido cargo.
(VI.ada pelo Tribunal de Contas om 11 do Novombro do 1954. Não
8110 devidos emolumentos,
no. lormo. do Decreto n. 022257).

Por portadas

de 5 de Novembro de 1954:

Exonerado do cargo de professor efectivo do 1.0 grupo
de matérias dos cursos do estado-maior, por haver
sido nomeado director dos mesmo cursos, por portaria de 30 de Setembro do corrente ano, o coronel
do corpo do estado-maior Carlos Miguel Lopes da
Silva Freire, cargo para que havia sido nomeado
por portaria de 28 de Novembro de 1952.
(AnOlada pelo Tribunal

do Conlal

em 22 do Novombro

do 19M).

Nomeado professor eventual do curso parn a promoção
a oficial superior, no Instituto de Alto Estudos Militares, o major de artilharia, supranumerário, do r _
gimento do artilharia antiaér 11 fixa, José António
dos Santos Monto iro, 1l0S termos do artigo 17.0 do
Decreto n.? 37139, de 5 d
[ovembro de l{lJ ,
acumulando com a func;õe que de empenha na sua
unidade.
(VI.ada pelo Tribunal do Conlal om 24 do Novombro do 19M.. Sio
dovldo. emolumentos,
!lOS torm08 do Decreto
0.0 22 267).

Instituto de Altos Estudos Militares

Professor of ctivo do curso para a prom ç:ão a oficial
superior, o major d infantaria, da :3. Dir crito-G .
ral deste l\finiHtório,
Edmundo <la Luz Cunha, 1l0H
t rmos dos artigos 15.0 16.0 do J) CI'otO )1.0 :n lHfl,
(10 5 de Novembro d
na vaga do t n nto-coro
n 1 António Vitorino França Borg H, qu ,}lor porturui
ti

ln..,.,

2.' Série
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desta data, tran ita para a situação de upranumerário, pelo que, por esta portaria,
fica exonerado
do
referido .cargo.
(Visada pelo Tribunal de Conlas em 2-1de Novembro de 1954. Silo
devidos emolumentos, n08 termos do Decreto n,o 22 207).

Colégio Militar
Subalterno
de companhia,
o tenente
do quadro
do
serviço
auxiliares
do Exército,
no quadro dos m smo
rviço , Manuel Ros iro Miranda Boavida, nos
termo
do s único do artieo 53.0 do D cr to n.? 34003,
de 8 de
OY mbro de 1944, na Yaga do tenente
Mário
Dinis Pacifico do Rei,
qu . por portaria
de 20 <1
Ago to do 1054, foi nomeado profe '01' provi ório do
referido
CoI gio e é xon rndo do • upracitado
cargo
pela pre nte portaria.
T

(Visada pelo Tribunal de Contai em 23 de Novembro de 19M. Nilo
&Aodevtdos emolumentos, DOI termos do Decreto n.· 22 267).

Ministério do Exército - 3.· Direcção-Geral

apitães : de infantaria, no quadro
Va concelo
ipriano dos Santo

'1'

da arma, Fernando
,do regimento
d
infantaria
n, ° , Rui Alberto Va ques d Mendonça ;
de artilharia,
supranum
rário, do r gim nto do artilharia antiaérea
fi. a, Franci ico <la ruz d Freitas
Teixeira
d Aguíar ;
de engenharia,
da e 'cola prática da arma, João do'
antes orreia.
n nt
: d
infantaria,
do r gimento
d infantaria
n. ° 11, Egh rto das X VOo
urudo
,do batalh ão d
caçador
1l.0 3, . \.ntónio Migu 1 Rodrigue
; e d artilharia, d r gim nt d artilharia p . ada n.? 3, II rnâni Manu 1 da 'unha Y ntura,
Ministério do Exército-Direcçi!o

Tenent
do m

dos Serviços do Ultramar

do H rviço d administra
ã militar, no quadro
mo H rviç , li Iii r Tomás Virgílio.
Governo Militar de Lisboa - Quartel.general

omandunt
valaria,

<la forma -ão
do r gim nt ti

L P

erqu sira.

10 ornando
.avalariu

o
n.?

apitão d
,.fanud

ca.TOR ~

4.' região militar - Quartel-general

uh h f do
tad -rnui r, o major (10 orpo do ostad -maior. no quadro do Jl1 . mo .orpo Joaquim António
1<'1'I1n o inh iro.
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Ajudante ele campo do comandante, o capitão de artilharia, ajudante de campo do comandante da 3.11 região militar, Fernando de Melo Vieira Ponces de Carvalho.
Comando militar de Angola

Major ele infantaria, do batalhão de caçadores
João António Ribeiro de Albuquerque.

n. ° 10,

Quadro do corpo do estado-maior

Coronel do corpo do estado-maior, chefe do estado-maior
da 3.11 região militar, António Maria Moira e Cruz.
Escola Prática de Infantaria

Tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 2,
Allen Gualter Cid Cabral de Matos Correia.
Alferes de infantar.ia, do regimento de infantaria n.? 9,
Evaristo Ramalhinho Duarte.
Regimento de infantaria

n. o 3

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Manuel Viegas de Sousa Lopes.
Regimento de infantaria

n. o 8

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Abel Carvalho
de Almeida.
Regimento de Infantaria

n. o 10

Capitães de infantaria, do r gimento de infantaria 11.° 6,
José Carlos Rodrigues Coolho o, do regimento de infantaria n.? 8, Orlando Augusto Forre ira.
Tenentes ele infantaria, do regimento d infantaria n.? 1,
Herbsrto Alfredo do \maral Sampaio ,do regimento
de infantaria n.? 5, ~ranll 1Viegas Barr iros António
Gamboa Martin Bragança.
Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n." 5,
Amílcar Fernandes Morgado.
Regimento de infantaria

n. o

"

Major de infantaria, 2.° comandante do batalhão de caçadores n. ° , Joaquim Luciano Marafuata
Iarroiros.
por troca.
Regimento de infantaria

n. o 12

Capitães de infantaria, do r gimento de infantaria n." 1,
Columbano Líbano Ii' rreira Mont iro, do r gimonto
do infantaria n.? ,), Jorg Inglês Gancho Pereira de

2." Série
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Carvalho e, do regimento de infantaria n.? 11, José
Alves de Carvalho Fernande .
Tenentes: de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 3,
António Afon o Viegas Vaz o, chefe de banda de música, do regimento ele infantaria n.? 16, Manuel João
Alve , por troca.
Regimento de infantaria

n.· 14

Capitães de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 9,
Carlos Alberto Alves Viana Pereira da Cunha e Aldorinclo Alexis Filinto Ilídio Ferreira Pinto ela Cunha.
Regimento de infantaria

n.· JS

Tenente chefe de banda de mú ica, do regimento de infantaria n. ° 1:3, J osé João Duarte Cruveirinha, por
troca.
Batalhllo de caçadores n.· 5

Comandante, interino, o major de infantaria, do regimento de infantaria n. o 1 llIário José Pereira da Silva.
Batalhão de caçadores n.· 7

Tenente do infantaria, do batalhão ele engenho ,António
Fernandes Morgado, por pedir.
Batalhllo de caçadores n.· 8

2.0 cornandant , O major d infantaria, do r gimento de
infantaria 11.° 11 Américo d Carvalhal E m raldo,
por troca.
Batalhão de metralhadoras

n.· I

Capitão d infantaria, comandant da formação do quart l-general do
ov rno ~filitar de Li boa, Joaquim
Duart Miranda.
Batalhão de metralhadoras

n.· 3

Capitão d infantaria, no quadro da arma, Franci co
Eduardo ~I d iro' Autun S d
ou a Nazar
Ouadro da arma de artilharia

Joron is d artilharia, .omuudant s, do r zim nto d
artilharia lig ira n.? 3 Lin Dia' "nl nto, do r gim nto 1 artilharia lig ira n.? 4, .Tosó Au rusto Vi ira
da Fon.
a Júnior
,do r gim ato de artilharia P •
suda n.? 1, J ão arlos TU d ' Quinhon s Portugal
da ilv ira.
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ligeira n.· 3

Comandante, o coronel do corpo do estado-maior, supranumerário, da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério,
Carolino Eduardo Ferreira do Nascimento, para o
efeitos do artigo 87.0 do Decreto n. o 36 304, de 24
de Maio de 1947.
n.· I
Capitão de artilharia, do Depósito Geral de Material
de Guerra, João Soares Vítor de Sousa Vairinho.
Regimento de artilharia

pesada

Quadro da arma de engenharia

Coronel de engenharia, comandante do regimento de
engenharia n.? 1, Luis Gonzaga dos Santos Moura.
I nstituto de Altos Estudos Militares

Tenente do serviço de administração militar, do 2.° grupo
de companhias de subsistência,
Arnaldo Afonso de
Almeida Antunes.
Instituto Profissional dos Puplles do Exército

Professor provisório, o capitão de artilharia, do grupo
de artilharia contra aeronaves n, o 2, António Joaquim
Teixeira Mendes Arnaut.
Depósito Geral de Material de Engenharia

Major do oxtinto quadro auxiliar ele ongeuhnria, da Dirocção da Arma d Engenharia
(Insp cçõ ' do S rviço Automóvol do Exército),
Júlio Gon<,'aly s ,
Comando militar do Estado da rndia

apitãe

: módicos, do IIospital Militar Principal, IlorBiscaia da ilva
Fnusto Jaim
d
umpos
Cansado O, do S rviço do administl'nção militar, no
quadro do m smo s rviço, António
u tódio Alvos
dos Santos.
Tonentos : do cavalaria, do r gim nto do avnlaria n.? :3,
Inácio Jos6 Corr ia da Hilva Tavnr " ln dico, do
2.° grupo d companhias d aaúdo, J s Gal' ia Aíonso
, do s rviço cl adminí tracão militar, do r gim mto
cl cuvalnria n.? :3, António <los antes Laj ~ Martin .
Alferes: d cavalaria, do r gim nto d cuvalnrin Tl.n• (i.
arlos 1\fann 1 <l .\zo\'(\do Pinto 1\1 1
Lc m , furmnc utico, elo hospital militnr rcgionnl lI.O 1. 1:tl'olino
culano
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Alberto Vaz de ..Umeida Pessanha e, do quadro dos
serviço auxiliare' do Exército, do regimento de cavalaria n.? 3, Carlos Ferreira.
Batalhão de caçadores Vasco da Gama

Comandante, o tenent -coronel de infantaria, do Instituto de Alto E tudos Militares, António Vitorino
França Borges.
2.° comandant , o major de infantaria, da e cola prática
da arma, ..\.loxandr Herculano Maugná Cifuente .
apitãe de infantaria, do quartel-g n ral do Governo
Militar de Li 'boa, António s:\lemão de Mendonça
in iro
de Faria, da E cola Prática d Infantaria,
Américo Corr ia e Horácio Vieira Ribeiro, do regimento de infantaria n.? 12, Ago tinho Dia da Gama,
do batalhão indep nd nte de infantaria n.? 19, Romão
Loureiro e, do Colégio Militar, Hernâni No 1 Tamm
Pereira da Silva Anjo .
'1' n nt s: d infantaria, da
cola prática da arma,
Luí J.. ranci co care de ..\1b rgaria Carreiro da Câmara o Fernando Xavi r Vidigal da o ta a cai,
m sdico, no quadro do R rviço de aúde militar, António Augu sto }< mandes T nder a, do ervíço de
admini tração militar, da. 3. a R partição da 2. aDir cção-Geral d t Mini tério, .J 0'6 dos R i Rodrigu .
Alf r : d infantaria, da
la prâti .a da arma, Aucu sto J01'O" da ~ilv ira H is, ...o 1 da ilva F mandes
d Azuiar o J' mando (1 ' antes Rib iro da unha,
do r gim nto ti infantaria n.? 14, Francí co Granjo
de Mato
l' rancisc darmo
11 d iro do Alm ida,
do r gim nt d infantarir
n.? 15, Arménio Augu to
da ~ilYa 'I' otlósio, Mnnu 1 Maria Amaral d Iir ita
P dr .Júlio d r zarat Corr ia d batalhão indep ndent d infantaria n.o 19, J ão )lnnu 1 :\fartinho
Maltês
oar - ,do quadro d
ryi~o au. ilial'
(1 E.·órcito, d batalhã
d
a~a(l r . n.O 9, Vu co
• fachad I' e1'1' ira Vila:-Boa .

n.O 5,
(1 eaçnd r s n. o

'>,

infantaria n. o 14,
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Por portarias de 12 de Nouembro de 1954:
Nomeado professor efectivo elo 1.0 grupo de matéria.
dos cursos do estado-maior o major elo corpo do
estado-maior João de Oliveira Marque , nos termos
do artigo 7.0 do Decreto-Lei n, o 39 053, de 26 de
Dezembro de 1952, na vaga do capitão do me mo
corpo Hermes de Araújo Oliveira, exonerado do referido cargo por portaria de 28 de Kovembro de 1952.
Nomeado professor efectivo do 2.0 grupo de matérias
dos cursos do estado-maior o major do corpo do
estado-maior João de Paiva de Faria Leite Brandão,
nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 39 053,
de 26 de Dezembro de 1952, na vaga do coronel do
mesmo corpo Luís Maria da Câmara Pina, exonerado
do referido cargo por portaria de 6 de Setembro de
1954.
Nomeado professor efectivo do 2.0 grupo de matérias
dos cursos do estado-maior o major do corpo do
estado-maior J oão Tiroa, nos termo do artigo 7.0 ao
Decreto-Lei n, o 39053, de 26 do Dezembro de 19j~,
na vaga do coronel do mesmo corpo Adelino Alves
Veríssimo, exonerado do referido cargo por portaria,
de 6 de Setembro de 1954.
Nomeado professor efectivo do 1.0 grupo d matérias
dos cursos do estado-maior o capitão do corpo do
estado-maior Artur Henrique
unes da ~ilva, nos
termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n.? 3905B, d
26 de Dezembro do 1952, na vaga (10 coron I do
mesmo corpo José António da Rocha B loza Ferraz,
exonerado do referido cargo por portaria d 6 d
Setembro <lo 1K>4.
Nomeado professor efectivo do 1.0 grupo d ma tériue
dos cursos 'do estado-maior o capitão do corpo do
estado-maior António Alberto d
arvnlho Hooado,
nos termos do artigo 7.0 do Doer to-Lei n, ° i390f>3,
de 26 de Dezembro d 1952, para pr enchim nto de
vaga no quadro ainda não ocupada, d harmonia COlll
o quadro estabel cid no artigo 6.° do m smo docroto-loi.
Nomeado professor efectivo do 1.0 grupo d nuüéria!'l
dos cursos do
tudo-maior o apitão do corpo do
estado-maior
arlos Mariano Alg os Aires, nos ter:
mos do artigo 7.° do D cr to-L i n.? 3D O[):~, tI so
de Dezembro do 1952, na vaga do coron 1 do Jl1N\lllO
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corpo Carlo Miguel Lope da ilva Freire, exonerado
do referido cargo por portaria de 5 de Novembro de

1954.

(Visadas pelo Tribunal do Contas om 2·j de Novombro do 19M. Slio
devidos emolumentos,
no. termos do Deereto n, o 22 267).

Ministério do Exército - 3." Direcção-Geral

Capitãe com o curso geral do estado-maior: de infantaria, do regimento de artilharia ligeira n.? 2, Eduardo
Augu to das Neve Ad lino; do regimento de artilharia ligeira n.? 4, Manu 1 Amorim de Sousa Mene es; do regim nto de artilharia P ada n.? 3, Joaquim Azevedo Martins da Co ta, e, da E cola Prática
de Cavalaria, Carlos 'Mota de Oliveira ; de artilharia,
do regimento de infantaria n." 6, António Júlio Genelieux d N ovai e Silva; do regimento d infantaria
n." 10, arlo IIenriqu
P reira Viana Dias de Lemo ; do r gim nto de infantaria n." 1~, Jo"6 Emídio
Andrade Per ira da Co ta; do recim nto de infantaria n. ° 15, Carlo Fernando da Cunha Vieira de
Araújo, e, da E cola Prática de Eng nharia, Carlos
da Co ta Gom
B a; de cavalaria. da e cola prática da arma, António R inato de Almeida Fernando
, de engenharia, do regim nto de cavalaria n.? 5,
António Adriano Faria Lop s do
anto ..
Capitão d artilharia, do r gimento d artilharia ligeira
D.O 1, Fernando
de Melo Mac do Cabral.
Quadro da arma de infantaria

Coronéi d infantaria, cornandant s, da Q. cola prática
da arma,
uilh rm
arlos F 1T ira Pinto Ba to
Carreira; do r gim nto d infantaria n.? 12, José de
Miranda Andrud ; do r gim nt d infantaria n.? 2,
Carlos Alberto
areia Alv
Roçndas ; do r gim nt
d infantaria n.? ;1, .\11'1' do da França Dória Tóbr ga ;
do r eim nto d infantaria n.? ,.António Pinto das
N v . F rr ira; do r gim nto d infantaria n.? 9,
Joaquim
nrd so d Moura 13 ssa : do r cim nto d
infantaria n.? 11, Francisco llolb eh Fino
. do r gim nto d infantaria n.? U .. Tos \ Mont ir da Ro .ha

P ixoto.
Escola Prática de Infantaria

Comandant
c ron 1 d infantaria, du dir ccão <h
arma, .10s Vítor Mateu
abral.
Alfc>r
infantaria, do bntalhã
d cuça<lor s n.o J,
'rito .To. fiar!' o 'lp la.

s.u
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n.· 2

Comandante, interino, o tenente-coronel
de infantaria,
2.° comandante, João Duarte Marques.
Regimento de Infantaria

n.· 3

Comandante, interino, o tenente-coronel
de infantaria,
subchefe do distrito de recrutamento e mobilização
n. ° 3, Dinis Evangelista Torres Júnior.
Regimento de infantaria

n.O 9

Comandante, o coronel de infantaria, chefe do distrito
de recrutamento e mobilização n.? 3, Afonso Martins
Correia Gonçalves.
Regimento de Infantaria

n.· ((

Comandante, interino, o tenente-coronel
de infantaria,
2.° comandante, António Gomes de Almeida.
Regimento de Infantaria

n. o 12

Comandante, interino, o tenente-coronel
de infantaria,
da direcção da arma, Jaime Arnaldo da Veiga Cardoso.
2. ° comandante, o tenente-coronel
de infantaria, subchefe do distrito de recrutamento e mobilização n. o 12,
Manuel Maria Ramos Lopes.
Regimento de Infantaria

n.· 13

Comandante, interino, o tenente-coronel
de infantaria,
subchefe do distrito de recrutamento e mobilização
n.? 13, António Eduardo de Oliveira Faria.
Batalhão independente de infantaria

Alferes de infantaria, do regimento
Ramiro Morna do Nascimento.

n.· 19

de infantaria

n. o 7,

Ouadro da arma de cavalaria

Coronel de cavalaria, comandante da e cola prática da
arma, Ricardo Jo é Alves Porto.
Escola Prática de Cavalaria

Comandante, interino, o t nente-coron I d cavalaria,
2.° comandante do regimento de cavalaria n.? 5, António Augusto de ousa
ia Ribeiro do Carvalho-
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Destacamento sanitário expedicionário à índia

Tenente-coronel médico, graduado, J o é Pereira Caldas.
Teneutes médicos, graduados, Francisco Ályaro Espirito
Santo Lopes e Jot é Jacques da Cunha Garcia da Silva.
Comando militar do Estado da fndia

Alferes do serviço de admini straçâo militar, graduados,
:\lário Ernesto Freire Carvalho de Sá Morgado Domingues Guerra e Jo ' de Miranda Domingos P res.
Distrito de recrutamento e mobilizaçllo n.· 3

Chefe, int rino, o tenente-coronel milici-ano de infantaria, do extinto quadro especial, 2.b comaudant do
regimento de infantaria n.? 3, Armando de Oliv ira
Míra Saraiva.
Distrito de recrutamento

e mobilizaçllo n.· 12

ubch f , O tenente-coronel
de infantaria,
rino, Alberto 'rucho d Alm ida.

chefe, inte-

Instituto de Altos Estudos Militares

Majores do corpo do estado-maior, da :3. a Direcção- oral deste Ministério, J oão ti Paiva de Faria
Leite Brandão e João Tirou, por t rem sido nom ados
prof s 'ores
f ctivos do 2.° grupo d matérias dos
cursos do stado-maior.
Capim s do corpo do stado-maior, da 3. aDir
'<;ão-O ral deste Ministério, Carlos Mariano Alg os Aires
António Alb rto de Carvalho Rosado, por trem
sido nom ado,' prof S '01' S f ctivos do 1.0 grup
d
mutéria« dos ursos do estado-maior.
OfIcinas Gerais de Material de Engenharia

apitão do quadro (lo scrvicos auxiliar s do Exér ito,
suprunum rário, João
imõ
da Silva.
Regimento de engenharia n.· I

Comandant , o corou 1 d
arma,

n r mhariu, da dir eçilO da

ia tano Maria da Cunha I eis.

Por portarias de 19 de ....
\~ot·embro de 1961:
R conduzido

no .urgo d prof s '01' int rino do 1.0 grupo
'ursos Ilo sstado-muior
110 ano 1·('-

do mut \ria~ dos
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tivo de 1954-1955, lugar para que foi nomeado por
portaria de 12 de Fevereiro do corrente ano, o capitão do corpo do estado-maior J osó Manuel Betteucourt da Conceição Rodrigues, nos termos do artigo 9.°
do Decreto-Lei n.? 39053, de 26 de Dezembro de 1952,
em substituição do professor efectivo do mesmo grupo,
tenente-coronel
do corpo do estado-maior António
Augusto dos Santos, que exerce o cargo de adido militar junto da Embaixada de Portugal em Washington.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Novembro
são devidos emotumontos,
nos termos do Decreto

de 1954. Não
22 257).

n,?

Oficinas Gerais de Fardamento

Chefe da sucursal das Oficinas Gerais de Fardamento
no Porto o major do serviço de administração militar,
das inspecções do mesmo serviço, José António Gamito, nos termos do artigo 38.0 do Decreto n.? 11605,
de 23 de Abril de 192G, e base lIT da Lei )].0 2020,
de 19 de Março de 1947, na vaga do capitão António
Custódio Alves dos Santos, que, por portaria de 5 do
Novembro de 1954-, foi colocado no quadro do serviço
de administração militar e exonerado do referido cargo.
(Visada pelo 'I'rlbunal
de Contas em 29 de Novembro de 1954. Sfio
davJdos emolumentos,
no. termos do Doereto n, o 22267).

Ministério

do Exército - 3.1 Direcção-Geral

Tenonte de cavalaria, no quadro da arma, Luis Cipriano
.Torge de Lorena Oliveira Birno.
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral
Secção de rearmamento

'I'onento do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n.? 3, José Romano Barradas, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Comando militar de Angola

Capitão de infantaria,
Armando da Cunha
Tenente de infantaria,
J osé Cândido Robin

do regimento de infantarin n.? 14,
Tavaros.
do r gimonto <lo infantar ia 11.° 7,
de Andrade.

Regimento de artilharia antiaérea fixa
Centro de Instrução de artilharia contra aeronaves

Capitão de urtilbm-in,
Hui Moira o Cruz.

do regimento

(lo artilhnrin

n.? 0,
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contra aeronaves n. o 3

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do 1.0 grupo de companhias de subsistências, Mário
A ugusto de Sousa.
Regimento de lanceiros n. o I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmo serviços, José Francisco Faustino.
Direcção da Arma de Engenharia

Director, o general, professor do curso de altos comandos
elo ln tituto de Altos Estudos Militares, Flávio José
Alvares dos autos.
Hospital Militar

de Elvas

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
com a patente de tenente, do regimento de lanceiros
n.? 1, José Marque Violante, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
I.o grupo de companhias de subsistências

comandante, o major do erviço de administração
militar Josó Francisco dos Santos.
Major do serviço de administração militar, supranurnerário, Artur Pinto Bastos Júnior, sem dispêndio para
a Par. nda Nacional.

~.o

Distrito de recrutamento e mobilização n. o 10

Alferes do quadro dos serviços auxiliar s do Exército,
<lo regimento d infantaria n." 1..1-, João Baptista do
Amaral Brites, sem di 'l):'\ndio para a Fazenda Nacional.
Fábrica Militar de Braço de Prata

Major II artilharia, do rcgim uto II artilhariu
n.? 1, Vítor Maria Santos de , ousa Coutinho
m ida de Eçu.

Por portaria

de 2·/ de • orembro de

p sada
d Al-

fl):") f :

Instituto de Altos Estudos Militares

f ctivo do curso para a PI"01ll0,i"LO u 00('i111
rior, () t \11 int -cornncl t!l cav alada, no quudro da

Pt'ofesRo!"
HUI!
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arma, Alberto Jóice Cardoso dos Santos, nos termos
dos artigos 15.° e 16.° do Decreto n.? 37 139, de 5
de Novembro de 1948, na vaga do major Luis Valentim Deslandes, que, por portaria desta data, transita para a situação de supranumerário e é exonerado
daquelas funções.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 2 de Dozombro do 1954. São
devidos emolumentos,
nos termos do Docreto n .• 22257).

Escola Prática de Infantaria

Major de infantaria, do regimento
Francisco Franco do Carmo.

de infantaria n.? 16,

Escola Prática de Cavalaria

2. ° comandante, interino, o major de cavalaria,
numerário, Luis Valentim Deslandos.

supra-

Regimento de cavalaria n.· 7

Comandante, o coronel de cavalaria, comandante do regimento de cavalaria n. ° 4, Amadeu Buceta Martins.
Direcção do Serviço de Administração Militar
Inspecções

Subinspector, o major do serviço de administração militar, supranumerário, António Baptista da Costa.

Por portarias de 25 de Novembro de 1954:
Nomeado professor eventual do curso de altos comandos, no Instituto de Altos Estudos Militnros, o brigadeiro, inspector da 2. a inspecção
de cavalaria,
Domingos de Sousa Magalhães, nOR termos do artigo 7.° do Decreto-Lei
n.? 3026-1-, alterado pelo
Decreto-Lei n. ° 36 238, de 21 de Abril de 194:7.
(Anotada

polo Trlbunnl

do Courns om 2 do Dozombro do 1951).

Nomeado professor eventual ,do curso para a promoção
a oficial superior, no Instituto ele Altos Estudos Militares, o major de infantaria, 2.0 comandante do bataIhão de caçadores
n ." 4, Luis Augusto de Matos

Paletti, nos termos do artigo 17. ° do Decreto- Le i
n.? 37139, de 5 de Novembro de 1948.
{Vtsudn pelo Tribunal do Contns om 2 do Dezembro do 1951. Silo
devídos emolumontos,
nos tormos do Decreto n .• 22257).
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Por portaria de 30 de Novembro de 1954:
Comando militar do arquipélago dos Açores

Exonerado de governador militar o general, governador militar do mesmo arquipélago, Aníbal de Faro
Viana.
Governador militar, o general, no quadro do corpo de
generais, Luis Gonzaga da ilva Domingues.
Comando militar

do arquipélago da Madeira

Capitão de infantaria, com o curso geral do estado-maior, do quartel-general da 3. a região militar, António Soares Tavares da Costa.
•
Escola Prática de Infantaria

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, 'erafim Moreira.
i

Regimento de infantaria

n.O 9

Major de infantaria, no quadro da arma, Armando José
lrache Teixeira Pinto.
Batalhão de caçadores n.· 2

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Delfim Augusto Afonso dos Santos.
Direcção da Arma de Artilharia
2.· inspecção de artilharia

ln P ctor, o brigadeiro, no quadro do corpo de generais, Francisco António da Silva Azevedo Alpoim.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 3

T nente tI artilharia, do r gim nto ti artilharia pe
'ada n.? 2, Jo '6 Maria un la Ferreira da ilva.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.· I
Tenonto do artilharia,
do grupo de artilharia contru
aoronavos n .? 3, António José de 1\1e10Machado.
Direcção da Arma de Cavalaria

Tenente-coronel de cavalaria, no quadro da arma, David
JOHé Dias Anselmo.
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Batalhão de caminhos de ferro

Tenente

de engenharia, da escola prática
Américo Gomes elos Santos Silva.

da arma,

Colégio Militar

Professor provisório, o capitão do infantaria, do batalhão de metralhadoras n.? 1, Manuel "Maria Pimenta
Bastos.
Comando militar da Madeira - Centro Cripto

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do 2.° grupo de companhias de saúde, Horácio l-1anta
Bárbara.

Ministério
P01'

do Exército - ReparliC80

Geral

portaria de 5 de Setembro de 1954:

Capitão elo artilharia António Joaquim Toixoiru do Lomos Icndos Arnaut - nomeado prof SSOI' provisório
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exórcito, durante o ano lectivo do H)64-1055, nos termos dos
artigos 222.° o :?57.0 do Decreto n.? 370:?9, do 2~)
de Agosto do 1948, o artigo 10.° do Decreto-Lei
11.° 37 136, do 5 do Novembro do m mo ano.
(VIsada poJo Tribunal de Conla. em 18 do Novombro de 1961. SIlO
devIdo. cmclumeutes,
110. lormos do Decreto o,· 22 267),

P01'

portarias

de 30 de

etembro de 1954:

João da Cruz Pinto, prof 1:\01' agregado do ensino l~ceal- nomeado professor provi sório do ológio Militar, durante o ano loctivo do 1954-1955, nos tormoS
do artigo 16.° do D CI' to n.? 34093, d 8 d No:
vombro do 194-i, s único do artigo 8.0 do Docroto-L I
n.o:Hi 613, do 24 do Nov mbro d 1947, o artigos 87.0
o 111.° do Decreto n.? 3G ~)O ,tI 17 d
tombro <1('
19-17. (Visada palo Tribunal do Contas em ~O do Outubro do 1951. "ilo
devido.

omolumonto.,

001

lermOI do D croto 22257).

Luciano Ju 'to Ramos, prof ssor agregado do nsino .l~coal
110111Ntdo
prof SSOI' provisório do ológio Militar, rlurant
o ano lectivo d Hr)-l-19;).\ nos tNJIIO~
do artigo 1G.° do D CI' to n. o 34 003, do 8 tio N 0-
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vembro de 194:4:, § único do artigo 8.0 do Decreto-Lei
n.? 36 613, de 24 de Novembro de 1947, e artigos 87.0
e 111.0 do Decreto n. o 3G 508, de 17 de etembro de
1947.
(Visada p610 Tvlbunal
de Contas om 30 de Outubro de W54. São
devidos

PO?'

emolumontos,

nos termos

do Deeroto

n.o 22 257).

portaria de 15 de Outubro de 1951:

José N vos Henriqu 8, prof '80l' agregado do en iino
licealnomeado professor provisório do Colégio Militar, durante o ano lectivo de 195.J,-1955, nos termos
do artigo 16.0 do Decr to n.? 34: 093, de 8 de Novembro de Hl4:4, § único do artigo .0 do Decreto-Lei
11.° 36 61:3, do 24 de Novembro de 194:7, e artigos 87.0
111.0 do D croto n." 36 50 , de 17 de ~ otombro
de 194:7.
(Vhada
pelo Trlbuol\l
devidos omolumeotos,

do Contas om 2 do Novomb ro do 1954, S1\o
oos tormos do Decreto n, o 22257).

Por portaria de 28 de Outubro de 1954:
,Jo:-;ó Paulo de Oliveira FiUo}, professor agI' gado <.lo
ensino médio comer .ial - nomeado profcs '01' provisório do Instituto Profis .iouul dos Pupilos do Exército,
durunt o uno lectivo do H)j4-1U53, nos t rrnos dos
urtico j2~,O O ;357.° do Don to n.? 37 0~9, de :35
d Agosto do Hl4: \
artigo 10.° do Doer to-Lei
n.? 37 1iW, d 1) li No,' mhro do III '1110 ano.
(Visada p lo Tribunal
de Contai om 20 do Novombro do 1954. São
deyldol emOlumentos,
n06 tormos do Docroto n.o 22267).

Por portaria de 29 de Outubro de 1951 :
('apitilo d infuntaria )(anu 1 ~[aria Pim nt 1 Ba 'tos1l01n ado prof' ::;,;01' provi 'ór~o do __oléaio :\lilital', dllrunt
o ano h ctivo d 1< :>4:-1\1.),), no termos do
urtico 11i." (ln 1> icr to n." 34: Ot);~, <I
(lo ov mbro
ti 1!l4J, osclareuido
pIo.'
único do artigo
.n do
D n-oto-Lei 11." ;W ()1:3, d ~4 ti Novembro do H)J7,
artigos
7.°
111. do Doer to 11.° :36~)0, d 17
mbro ti Hl4:7.
0

(Vinda
pelo Trlbuoal
devido
emolumeoto.,

de Cootas
m 11 de NovQlllbro de 1964, Silo
DO t rmo do J)uerelu
D.· 22207).
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Por portaria de 30 de Outubro de 1954:
E duardo Marinho Alves de Moura, professor efectivo
do 5.0 grupo de disciplinas do Colégio Militar _ nomeado director do 2.0 ciclo do mesmo Colégio, durante
o ano lectivo de 1954-1955, nos termos do artigo 15.0
do Decreto n. o 36508, de 17 de Setembro de 1947,
e artigo 22.0 do Decreto n. o 38 812, de 2 de Julho
de 1952. (Visada pelo Tribunal de Contas em 26 do Novombro do 1954. São
devidos omolumontos, nos termos do Decreto n.o 22'257).

Por portaria de 5 de Novembro de ,1954:
Major do serviço de adminiatração militar Artur Pinto
Bastos Jímior- exonerado, a seu pedido, do cargo de
professor efectivo do 8.0 grupo de disciplinas do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Novembro de 1954.
(Anotada polo Tribunal do Contas om 8 do Novombro do 1954).

Celeste Guedes, profos 'ora agregada do ensino licealnomeada professora agregada do Instituto de Odivelas, durante o ano lectivo de 1954-1955, nos termos
do artigo 20.0 do Decreto n.? 32 ü15, do 31 d Dozombro de 1942, o artigos 87.0 o 111.0 do Decreto
n. o 36 508, de 17 do Setembro de 1947.
(Visada pelo Tribunal do Contaa om 16 do Novombro de 1954. S1\o
dovidos emolumontos, DOS tormos do Docroto n.o 22 207).

Por portaria de 12 de Novembro de 1.951:
Jaime Pinto da Silva Mota, prof ssor lectivo do 1.0
grupo d disciplinas do Colégio Militar
cone dida
a La diuturnidado, desde 24 de Outubro d 19:>4,
com direito ao rcsp ctivo ahono a partir do dia 2;)
do roferido môs, nos termos do artigo 19.0 do Decroto n.? 34093, de 8 d Novemhro de 1944, artigo 167.0 do Docroto n." 3G 508, do 17 do Setembro
de 1047, o artigo 10.0 do Decreto-Lo! 11.0 136G13, de
24 do Novombro do mesmo ano.
(Visada p lo Tribunlll do Contne em 2S do Novembro de 19M. Silo
dovJdos emolumellto., nos termol do Decreto n.o 22257).
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Por portarias de 19 de Novembro de 1951:
Petúnia Teixeira do Nascimento Alves, professora agregada do ensino liceal-nomeada
professora agregada
do Instituto de Odivelas, durante o ano lectivo do
1954:-1955, nos termos do artigo 20.0 do Decreto
u.? 3~ 615, de 31 do Dezembro de 194:2, e artigos
87.0 o 111.° do Decreto u." 36508, de 17 do Setembro do 194:7.
Irene da Silva Rodrigues, profes 'ora agregada do onsino licealnomeada profess ora agregada do Instituto elo Odivelas, durant o ano lectivo de 1954-1955,
nos termos do artigo 20.0 do D creto n.? 32615, do
31 d Dozombro do H)4:~, artigo 87.0 o 111.° do
D creto B.O 36508, do 17 d Sot mbro do 194:7.
(Visadas polo Tribunal de Contas om 20 do Novombro de 1051. Súo
dovldos omolumontos,
nos tormos do Docroto
22 257).

n.·

IV -

MElHORIA

DE PENSOES

Ministério do Exército -I. a DirecçAo-GeralPor portarias

2.

a

R epartiçao

de 5 de Novembro de 1954:

Nula
d nonhum fito a purt da portaria de O d
Julho d 1954, publicada na Ordem do Exército
n.? 7, 2.11 séri , do me mo ano, vi ada pelo Tribunal d
ontas em '27 de Julho também de 1964,
qu atribuiu a p usão d ro rvu na importância do
:?5. 36 O ao major do xtinto quadro d oficiais do
. cretariado militar, na :itUU\HO d res rva, J osé do
arvulh I r ira.
(Anotada

1'010 'I'rlbuna) do Coutas

om 22 de Novomhro

do 105t).

abono Ul melhoria
da pensão qu lh foi
nos t rmos do . :l.o do artigo 6.0 do DoT to-L 'i u, o :? 404, de :31 d
Dez mbro d 1937,
ao major (lo "tinto quadro (1 oficiai' do sCCI' tariado

oncodido

O

ntrihulda,

militar, na situação do r 's 1'\ a, Jos d
arvulho P roiru, na importância d 21">.800., d sd 7 a Junho
d 1034, por t r compl ta do aü ano. ti ti rviço , ao
abrigo do urtiao .0 do D cr to-Lei n.? 2 402, da
data acima r f rida.
(Visada pelo Tribunal
do Contai em 23 d. Novombro de 1954. 8110
dovldos emolumontos,
no. termo. do Decroto
22251) •

II.'

•
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Por portaria de 24 de Novembro de ltJõ1:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 17 de
Setembro de 1954, publicada na Ordem do Exército
n. o 9, 2. a série, do mesmo ano, e visada pelo 'I'ribunal
de Contas em 28 do mesmo mês, quo atribuiu a
pensão de reserva no quantitativo de 27.0006 ao
major de artilharia Ernesto Florêncio da Cunha, por
se ter verificado não corrospoutlmaquela pensão h
que o oficial em referência tom direito.
(Anotada

vMinistério

pelo Tribunal

de Coutas

CONOECORAÇOES

em 30 do

ovembro

de 1954).

E LOUVORES

do Exército - I. a Oirecção.Geral-

I. a Repartição

Condocorudos com a medalha militar do ouro da classe
do comportamento exemplar, om conformidado com
as disposições do regulamento aprovado pelo Docrcto
n. o 35667, de 28 do Maio de 1946, e Portaria n. o 1~ 731,
de 4 do Fevereiro do 194:9, os seguintes oficiais:
Coronel de cavalaria Amadeu Buceta Martins.
'I'encntes-coronéis : de infantaria, Acácio Borges da
Silva, Luis do Carmo dos Inocentes o IIonriquO
Guilherme
Bastos Horta; do artilharia, Joito António Montalvão dos Santos e Uva.
Majores: miliciano de engenharia, na situação .do
reserva, Manuol do Medeiros 'I'ãng r; do s rVIÇO
de administrnção
militar, Luis Alberto
'oaI' s
de Morais Carvalho o António do Oliv ira Mnteus.
Capitães: d infantaria, na situação
d rO~H'rVLl,
Joaqnim dos flantoH Marcelino Coelho; do quadro
dos serviços auxiliares do Exéreito, Manuel G?deito, Manuel da Anunciu,iio Antunos
Antónic
Godinho dos Santos Ramos.
'I'enont <10 quadro dOI> ' l'\'iÇOK auxilluros
do I~~xél'-.
cito Fruncisco Rascão Gom H.
Condecorados com a mcdulha militar d ouro da ('lasse
do comportam nto ex mplur, om ('onformidado ('Om
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as diHposi<;õos do regulamento aprovado pelo Docreto
n.? 356G7, de 28 de Maio do 1946, os seguintes sargentos:
Primoiro r-sargentos : do quadro de amanuenses do
Exército, Albano Manuel da Silva e Otelo Rodrigue Tavares.
egundo-sargonto artífice seleiro-correeiro Manuel
Filipe.

Por portarias de 22 de Outubro de.1954:
Louvado, por proposta do director do Instituto do Altos
Estudos Militares, o brigadoiro de artilharia Luis
Gonzaga Bres iane Loite Porry do , ousa Gomo' pela
dedicação, bom senso e elevado espírito de justiça com
quo, no ano lectivo de 1953-1954, desempenhou as
funções de professor no curso de alto' comandos do
Instituto de Altos Estudos Militar 5, onde, não obstanto ter sido nouioado inesperadamente,
conduziu a
sua acção docente do forma a HeI' por todos respeitado.
Louvado o Sr. Marc Jean Raoul Regagnon porque, duranto OHnove anos do exercício do cargo de profosSOl'de Prática de Língua Francesa no olégio Militar,
manif HtOUa maior dedica -ão e competência pelo ensino, tratando 0'< alunos por forma a d P rtar neles
o interess
pelo o 'tudo da Iínzua e domon itrando a
maior correcção para com a dircc -ão
ieus colegas,
tornando- o estimado e admirado por todos,

Por portaria de 29 de Outubro de 1954:
Louvado o major do extinto quadro auxiliar de enaenhariu, lia situação do reserva,
auiuol Bonto porque,
atingindo em 1>1'0\' o limito d idude do passagem à
situação de r forma, s mpre.'
1'0'" lou, como chof
do Depósito de ~Iat rial Autolllón 1, um oficial comi! teutíssimo, muito dedicado ao . rviço
excelente
camurudn,
o domou x trou as mais altas qualidades
morai'
militare:
o seu muito no ln' espírito d
li rvir.
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Por portaria de 19 de Novembro de 1954:
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 1946;
I.' classe

Coronel tirocinado do corpo do estado-maior Manuel Lopes Pires.
Tenente-coronel
do serviço de administração militar, na situação de reserva, Alcide de Oliveira.
2." classe

Major de infantaria Arnaldo Nunes Vitória.
Capitães: de infantaria, Basilio Pina de Oliveira
Seguro, João de Madureira Fialho Prego e Abílio
de Matos Pacheco; na situação de reserva, Júlio
de Almeida Rebolo de Lacerda; médico, Vitorino
Simões Cardoso; do extinto quadro de oficiais do
. secretariado militar, na situação de reserva, Manuel António Carreira Lopes Pereira do Rio.
3." classe

Capitães de infantaria Francisco Manuel Brandãv
Loureiro e Guilherme Henriques da Costa.
Tenentes : do infantaria, Allen Gualtor Cid Cabral
de Matos Correia; de artilharia, miliciano, Pedro
Mayor de Abreu Lobo; do quadro dOHserviçoS
auxiliares do Exército, António Mont iro.
4." classe

Primeiros-sargentos:
de infantaria, Mário dos Santos
Sou 'a Dias; do cavalaria, Domingos Augusto
Fullé o Costa.

VI - DEClARAÇOES
Ministério

do Exército -1.' DirecçAo.Geral-l.a

RepartiçAo

1) 'rondo sido agraciado com o gruu d comendador
da ordom d mérito militar, pelo Governo dos Estado~
Unidos do Brasil, o gen ral Al xaudr Gomos do Lemos
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Correia Leal, é-lhe permitido, em conformidade com
as dispcsições do Regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
2) Por decretos de 7 de Agosto
publicados no Diário do Governo n.?
16 de Setembro deste mesmo ano,
com o grau de cavaleiro da Ordem
OR
eguiutes oficiais:

do corrente

ano,

219, 2.:1 série, de
foram agraciados
Militar de Cristo

Tenente-coronel
de artilharia Francisco Pereira de
Lacerda Machado.
Mnjor farmacêutico,
na situação de reserva, Eugénio Sobreiro de Figueiredo e Nil\'tl.

Ministério

do Exército - l." Direcção-Geral

_ 2.

a

Repartição

;3) Continua a exercer as funções de profe SOl' do
ln tituto de Altos Estudos Militares, cumulativamente
Com o cargo de director da arma de engenharia, o general Flávio José Alvaro dos Santo.
4) Fica em comis ão de serviço na Repartição
do
Gabinete de te Mini tério O gen ral Aníbal de Faro
Viana, qu ,na pro ente Ordem do Exército, é exonerado
da funçõo
de aovemador
militar do A 01' S.

5) Foram promovidos a brigadeiros, por e colha entre
coronói
tirociuado
d
todas a armas, os coronéis
A.ugm;to Dantas Pim nta N rrão de 1<aría Pereira, José
António da Rocha Bel za I' crrnz, Lui Maria da ümara
Pina
Francisco António da Nilva Ar. vedo Alpoim.
G)

Ot

capitão do corpo <lo stado- maior J OSÓ Mor ira

a qu m 11 r f r a portaria d 3 do ' t mbro
de 1954, publicada na Ordem do Exército n.? 9, 2.a séri ,
1'0,

(lo m smo ano, d s mponha as funções de adjunto
do dir ctor dos s rvicos do ultramar d sd 1 daqu 1
lUê·
ano.
7) Pr st li s rviço no Instituto
cl Alto
Estudos
MilitHl' H, d sd 11 li Outubro a !3 de Novembro
do
('01'1' mto ano,
«ontinunndo
nu coinissâo de S rvico no

74.6
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mesmo Instituto, o coronol do infantaria Guilhormo
Carlos Ferreira Pinto Basto Carreira, quo, na presento
Ordem do Exército, é colocado no quadro da arma.
8) Prestou serviço no quartol-g noral da L." rogiao
militar, dosdo 18 de Outubro a 2 de Nov mbro do corrente ano, o coronel do infantaria António Pinto das
Neves Ferreira, que, na presente Ordem do Exército,
é colocado no quadro da arma.

D) Os coronéis abaixo indicados, colocados no quadro
ela arma e em comissão do servico no Instituto de Altos
Estudos Militares, por so encontrarem a frequ ntar o
curso do altos comandos, paSRam a vencer pelo conselho admiuistrntivo
das 1.a O 2.11 Dirocçõos-G ruis
deste Ministério:
Infantaria

António Pinto das Nov s Ferreira.
Guilherme Carlos Ferreira Pinto Basto Carreira .
José do Miranda Andrade.
Francisco IIolhecho Fino.
Alfredo da França Dória Nóbroga .
Joaquim Cardoso de Moura Bossa .
.J osé Monteiro da Rocha Peixoto .
.Álvaro Duarte da ilva anel! s.
Carlos Alberto Garria Alvos Rocudns.
Artilharia

José Augusto Vi ira da FOIHH'cn Júnior.
.
João Carlos Guedes Quinhonos de Portugal da. IIvoiru.
António 0i1'110Rodrigues Pach co.
Lino Dia~ Valonto.
Cavalaria

Ricardo José Alv s Porto.
Bento da Franca Pinto d Olivoirn.
Engenharia

Luis (Ionzaga dos

autos Moura.

Corpo do estado-maior

Antônio

:\1a1'ia U ira

l'

'1'IIZ.
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10) ontam a antiguidade dos HOUSactuais postos
dosde as datas que lhes vão indicadas os seguintes oficiais. promovidos pela presente Ordem do Exército,'
Quadro do corpo de oflciais generais

General Luis Gonzaga da Silva Domingues,
20 do N ovembro do 1054:

desde

Brigad iros :
Augusto Danta Pimenta ~'en'üo de Faria Per ira, José António da Rocha Bel za Ferraz,
Luis Maria da amara Pina Francisco António da Silvu Az vedo Alpoim, todos desd
20 de TOY mbr d 1034.
oronéí:

:

Infantaria

Xlanu 1 ~rariallO Riheiro .T únior, de de 24 de
~etembro d 105-i.
António )latoso Pereira, de de 27 de Setembro de 1054.
Luís Horg s Júnior,
de de 29 do ~ tembro
do 1H54.
Artur Velosa )fachado e Múrio T le. Pamplona,
ambos d Hd 2 do Outubro do 19D4.
'I' '11 ntes-coronéis

:

Ua:tão de :\1 lo Furtado e Carlos Barr iro
Pais d Atatdo, ambos ti sd 24 lo 1-\ it mbro de lü;-)-!.
)(ário .Iaim
erqu iru Rocha, d :de 27 d
et mhro d lü5-i .
.António ('.lI1dido Por ira Gonçul \'0:. desd 1
d
utubro de 1934 .
•\ntónio P <11'0 cl Mira, Júlio do Araújo Ji'el'reira
)Iúrio .Ios Per ira da .'iha, todos
d .d ~ d
utuhro d l~ ;)-!.

r.

Major Armando .JOS(~ Irach
:! d 1-\ t mbro d lH54,

T i.' ira Pinto, d sdc

Cavalaria

1 .\m ~rico .Júlio da. 'il\'lI Roh r do !4111npaio
:\1 lo. d ..<1 4. de TO\, lllbro <l 1n:>4.
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Tenentes-coronéis:
Albertino Carlos Montenegro Ferreira Margarido e Alberto Jóice Oardoso dos Santos,
ambos desde 4 de Novembro de 1954.
David Josó Dias Anselmo, desde 19 do Novembro do 1954.
Capitães :

Médicos

Manuel Dâmaso de Andrade e Freitas, desde
8 de Setembro de 1954.
António Pessanha de Oliveira e Teófilo Nunes
da França, ambos desde 5 de Outubro de
1954.
Quadro dos serviços auxillares

do Exército

Oapitães:
José Maria Ferrão e Firmino n uilherme Alves, ambos desde 8 de Outubro de 1954.
11) Desempenham comissão de serviço no Instituto
de Altos Estudos Militares, desde 3 de Novembro do
corrente ano, os coronéis a seguir mencionados, que
na presente Ordem do Exército, são colocados os sois
primeiros e o último no quadro ela arma e o sétimo na
situação de supranumerário:
Infantaria

António Pinto das Neves Ferreira.
Francisco IIolbeche Fino.
Alfredo da França Dóría Nóbrega.
Joaquim Cardoso de Moura Bessa .
.J osé Monteiro da Rocha Peixoto.
Carlos Alberto Garcia Alve Roçadas.
Álvaro Duarte da Silva Sanches.
Cavalaria

Ricardo J OSÓ Alves Porto.
12) Completou na Direcçfw da Arma do Infantaria,
em io de Agosto do corrente ano, o tempo do serviço
para OH efeitos da Portnria 11.° 123313, de 27 d Marco
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de 1948, o tenente-coronel
de infantaria José Maria
Emauz Leite Ribeiro, adido, em serviço no Ministério
das Finanças, na Guarda Fiscal.

13) Presta serviço na 3. a Direcção-Geral deste Ministério' cumulativamente com as funçõe s de professor
efectivo do curso para promoção a oficial superior, no
Instituto de Altos Estudos l\1ilitares, o major de infantaria Edmundo da Luz Cunha.
14) Deixou de estar su penso das funções de serviço,
nos termos do artigo 170.° do Regulamento de Disciplina Militar, desde 19 de Novembro do corrente ano, o
capitão de infantaria Delfim Augu to Afonso dos Santos,
a quem se refere a declaração 1 ) inserta na Ordem do
Exército n.? 11, 2.a série, de 7 de Setembro de 1953.
15) Encontra-se prestando serviço nos Serviços Cartográficos do Exército, e não em disponibilidade, como
consta da portaria de 30 de Março de 1951, publicada
na Ordem do Exército n.? 4, 2.a série, de 31 do mesmo
mês e ano, o então tenente miliciano, do regimento
de infantaria n." 4, presentemente capitão miliciano, do
centro de mobilização de infantaria n. o 4, Orlando Lourenço Cabrita.
16) É tenente miliciano, o não alferes miliciano, como
consta da portaria d 17 de Setembro de 19M, publicada na Ordem do Exército n. ° 9, 2. a série, do corrente
ano, que o coloca no comando militar de Angola, o tenente
miliciano, em disponibilidad , do batalhão do caçadores
n. ° 7, J o é Pacheco Duarte.
17) Chama-se António Corr ia de ~Iorais Carvalho
o alfere miliciano, do batalhão d metralhadora
n. ° 3,
que, por portaria de 17 de etembro de 1954, in erta
na Ordem do Exército n. ° 9, 2. a série, do corr nte ano,
foi colocado no comando militar de Angola.

18) Chama- e Licínio Carlos da ruz e ilva uimarães o a pirant a oficial miliciano de infantaria, tio batalhão d m tralbadoras n.? 3, qu , por portaria de 3 de
tembro d 1934, ins rta na Ordem do Exército n.? 9,
2. a séri
do corr nte ano, foi olocado no r gim nto
de infantaria n. o 1J.
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19). Chama-se Tarsício Vazão de Campos e Trindade
o aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n." 5, que, por portaria de 3 de Setembro
de 1954, inserta na Ordem do Etcército n.? 9, 2.a série.
do corrente ano, foi colocado no regimento de infantaria n.? 10.
20) É aspirante a oficial miliciano de infantaria, e não
alferes miliciano de infantaria, como consta da portaria
de 17 de Setembro de 1954, publicada na Ordem do
Exército n." 9, 2.a série, do corrente ano, que o coloca
no comando militar de Moçambique,
o aspirante a oficial
miliciano de infantaria Fernando Henriques Gonçalves
das Neves.
21) Completou um ano de comando no regimento de
artilharia pesada n.? 1, para os efeitos do artigo 87.° do
Decreto-Lei n.? 36 304, de 24 de Maio de 1947, o coronel de artilharia João Carlos Guedes Quinhones Portugal da Silveira.
22) Chama-se António Miguel Monteiro Libério o
coronel de artilharia que, por portarias de 8 de Outubro de 1954, publicada na Ordem do Exército n.? 10,
2. a série, do corrente ano, passou à situação de supranumerário e foi colocado na Direcção da Arma de Artilharia.
23) Acumula as suas funções de ajudante de campo
do chefe do Estado-Maior do Exército com as de colaborador nos trabalhos práticos e de aplicação militar da
12. a cadeira da Escola elo Exército o capitão de artilharia Eduardo José Teixeira Barrosa de Abreu.
24) Chama-se Jorge Vitor de Melo Portugal da '- iiveira o tenente miliciano de artilharia, do regimento do
artilharia antiaérea fixa, que, por portaria do 3 de Retembro de 1954, inserta na Ordem do Exército n.? !l,
2. a série, do corrente ano, foi colocado no regimento
de artilharia ligeira n. o 1.
25) Chama-se Rui Valdemar Van der Niepoort Burmester o aspirante a oficial miliciano, do regimento de artilharia pesada n. o 2, que, por portaria de 3 do Setembro
de 1954, inserta na Ordem do Exército n.? 9, 2.a série,
do corrente ano, foi colocado no regimento de artilharia
ligeira n. o 4.
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26) Foi autorizado que nos documentos de matrícula
do alferes miliciano José Lourenço Gonçalves, do regimento de artilharia ligeira n. ° 3, sej a rectificado o nome
de seu pai, José Gonçalves, para José Lourenço, rectificação que deve ser feita nos referidos documentos de
matrícula.
27) Exerce as funções de ajudante de campo de
S. Ex." o Sr. Presidente da República, desde 19 de Novembro do corrente ano, o coronel de cavalaria, supranumerário, Bento da França Pinto de Oliveira.
28) Acumula as funções de ajudante de campo de
•. Ex." o Sr. Presidente da República com a frequência
do curso de altos comandos, no Instituto de Altos Estudos Militares, o coronel de cavalaria, supranumerário,
Bento da França Pinto de Oliv ira.
29) Deixou de prestar serviço no regimento de cavalaria n.? 7, em 5 de Novembro do corrente ano, para os
efeitos da alínea a) do § único do artigo 71.° do Decreto-Lei n.? 36304, de 24 de Maio de 1947, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de
1952, o major de cavalaria Luís Valentim Deslandes,
a quem se refere a declaração 20) inserta na Ordem do
Exército n.? 2, 2.a série, de Hl de ~\[arço de 1953.
30) Chama-se Virgílio Serafim Cardoso Pereira o major de engenharia que, por portaria de 28 de Outubro,
inserta na Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, do corrente ano, passou à situação de adido.
31) Chama-se Jorge ~Ianuel Alves da ilva o alferes
miliciano de engenharia, em di ponibilidade, do regimento de engenharia n.? 1, que, por portaria de 3 de
Setembro de 1954, inserta na Ordem do Emército n.? 9,
2. a série, do corrente ano, foi colocado no comando
militar de Angola.
32) Pas am a ter a especialidade de «caminho' de ferro»
os alferes milicianos a eguir indicados:
Manuel Guilherme Pinto Canedo Soares Ribeiro.
Fernando Lopes Cavalheiro.
Edmundo Emanuel de ousa Baptista.
Eduardo de Albuquerqu
do Patrocínio ~Ial'tins .
.J oito António Delgado Muralha.
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33) Chama-se Fernando Edgar .collet Meygret de
Mendonça Perry da Câmara o cadete aluno do 4.° ano
de engenharia promovido a aspirante a oficial para a
Escola do Exército pela Ordem do Exército n.? 9,
2.° série, de 1954.
34) Chama-se António João de Almeida Cerveira
Seabra o alferes médico promovido ao seu actual posto
por portaria de 1 de Outubro de 1954, inserta na Ordem
do Exército n. ° 10, 2. a série, do corrente ano.
35) Conta a antiguidade do seu actual posto desde 28
de Outubro de 1954, e não desde 24 de Outubro do
mesmo ano, o major do serviço de administração militar
Armando Pais Gaspar, como consta da declaração 7)
inserta na Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, também
do corrente ano.
36) Fica sem efeito o oferecimento para prestar serviço no ultramar do tenente do quadro dos serviços
auxiliares do Exército Joaquim António de Almeida Farinha, constante da declaração 117) publicada na Ordem
do Exército n. ° 14, 2. a série, de 31 de Dezembro de 1953.
37) Chama-se Mário Casimiro Coelho Balsa o aspirante a oficial miliciano do serviço de trem (rodoviário),
do batalhão de metralhadoras n.? 3, que, por portaria de
3 de Setembro de 1954, inserta na Ordem do Exército
n. ° 9, 2. a série, do corrente ano, foi colocado no regimento de artilharia pesada n. ° 3.
38) Chama-se Marco Aurélio de Oliveira Araújo Pereira o aspirante a oficial miliciano do serviço de quartel
mestre do 2.° grupo de companhias de subsistências que,
por portaria de 3 de Setembro do corrente ano, inserta
na Ordem do Exército n." 9, de 1 de Outubro de 1954,
foi colocado no regimento de artilharia ligeira n. ° 4.
39) Chama-se José de Paula Hungria Cabrita, e não
José Paulo Hungria Cabrita, o aspirante a oficial miliciano do batalhão de engenhos que, por portaria de 3
de Setembro de 1954, inserta na Ordem do Exército
n.? 9, 2. a série, do corrente ano, foi colocado no regimento de artilharia pesada n.? 3.
40) Chama-se Pedro Jácome de Bruges, e não Pedro
Jácome Bruges, o aspirante a oficial miliciano do ser-
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viço de ajudante geral, do regimento de artilharia pesada n.? 2, que, por portaria de 3 de Setembro do
corrente ano, inserta na Ordem do Exército n. o 9, 2. a série, de 1 de Outubro de 1954, foi colocado no 2.0 grupo
de companhias de saúde.
41) Deixou de exercer as funções de professor do
curso de altos comandos no Instituto de Altos Estudos
Militares, desde 1 de Novembro de 1954, o brigadeiro,
na situação de reserva, Eduardo José dos Santos.
42) Presta serviço, desde 12 de Agosto de 1954, na
Legião Portuguesa, como comandante distrital de Viana
do Castelo, o coronel de infantaria, na situação de reserva, António Gonçalves Pires.
43) Desempenha, desde 4 de Outubro
funções de vogal tesoureiro do conselho
tração do Cofre de Previdência dos Oficiais
Metropolitano o coronel de infantaria, na
reserva, Vitorino Rodrigues Corvo.

de 1954, as
de adminisdo Exército
situação de

44) Deixou, desde 4 de Outubro de 1954, de desempenhar as funções de vogal tesoureiro do conselho de
administração do Cofre de Previdência dos Oficiais do
Exército Metropolitano passando a desempenhar, desde
a referida data, as de vice-presidente
do mesmo conselho, o coronel de infantaria, na situação de reserva,
Carlos Ludgero Antunes Cabrita.
45) Presta serviço no Cofre de Previdência dos Oficiai do Exército Metropolitano, desde 8 de Outubro do
corrente ano, o coronel de infantaria Adriano Augusto
de Figueiredo Dores, que, pela presente Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
46) Continua a desempenhar as funções de presidente
do 2.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, desde
1954, data em que transitou para a situação de reserva,
o coronol de infantaria João Arruda Pereira.

47) Continua a pre tal' serviço na 3. a Direcção-Geral
deste Ministério o tenente-coronel miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, Hugo Mende Calado,
que, pela presente Ordem do Exército, transita para a
situação de 1'0 erva.
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48) Deixou de prestar serviço na carreira de tiro de Tomar, desde 9 de Novembro de 1954, o capitão de infantaria, na situação de reserva, Adelino Ferreira da Silva.
49) Foi nos termos da alínea b) do artigo 13.° do
Decreto-Lei n.? 36304, de 24 de Maio de 1947, e não
nos termos da alínea a) dos mesmos artigo e decreto,
que passou à situação de reforma o tenente miliciano
de infantaria, do extinto quadro especial, na situação
de reserva, Carlos ~Iarques Nunes, como consta da
Ordem do Exército n.? 10, 2. série, de 1954.
3

50) Deixou de prestar serviço na Direcção da Arma
de Artilharia, desde 31 de Agosto de 1954, o coronel
de artilharia, na situação de reserva, Armando José
de Matos.
51) Presta serviço na La Repartição da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, desde 24 de Novembro de 1954,
o coronel de artilharia, na situação de reserva, Alexandre dos Santos Majer,
52) São desligados do serviço, desde as datas que lhes
vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.°
do Decreto-Lei n.? 28 404, de 31 de Dezembro de 1937,
os oficiais na situação de reserva em seguida mencionados que nas datas referidas atingem o limite de idade
para transitar para a situação de reforma:
Coronel de cavalaria José de Sá Nogueira, desde
22 de Outubro de 1954.
Tenente-corouel do serviço de administração militar
Jorge Carlos da Costa, desde 25 de Outubro de
1954.
Major do extinto quadro auxiliar de engenharia
Samuel Bento, desde 11 do Outubro de 1954.
Prestava serviço no Depósito Geral de Material
de Engenharia.
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia Raul
Augusto Martins, desde 31 de Outubro de 1954.
Prestava serviço no Depósito Geral de Material
de Guerra.
Capitão de infantaria Francisco Ferreira do Carmo,
desde 1 do Outubro de 1954. Prestava serviço
na 3.a Repartição
da 1.a Direcçüo-Geral
deste
Ministério,
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Capitão de infantaria Orlando Quaresma Paiva,
desde 4 de Outubro de 1954.
Capitão de cavalaria Joaquim RIbeiro Martins, desde
5 de Outubro de 1954.
Capitão de infantaria Rodolfo Ricardo de Magalhães
Begonha, desde 9 de Outubro de 1954,.
Capitão miliciano de artilharia José Maria Varregoso, desde 6 de Outubro de 1954,. Prestava serviço no Asilo de Inválidos Militares.
Capitão miliciano do servico de administrução
militar Alípio de )[endonc;a, desde 28 de Outubro
de 1954.
Tenente de infantaria António da Costa Martins,
desde 17 de Outubro de 1H54.
Tenente de infantaria António da Rocha Nunes,
desde 29 de Outubro de 1954.
53) Continua a prestar serviço na J. a Repartição da
:.? a Direcção-Geral deste Ministério o coronel de cavalaria Henrique Dias Costa, que, na presente Ordem do
Exército, transita para a situação de reserva.
54,) Presta serviço
Física do Exército,
o major de cavalaria,
José Cardoso Cabral

na Comissão Superior de Educação
desde 10 de Novembro de 1954"
na situação de reserva, Francisco
de Quadros.

55) Prestou serviço na 2.a Repartição da 2.a Direccão-Geral, de 24: de Setembro a 26 de Novembro de
1954" o coronel de engenharia, na situação de reserva,
Fernando Sales Lougares.

56) Presta serviço na comissão do contencioso, desde
27 de Novembro de 1954, o coronel de engenharia, na
situação de reserva, Fernando Sales Lougares.
57) Presta servi o na La Repartição da 2. a Direcçâo-Geral deste )1inistério, de de 9 de Novembro de 1954,
o tenente-coronel médico, na ituação de reserva, Alfredo Pereira de .' ousa.
5 ) Prestou serviço na junta de recrutamento
do
distrito de recrutamento e mobilização n.? 12, de 18 a
25 de Outubro ele 195-1:,o major médico, na situação de
reserva, Francisco Alberto d Almeida Ribeiro Saraiva.
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no conselho

administrativo
do
como presidente, desde. 8 de Novembro de 1954, o major do serviço de administração militar Alberto Canedo de Miranda, que, por portaria da mesma data, transitou para
a situação de reserva.

1.0 grupo de companhias de subsistências,

60) É nomeado delegado da Manutenção Militar na
Figueira da Foz, serviço que acumula com o 'que vem
prestando no batalhão de metralhadoras n.? 2, o capitão
do serviço de administração militar, na situação de reserva, Ernesto Ferreira Gomes Tomé.
61) Deixou de prestar serviço no quartel-general do
Governo Militar de Lisboa, desde 1 de Novembro de
1954, o capitão do serviço de administração militar, na
situação de reserva, Manuel Augusto Edmond Santos.
62) Presta serviço, desde 8 de Outubro de 1954, na
4. a Repartição da 3. a Direcção-Geral deste Ministério,
como arquivista, o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Alfredo Lopes Rego, que, pela presente Ordem do Exército, transita para a situação de
reserva.
63) Presta serviço no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, desde 10 de Novembro de 1954,
o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército António Ferreira,
que, pela presente Ordem do
Exército, transita para a situação de reserva.

Ministério do Exército -I.

a

OirecçAo-Geral-

3.a RepartiçAo

64) Desistiu da frequência do curso da Escola Central de Sargentos, nos termos do artigo 7.° do Decreto
n.? 36574, de 4 de Novembro de 1947, o primeiro-sargento, do regimento de infantaria n.? 3, Jaime Lopes.
65) Desistiu da frequência do curso da Escola Contral de Sargontos, nos termos do artigo 22.° do Decreto
n.? 36574, de 4 de Novembro de 1947, o primeiro-sargento, da Escola Prática de Engenharia, Luis Alexandre.
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66) l! oi abrangido pela última parte do § 2.° do artigo 17.° do Decreto n. ° 36 574, de 4 de Novembro de
1947, por ter dado trinta faltas justificadas, e perdeu a
tolerância a que se refere o artigo 8.° do citado decreto,
o primeiro-sargento,
do regimento de artilharia ligeira ,
n.? 1, Manuel de Oliveira Seborro, aluno do curso da
Escola Central de Sargentos.
67) Foram abrangidos pelo artigo 21.° do Decreto
n. ° 36 574, de 4 de Novembro de 1947, e perderam a
tolerância a que se refere o artigo 8.° do citado decreto,
os primeiros-sargento
, do batalhão de caçadores n. ° 4,
Luis António da osta, do regimento d artilharia ligeira
n.? 2, António José Martin , do regimento de cavalaria
n.? 5, Valentim Cardoso dos antos e, da base aérea
n.? 3, Martinho Lobinho, alunos do curso da Escola
Central de argentos.

Ministério do Exército - 2.a Direcção·Geral - 3.a Repartição
6 ) Pensõe atribuída ao oficiais a eguir indicados,
que, pela pres nte Ordem do Exército, tran itam para
a ituação do r serva:
General
João da Conceição l\1a~rt Fernandes,
108.00
oronéi :
infantaria João Aucu to da Paixão Moreira,
36.
D infantaria Alberto d Oliveira do Sou a
Inchado 36.
8.
De infantaria Adriano Auzu to d Figu ir do
Dor
70.7
. T m 39 ano' d s rviço.
infantaria João Arruda P r ira, 6 .4001S.
T m 39 anos de s rviço.
avnluria II nriqu 1 ia
o. ta, 7~.0 6.
nt -coron 1 mili iano ti infantaria, do sxtinto
SI cial, IIug ?II ndei nInd, 60.
apitãe do quadro do
auxiliur
do Exército:

TOI1

quadr

Alfr do Lope R go, 40.
J.. Luis Gom . " 40.
rvíço
auxiliar
'I'o n n t elo quadro do'
E.' rcito Antóni F 1'1' ir. 31.20

s do
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A) Cofre

de Previdência

doS Ofl

• de
Nos termos do artigo 45.0 do Decreto n.? 22199, de 10
ao 3.° trimestre de 1954:

RECEITA
Saldo

do an toeedeuter

Dinheiro em caixa
. . . . . . . .
Fundo de manoio . . . . . . . . .
Depósito à ordem . • • . . • • . .
Títulos de crédito (valor de compra)
Imóveis - Prédios de renda livre
•
Imóveis - Casas do renda económica
Comtssão Adrníuls n-atí vu da Construçãc
de Casas
de Relida Económica para o Exército.
Cítmara Municipal do Porto
Móveis e utensílios
• . . . • • • • • .
Quotas

:

Recebidas

durante

Irlme~lre

O

••••••••••••.••••.•

Juros:
De títulos
Ueee1tas

de crédito-Recebidos

DO

trimestre

eventuais:

Nos lermos do artigo

I,uóvels - Prédios
Rendas recebidas

duranle

livre:

o trimestre.

Imóveis - Casas de renda eoonómloa
Rendas recebidas

D.· 22199

23.· do Decreto

de renda

durante

o trimestre

eUI

Lisboa:

•••••

Imóveis - Casas de renda eeenômíea no Porto:
Rondas recobidas

durante

o trimostre

.

DIversos dopósltos:
Importllncias

recebidas

aguardando

dos Uno •

Fundo de funcionamento:
Adicionais

recebidos

durante

o trimestre

11.236,500
12,000f~00
2:439,861,520
19:871.630f~90
5:379.250,500
5:057.534,570
2:956.500,500
186.769/100
34.4781180
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CETES
C1alsdo Exército

Metropolitano

F'evereiro do 1933, publica-se o balancete

do Cofre referente

DESPESA
Subsldlos:
De subscrlloros
De subscritores

Subsídios

fnlocldos
falecidos

no corronte ano
ern gal'Únclas antertoroa

510.2741)00
25.3731)00
---_...:;_.,

535.6J71)00

em pr"sfações:

Prestações

pagas durante

o trimostre

••••••••••••••••

1.350"00

!tendas vitallcl1L8 :
Rendas

pagas

durnute

lruóvels - Prédios
Várias

despesas

o trímestre

.••••••••••••••••

(lo renda Iívre :
Iíquídadas

no trimestre.

lruóvels - Casas de renda oconómioa
Várias

lUló,.t

desposas

2.8741)20

liquidadas

6.6631)10
NU

no trlmestro

Ca~a~ do relida económica

Li boa:
••••

8.235MO

no Porto:

VArias do'1' ·s,,· Hquld adns no trlmustre .••••

2.9001)80

Fundo do funolonamento:
Remunorações

e outras

desposas

liquidada.

no trhnestro

30.2321)40

Quotas:
lmportdncla

das roo tltuidas

•.••.••....•••••.•••

62650

1I'ldo (Iue pas a:
Dlnholro om caixa
• . • • • • • . .
Fundo de mau 010 • • • • • • • • • •
DopÓsltos À ordem.
• • . . . • • • •
Tltulos de crédrto (valor ôo compra) .
Imóvel" - I'ródlOI de renda liYrO ••
••
hnúvul, - C ..., a · do renda econômtca
um 1.1 boa
Cornlslllo .\dmlnl. tr auvu da Cons trução de Casal
do Renda Económica
para o I:drclto
• • • • •
C llmara ~rtlnlcIJl,,1 do Porto
~
lúv"ls e utensütos
. • . • • • . . • • • • • • •

16.355,SOO
12.000600
2:707.4011)90
19: IlO.I101)10
5:37~.250.)00
6:057.531B70
2:956.500,'jOO
1~6 769 ~OO
:14.17 .$~O

--------------.

__ ~S~6~:~~)1~0~.4:32~I)~60
36:702.8U7 fl60
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VIII- ANUNCIOS
Escola do Exército
Declarações de vacaturas

Nos termos do § 2.° do artigo 2.° do Decreto-Lei
n.? 37137, de 5 de Novembro de 1948, alterado pelo
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 37 642, de 10 de Dezembro de 1949, e para efeitos do respectivo provimento,
faz-se público que se encontra aberto concurso para professor catedrático da cadeira de Geometria Descritiva do
curso geral preparatório da Escola do Exército.
Os candidatos ao referido lugar devem apresentar na
secretaria escolar, até às 15 horas do dia 25 de Janeiro
de 1955, a"! suas declarações, feitas em papel selado,
dirigidas ao comandante da Escola e instruídas com os
documentos a que se referem a alínea a) e o § único do
artigo 3.° do Decreto n.? 13 764, de 13 de Junho de 1927.
Escola do Exército,
Oomandante, Alexandre
general.

25 de Outubro de 1954. - O
Gomes de Lemos Correia Leal,

Nos termos do § 2.° do artigo 2.° do Decreto-Lei
n.? 37 137, de
de Novembro de 1948, alterado pelo
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 37 642, de 10 de Dezembro de 1949, e para efeito do respectivo provimento,
faz-se público que se encontra aberto concurso para professor catedrático da cadeira de Matemáticas Gerais do
curso geral preparatório da Escola do Exército.
Os candidatos ao referido lugar devem apresentar na
secretaria escolar, até às 15 horas do dia 25 de Janeiro
de 1955, as suas declarações, feitas em papel selado,
dirigidas ao comandante da Escola e instruidas com os
documentos a que se referem a alínea a) e o § único do
artigo 3.° do Decreto n. ° 13 764, de 13 de Junho de 1927.
õ

Escola do Exército, 25 de Outubro de 1954. - O
Oomandante, Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal,
general.
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
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1947, e para 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.
Navegação
Aérea.
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 25 de Janeiro de 1955, as suas declarações, feitas em papel selado, dirigidas ao comandante
da Escola e instruídas com os documentos a que se referem o artigo 3.0 e seu § único do Decreto n." 13 764,
de 13 de Junho de 1927.
Escola do Exército, 29 de Outubro de 1954. - O
Comandante, Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal,
general.
(Publicadas no Diário do GO."·M n.? 278, 2.' série, de 26 de Novembro de 1954).

Obituário

1954
Outubro

28 -

Capitão reformado, inválido de guerra, Arménio
Augusto da Silva Correia.
Novembro 6- Capitão reformado João Macedo de Freitas.
»
7 - General, na sítuação
de reserva, Manuel Bernardo
de Almeida Topinho. Prestava serviço na Legião
Portuguesa.
»
14 - Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do re~imento de infantaria
n.? 4, Vicente Pinto de
Castro.
»
18 -Major
reformado Miguel de Almeida Júnior.
»
21- Alferes miliciano de infantaria,
do regimento de
infantaria n.? 7, Arnaldo Dinis Alve .
26 - Brigadeiro, wadllaelo, na situação de reserva, Fer"
nando Inácio' Gomes. Prestava serviço como presidente do conselho administrativo
das L' e 2.'
Direcções-Gerais
deste Ministério.

RectlflcaçOee

Na Ordem do Exército D.O 9, 2.' série, elo corrente ano, p. 622,
1. 13.·, onde se 1&: «Reed», deve ler- e: «Readv ; 1. 22.·, onde se lê:
« Luís», deve ler-se: «ela Luz».
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Na Ordem do Exército n.v 10, 2." série, do corrente ano, p. 652,
1. 29.', onde se lê: "Nunes», deve ler-se: "Neves»; p. 673, L 4.', onde
se lê: «Ferreira», deve ler-se: «Freire»; 1. 27.', onde lê: «despacho», deve ler-se: «portaria»;
p. 682, 1. 6.", onde oe ln: «Mário»,
deve ler-se: «Manuel».

Horácio José de Sá Viana Rebelo.
Está conforme.

o Ajudante-General,

Biblioteca d

(Antis

3.83/
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do Exército
Série

2.-

N.o 12

o

31 de Dezembro de 1954

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

1- DECRETOS E PORTARIAS
Ministério do Exército _I.

a

Direcção.Geral-

I. a Repartiçlo

~fanda O (Ioverno
da República
Portuguesa,
pelos
~lillistros do J~x(>rcito e da Xlurinha, qu " nos termos do
artigo BIG.o do D icreto n." 11292, do 2G do Novembro
do 1m3, seja nomeado vogal do , uprcmo Tribunal Milital' o general,
na situação de r sorva, João da Encarnução ~[a\tlS Fornund H, em ubstituição (10 general, na
situação
do r erva, Joaquim :\lm'ia Neto, qu pas: ou à
situação de r forma.
:\finistt\rio
do Exército,
do Outubro
d 1954.O Ministro do bxército,
Fernando d08 Santos C08ta.-

O :\lilli tro da Marinba,

Amb'ico Deus Rodrique« Thomas.

(Anotada polo 'I'rtbunal do Contas om 21 do Novemhro de 19M).

Ministério do Exército _La DirecçAo.Geral-

2. a Repartição

Manda o
ov ruo da. R pública Portugue a, p lo Ministro d bX(lrr.ito de harmoniu c m o disposto 110 artigo 73.0 do R gulam nto ela :\1 dalha ~1ilit!ll', aprovado
p lo }) cr to n, o 35 GG7, li ~ d Maio cio HH(), com a
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redacção
dada polo artigo único do Decreto n.? 37936,
de 17 de Ag.osto de 1950, conceder ao general, na situação de reserva,
Henri que Pereira do Valo, condecorado
com o grau de cavaleiro da Ordem da Torre e Espada,
do Valor, Lealdade e Mérito, a pensão mensal de 300;$,
com vencimento desde 6 do Outubro elo 1954, como compensação da diferença do vencimento
no activo, líquido
de imposições legais, de um general, e a pensão 1Iquida
de reserva
que lhe foi atribuída.
Ministério do Exército,
1 de Dezembro
de 195-:1:.O Subsecretário
de Estado do Exército,
Iloráeio José

de Sá V/ana Rebelo.
(Visada poJo Trlbunnl
do Contas em 30 do Dezembro
de 1954, SAo
dovldos omolumontos,
nos termos do Docreto n," 22 257).

Ministério do Exército- Repartição Geral
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro do Exército,
nos termos do Decreto n. o 16 070,
de 25 de Setembro
de 1928, conceder a Manuela Alice
Chaves Gomes e a Ernestina
Amélia da Conceição Chaves Gomes, filhas do falecido coronel Ferdinando
Luís
Gomes, a reversão da quota-parte
do subsidio mensal no
quantitativo
de 238tS50, a partir de 3 do Outubro findo,
em virtude do falocimento
do Sofia Amélia da Conceição
Rodrigues
Chaves <tomes, mãe das referidas sonhoras,
em 2 do mesmo mês.
Ministério
do Exército, 26 do Novembro de 1954. O Subsecretário
do Estado do Exército,
JIorácio José

de

s«

Viana Rebelo.
(Vlsnda pelo 'I'rtbun al do Contns om 2 do Dezembro
do 1954, N1\o
silo dovldos omolumontos,
nos tormos do Docroto 11,.22257).

11- MUDANÇA

DE QUADRO

Ministério do Exército-I. a Direcção.Geral- 2. a Repartição

Por portaria de 22 de Dezembro de 1954:
Tem passagom ao quadro do complemento
no HOU actual
pORtO, nos termos do artigo 52.0 do Decreto 11.0:30 874,
0.0 13 do Novembro do 1040, sendo incorporado
no
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regi monto do engenharia
n.? 1, o aspirante
a oficial
do engenharia,
aluno do 4.° ano da Escola do Exército,
António Ferrão Vilardebó,
eliminado da frequência da
mesma Escola, ao abrigo do artigo 41.° do Decreto
n.? 3G 237, do 24 do Abril do 1947, mantendo a antiguidade de 1 ele Outubro de Hl53.
(Nilo careee

III -

do visto

MUDANÇAS

Ministério do Exército -I.

a

ou anotação

do Tribunal

de Contas).

DE SITUAÇAo

Direcção-Geral-

2. a Repartição

Por portaria de 24 de MW'ço de 1954.:
Supranumerãrio
de artilharia
Joaquim
Estrela
'I'eriaga, nos
do § 2.° do artigo 11.° do Decreto-Lei
n.? 3G 394, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38 91G, de
18 de Setembro
de 19;)2, que, do regresso da situação de adido no Supremo Tribunal Militar, como promotor do justiça,
cargo de que fica exonerado
por
esta portaria,
se apresentou
om 7 de Dezembro
de
1953, desde quando deve SOl' considerado
nesta si,

Coronol
termos

tuação.

(Visndn polo Tribunal
de Contns em 27 de Dezembro do 1954. Não
são dovidos omoturnoutos,
1108 termos
do Decreto n.o 22257).

Por portaria de 11 de Junho de HJ54:
Cousidorado
regressado
ao serviço deste Ministério em
10 de Dezembro de 1953, e não em 11 do mesmo mês
o ano, o oficial em seguida mencionado,
qu terminou
om 9 o serviço que pre ·tava na província do ~lacau:
tenente de cavalaria Mário António de Pádua Valente,
por portaria
de 8 de Jun iro de 1954, publicada na
Ordem do E.céreito n.? ~, 2.a séri , do corrente ano,
o visada pelo Tribunal
de
ontus em 5 do :\Iar<;o
ainda de 195-1-.
(Visada pelo Tribunal de Contn. om 28 de Dezembro de 1954. Nno
sllo duvídos omolumentos,
!lOS termos do Doereto n.· 22 267).

7M

ORDEM DO EXERCITO

N.o 12

2.' Série

Por portaria de 8 de Novembro de 19/54:
Supranumerário

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da companhia disciplinar de Cabo Verde, A ntónio
Joaquim Marques, nos tormos da segunda parto do
artigo 58.° do Decroto-Lei n.? 28401, alterado pelo
Decreto-Lei n.O.32692, do 20 de Fovoreiro do 194:>,
e ao abrigo ela Portaria n. ° 10 368, ele 15 de Ahril
ele 1943, devendo ser considerado nesta situação desde
8 de Novembro de 1954.
(Visada pelo Tribunal
do Coutas om 1<1 do Dozembro de 1954. Nno
são devidos emolumontos,
nos tormos do Decroto n.o 22 257).

Por portarias de 1de Dezembro de 1954:
Considerado regressado ao serviço deste Minietéric,
por
ter deixado do prestar serviço no Ministério do Intorior, na Guarda Nacional Republicana, onde so oncontrava adido, o tenente do quadro dos serviços auxiliaros do gxól'cito, na situução do 1'0801'\'<1, João
David Brás, do\'011(10 SOl' considorado nesta situucão
desde 7 do Novembro do 1954:.
(Visada pulo Tribunal
do Contas 001 22 do Dezembro de 19M. NAo
do devidos omolumontos, nos lormos do Docroto n.· 22 2~7).

Nula O do nenhum efeito a parto da portaria d 8 do
Outubro do 1954, publicada na Ordem do Exército
n.? 10, 2.a sério, de 31 do Outubro do m amo ano.
que consid ra oficial miliciano d 1'08 rva o apitão
miliciano de cavaluria, adido, 0111 serviço n Mini tério
do Iutcrior,
na Guarda Nacional Ropublicunu,
Hui
Maria da Câmuru Pina.
(Anotada

poto 'I'ríbunnl

do Oontas

orn 23 do Dezembro

do 105·1).

Cousidorndo
apresentado
ao H rvico d st Minh;tério,
por tor doixado d prestar S rvico na província do
Angola, o alfor s miliciano (1 infuntariu,
adi<]o, Fornmulo Arrobus
dn Silva, d v n<lo HOJ' ('()]u.,id(ll'1ulo
nesta Hitult<'itO dOKd 19 d .Tan iro do 19:)4 o n<'OUtrnndo-Ho ]l1'(\H nt monto co]oeado !lO tomando l11i1ital' do N. '1'Ol11lÍ o Pl'in 'il'o, Jll diHjlonihilidad(.
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Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de G de
Ago to de 1954, publicada na Ordem do Exército
n. ° 8, 2. a série, do corrente ano, na parto que diz
respeito ao tenente miliciano médico Manuel Serojo
Garcia, por 1'0 ter verificado que naquela data já era
falecido,
Adidos

Major do artilharia, dos orviço Cartográficos do Exército, Carlos Augu sto Nunes, por tor sido nomeado,
por portaria de 9 ti Novembro de 1954, chefe da
Socção do Expediente dos rof ridos Serviços Curtográficos, devendo HeI'considerado nesta iitunção desde
9 do referido mês de [ovembro de 1954.
Capitão de infantaria, do comando militar de Angola,
Carlos Alcobia d Sousa Cimo
alfer s do quadro
dos s rviços auxiliare' do Exército, do comando militar do Moçambiqu , Armando d Almeida Tuvaros
e Jo 'é Lop s Braga, por ter m sido nomeados para
desempenhar comissões do serviço militar no ultramar, ao abrigo da ulin a c) do artigo 3.° do Decreto
0.° nn W, (1 14 de 'at moro de 1951, devendo ser
cousidorados
no ta situação dosd
:30 do Novembro
de HJ5L
'apitãcH (lo s rviço de udministrução
militar, dllH OH
cinas :forais d Fardamento, José da ~ ilva Lop H e
Florêncio JOHóde AI01 ida, por t r m "ido nomeados,
por portarias desta data v rificador da secção técnica
eh r da 2,0. divi (LO da. mencionadas
Oficinas, d v ndo s J' considcrndos
n sta ituação do 'do a data
da pI' s nt portaria,
T 11 nt do H rviço de administração
militar, do hospital
militar r gioJlal n.? J, Jos Aueusto d Matos Figu i1'<10,
]>01' t r sido I' iquisinul
para ~1 ~ mp uhar uma
comissão d s rvico <1(11)( ndcnt do ~ ubs cr tariado
d Estado da .AI ronáuticn
d \' ndo l'ier <,onsid rado
ll('"ta sitUtt<:;LO
(lúl'i(!t ~G <1\.' ntuhl'o d 19~)-L
AII'(·I' ~ mili('ittno
d artilharia,
do r ginH tlto de artilharia lig ira 11,° ;l, 1anu 1 Ho(ll'igu<,s por ter sido
110m( ad
p:ll':I dl'lllPünhar Ull1:l'coll1is:ito d 1\('1'\" i '0 no
I~l'it:ul() da ÍIHlia, ao abrigo dn. alín a li) do :ll'tirro :3.0
do l) el'l'to-L·i 11.° 3G 01D, ,h 7 dl' D( z('mhro d
HH '. den\nclo . r COH 'idl 1'ado 11 t,j, ituas:ão desd
~O d(· Outubro de lH;)!.
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Oficiais milicianos de reserva

Capitão de infantaria, do centro de mobilização do infantaria n.? 1, em serviço nos Serviços Cartográficos
do Exército, Carlos Alberto Froderico de Albuquerque; tenentes: de infantaria, do comando militar de
Moçambique, Francisco Carvalho Durão; do centro do
mobilização de infantaria n.? 1, José Vitoriano Areias;
do centro do mobilização de infantaria n.? G, Bernardo
da Silva Moreira Aranha Fnrtado de Mendonça; do
centro de mobilização de infantaria n.? 9, José Maria
Pereira Laje; do contro de mobilização do infantaria
n.? 12, José Alves Faria e António José Henriques
Abrantes Frazão de Aguiar e, do contro de mobilização de infantaria n.? 13, Pedro Luis Couto Vioiru
Osório; médicos, do comando militar do Moçambique,
Artur Alberto Machado de Almeida e, do contro de
mobilização de infantaria n.? 19, João Auto Mendes
e, do serviço de administração militar, do contro do
mobilização do administração militar n.? 2, Manuel
António da Assunção Antunes o alferes de infantaria,
do contro do mobilização do infantaria n.? 5, Américo
Silvino Palma o, elo contro ele mobilizacão de infantaria n.? 6, João Pedro do Amorim da Silveira Campos, todos milicianos liconciados, nos tormos elos artigos 25.° e 26.° do Decreto-Lei n.? 3G 304, alterado
pelo Decreto-Lei n. ° 38 916, d 18 de S tornbro de
1952, por torem atingido o limito do idade, d v 11(10
SOl' considerados
nesta situação
d selo, r sJl .tivamonto, 19, 3, 4 e 29 do Novombr , 30 do Outuhr o,
10, 29, 8, 23, 15 23 de N ovcmbro o 24 o 26 d Outubro de 1954.
(Anotadas 1)010Tribunal do Contas 010 20 do Do.om'Oro do 1054).

Quadro da arma de infantaria

Capim s do infantaria, adidos, Munu 1 P r' iru Espadinha Milrou O JOttO Fornando Malho Ilhar' o, <tn , por
torem deixado elo pr star serviço, J'('sp ctivumontr,
no Ministério do Int 1'i01', nu Guarda Nacional Republicana,
nu província d 'I'imorv ond s ncontruvn
om comissão militar', rogr ssarum m 17 do ovombro
O 30 d Outubro d 19[>t, de (lo quando d v m ser
considerados nesta ituação, para pt' nchimc nto do
vagas no quadro.
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Alforos do infantaria,
adidos, Arnaldo lIIanu 1 Serras
Gomes e Epifãnio J olio António Pereira Martins Patrício, que, por torem deixado de prestar serviço na
Guiné, onde se oucontravam em comissão do serviço
militar, r grcssaram em ~4 do Novembro de 1\);>4,
desde quando devem ser con .idorudos nesta situação,
para preenchimento
de vagas no quadro.
(Visada polo Trlbuual do Contas em 22 de Dezembro do 1\)54. Nilo
.110 dnvldos emotumomos,
no. termos do Decreto n.· 22257).

Quadro da arma d.e artilha!ia

loroncl de artilharia, supranumerário,
da direcção da
arma, ond continuu colocado, Joaquim Estrela '1'eriuga, para prccnchim uto d vaga no quadro, devendo
SOl' considerado
nesta situa 'ão d sd 5 ele 'Março de
1954.
(Visada polo Tribunal
de Conlas em 27 de llo1.l'mbro de 195.J. N!lo
são dovldos

emotumeutos,

nos termos

do Decreto

n.· 22257).

Major d artilharia,
suprunumerário,
do regimento d
artilharia pesada n." ;~, onde continua colo 'ado, arlos
Duart Capoto, para pro mchimouto d vaga no quadro,
devendo
er con siderado no ta ituação d «l 0 de
Novembro d 1954.
Quadro do serviço de administração

militar

Major do serviço de udministracâo
militar, supranumorürio, do 1.0 grupo (I companhias do sub istêncíus,
ond continun colocado, Artur Pinto Bastos Júnior,
para prccnchim
nto d vaga no quadro, dov ndo H r
considerado
II ista
situação d :-;J \
de Nov mbro
ri( 1054, (Vlsndao polo TrIbunal de Ceutas em 22 de Dezembro de 19M. Nilo
a!lo do,'ldo.

olllolulD

010', no. termos

do DocrolO

o,· 22 207).

'apitilo (lO s 'ni<:o d(1 adlllini ·tra<;~lO militar,
adicJo,
Fl'anl'lill Lul Viana, qll \, por t I' d('ixado d prestar
sC'!·\·i<·o 110 Mini ·tório da Fin:ln<;as, na Guarda .Fiscal,
()nt! \ - (IntOntra\'i1
a<lido, r gr HSOU em 26 d \ No\'('lIIh1'o do 19,}-!-, desde quando d \' 5('1' considerado
Ilpsta Hitu:t<:~lO para pI'cC'llchilllento
<le \'aga 110 quadro.
'apitiio do s !'yi(:o d adlllini ·tr:lç:'o militar, adido, li ernando da • ih a "aetallo, qll • (!t- rC'gl" sso d comissiw
lIIilital' 11:1 provlncia d' .\ngola, . (I apr S(llItOIl (Ill 1 (I
OH IIIbl'O d 1\)54, ri U( «u:llldo d \' ,'(11' considerado
II! 'ta Hituaç:'o, para prcell('himcllto
cl \'a~1l no ([lta(lt·o.
l.

I

(VI.ada (lulo TrlbUII,,1 de 011141 em 27 d. I) 1 rnbro de 1954. NAo
lo d vldo omolum DtO', DOI I rmo do I)ucrllto n.· 22 257).
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do Exército

Tenente
do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
adido, Mário Mendonça, quo, de rogrosso do Ministério
das Finanças,
na Guarda Fiscal, onde se encontrava
adido, so apresentou
em 1 de Dezembro de 1954,
para preenchimento
de vaga no quadro, devendo SOl'
considerado
nesta situação dosdo a data do sou regresso.
(Visada polo Tribunal
do Contas om 22 do Dozombro do 1964. NAo
são devidos

emolumentos,

nos tormos

do Docroto

n.o 22 267).

Reforma
(Dospacho cio 20 do Novombro de 1954, da Caixa Geral de Dopõstros,
Cródlto o Providência,
publícndo no Diário do Governo n.o 275,
2." oórlo, de 23 do mesmo mO. o nno).

de engenharia
Artur Arsénio
de Oliveira :\10do extinto quadro auxiliar de artilharia
Manuel Agudo,
ambos na situação do reserva, nos
termos da alínea a) do urtigo 13.0 do Docroto-Lcí
n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lo i n.? 38 UW, d
18 de Setembro de 105~, pOl' torem atingido o limito
ele idade, devendo SOl' considerados
nesta situucão
desde, respoctivamonto,
do F'overciro do 195-1- o
9 de Outubro do 1U5~.

Coronol

reira e capitão

~o

(Nilo carece do vlsto ou auotuçãc do Tribunal

do Coutas).

Reserva

Major de artilhatia, adido, em serviço 1l0R erviços
artográficos
do Exéroito,
Carlos Augusto
Juno', nOH
termos
da alínea a) do artigo 12.0 do D croto-Lci
n.? 36304, alterado pelo 1) cr to-L i n.? 3 OHi, d
18 de Setembro de 1052, devendo s r considorudo uestu
situação desde 10 do Novembro d 19!>.t, R m dir ito

a pensão d

J'

s rva por est Minist rio

ncontrar adido nos roferidos ~'oni<:oR
(Anolada

Capitão,
Gued

polo Trlbunnl

da Escola
dou\'

(1111

HC

20 do Daznmbro da 1051).

Prática
d Eng nhurin, João Pinto
ia
t nont , supranum rário, do

H

regimento

tio Conlns

(\llCIlHWtO

artográfico«.

do urtil huria antiaér

a lixa, J osó .J oaq uim

P<'1' ira GaIvão, ambos do quadro doI' S f\'i~os au. iliar ii do Exór 'ito, nos t l'lllOH da alinoa a) d artigo 1~.0 do Dccl'rto-L
i n.o :31i:~ )4, alto1':ldo pelo
Deer< to-Lei n,o
Olô, do 18 tI I-1rt mbro do lH:)~,
cl vendo 1'101' comdd \rados lwsta sitUH<:ã dost! , r <;pocti\(tIlH nto, 20 do No\' 1111>1'0
10 d Outuhro dI'

a

1Uõ4.

(Vlanela polo Tribunal
do
1110dovldol emolU'nentol,

'Ollt I m 22 de Oo%oml>ro de 1954. Nilo
DO lermo. do Voeroto n.· 22257).
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Supranumerário

Capitão médico,

adido, Fernando
Jaime Machado Faria,
que, por ter deixado de estar de licença ilimitada, se
apresentou
em 2G de N ovembro do 1954, desde quando
deve SOl' con riderado nesta situação.
(Visada polo Tribunal
de Contas em 27 do Dezembro de 1~54. Niio
"Ao devidos omolumontos,
nos termos do Doeroto n.o 22267).

Por portarias

de 17 de Dezembro' de 1954:

Considorudo
regressado
ao serviço deste Ministério, por
tor deixado do prestar serviço no Ministério do Intorior, na Guarda Nacional Republicana,
o capitão do
quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
adido,
na situação
de reserva,
Abilio E ·têyão de Matos,
devendo ser conaidorado
nesta situação desde 23 do

Novembro de 1954.
(Visada pelo Tribunal uo Contas om 30 do Dezembro do 195-1. Não
silo dovidos emotuuiontos,
nos tormos do Docreto n.o 22 257).

Nula o elo nenhum efeito a parto da portaria
de 8 de
Outubro de 1954, inaorta na Ordem do Exército n.? 10,
2.:1 série, de :31 do mesmo mês e uno, e anotada pelo
Tribunal
de Contas em 20 ainda do mesmo mês,
a qual considera
com baixa do serviço o alferes miliciano de 1'0 erva do infantaria JO'é .:\laria da Costa
Par nt , por se t 'r verificado qu
capelão equipanulo a capitão, e não alfer s miliciano de reserva d
infantaria,
como consta da referida portaria.
Abatidos ao fectivo do Exército
os alferes milicianos:
d infantaria,
do regimento
de infantaria n.? :3, João
António Bravo Dionísio Bizarro Nunes Viconte ; d
artilharia,
do r gimcnto d artilharia
P sada n. ° 3,
Filipe AUgURtO Fcrr ira M squita c, d cavalaria, do
regimento
d cavularia n.? 4, António Augu to Jruvo,
por orn, ro p ctivament , 20, 19 o 20 de [ovembro
do 1954 t rem passagem àR reservas d ' marinha, nOR
termos <10 artigo 2.° do Decr to-Lei 11.° ;~2 44ó, de
~4 d Novembro de 194~.
Abatido ao efectivo do Exél'('ito~ por t r pussagom ao
quadro d compl monto do: oficiais técnicos daR 1'01'(:a~ aéreas, o alfer . miliciano
do artilharia.
adido,
Wilholm Manuel Hans J urg n Waltor.
é
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Adidos

Majores: de infantaria, do regimento de infantaria n.? 6,
Armando do Sousa Botelho o, do serviço de administração militar, subinspector do mesmo serviço, Armando Pais Gaspar; capitão do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, no quadro dos mosmos sorvi.
ços, Alberto Afonso Leite e alferes do serviço de
administração militar, do 2.0 grupo de companhias do
subsistências, J oão Duarte Silva de Figueiredo Gaspar, o primeiro por ter sido requisitado para desemponhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, o os restantes por terem sido requisitados para
desempenhar comissões de serviço no Subsecretariado
do Estado da Aeronáutica, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 2 e 1 de Dozembro e 21 e 18 de Outubro de 1954.
(Anotada

polo 'I'ríbunat

do Contas

000

23 do Dezembro

do 1954).

Capitão do engenharia, da Escola do Exércitov Eduardo
Augusto Nunes Garcia, por tor sido 110m ado, por
portaria desta data, professor adjunto da 3. a cadeira
da referida Escola, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presento portaria.
Capitão do serviço de administração militar, da Manutenção Militar, Franklin Luis Viana, por tor sido nomeado chefe da 3. a secção dos serviços comerciais
da referida Manutenção, por portaria de ·ta data, devendo ser considerado nesta situação desde ..j. do
Dezembro do 1954.
(Anotada

palo Tribunal

do Contas

am 28 do Dozembro

do 195·1).

Baixa do serviço

Alfores miliciano do infantaria, do regimento do infantaria n. o 8, J osé Francisco Gomes Machado, nos termos' da última parte do artigo 3.0 do Decreto-Lei
n.? 28 404, do 31 do Dezembro de 1937, por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço pela junta da Assistência aos Tuborculosos do Exército, de von do ser considerado nesta situação desde 6 de Dezembro do 1951-.
Oficiais milicianos de reserva

Tenontes: de infantaria, do centro do mobilização
infantaria 11.0 1, Isidro Pena Chaudelier Duarte;

do
do

2.' Série
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centro do mobilização
de infantaria
n. o 14, João Manuel de Sá Osório de Andrade e, do centro de niobilizaçâo de infantaria n. o 15, Júlio da Silva Nogueira
Pereira
de Matos ; de cavalaria,
do centro de mobilização de cavalaria n." 3, João Baptista Ribeiro Guisado e, médico, do centro de mobilização
do serviço
de saúdo n." 2, Augu to Fialho de Castro Correia e
alferes de infantaria,
do centro do mobilização
de infantaria n.? 20, Gustavo Fernandes
da Fonseca, todos
milicianos licenciados,
nos termos 'dos artigos 25.0 e
26. o do Decroto-Loi n. 036 304:, alterado pelo Decreto-Lei n.0:3
916, de 18 de etembro de 1952, devendo
SOl'
considerados
nesta situução
desde, respectivamonte, 10, 10. 14 e 10 de Dezembro,
30 de Novembro e 5 do Dezembro de 1954.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 23 do Dezembro

Quadro do serviço de administração

do 1354).

militar

Major

do serviço de administração
militar, supranumosubinspector
do mesmo serviço, cargo quo continua desempenhando,
António Baptista da Costa, para
preenchi monto do vaga no quadro, devendo SOl' cousiderado nesta situação desde a data da presento portaria.
Reserva

rário,

Gonorul, director da arma de engenharia,
J oão Alogria
dos Santos Calado; tenente- coronel miliciano de infantaria, do oxtinto quadro especial, da 3.a Repartição
da La Direcção-Geral
deste Mini itério, ::Uanuel Pedro
Rodrigues
Pardal; major do serviço de administração
militar, adido, em serviço no Colécio Militar, Francisco
Garcia de Brito e capitão do quadro dos serviços
auxiliares
do Exército,
da companhia
discipl inar de
Ponamacor,
Francisco
d Paula Gamoiro, todos nos
termos da alínea a) do artigo 12.0 do Decr to-Lei
n.? 3tj :304-, alterado pelo
coreto-Lei
u." :38916, do
18 do Setombro de 19J~, devendo
or considerudos
11 stn situação
d 8<10, r sp ctivam nto, 18, 30 e 1J d
Novembro
e 24- d Outubro do 1954-.
Capitães do quadro dOK servi '0' auxilíuros do Exército,
do quartel-g
neral da ~,a I' gião militar, António do
Figueiredo
,da
Direcção
da Arma de Infuntnciu,
Romérito
Paulo 'I'rias, nos termos da alínea a) do
artigo 12.0 do Decreto-Lei
n.? 36304-, alterado pelo
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Decreto-Lei
n.? 38916, do 18 de Setembro do H)j2,
devendo
ser considerados
nesta aituaçãc desde, respectivamente,
20 e 2R de Novembro de 1054.
Supranumerário

Major de infantaria,
adido, José Maria Gil Júdico, nos
termos da segunda parte do artigo 58. ° do D croto-L i
n.? 28401,
substituído
pelo Decreto-Lei
Il.O 32692,
de 20 de Fevereiro
de 1943, e ao abrigo da Portaria
n. ° 11 079, do 31 de Agosto de 1945, por ter sido
nomeado para fazer parte das forças oxpedicíonárins
do Estado da índia, onde continua, deixando, consequontemonte,
de estar na referida
sitnação do adido,
devendo ser considerado
na nova situação dosd
10
de Agosto de 1954.

ao

(Vlsadns pelo 'I'rtbuual do Contas 010
do Dozurubro do 1954. Nilo
81\0 dovldos oruotumoutos,
110. tormos do Docroto n.· 22 257).

Por portarias de 20 de Dezembro de J{)51:
Reserva

Capitães do quadro dos serviços uuxil iuros do Exéruito,
do batalhão do metralhudorns
n." :3, Alb rto Augusto
Azevedo e, em 801Ti«;:0 na Polícia Intornucioual
o de
Defesa do Estado, onde s encontrava adido, António
Faria Pais, nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do
Decreto-Lei
n.? 36304,
alterado
P lo DecrotoLoí
n.? :3891G, do 18 do Setembro
do 1952, devendo H )'
oonsidcrndos
nesta situação dosd 8 o 9 de]
zombro

d

195J, rospoctivamcnto.
(Vlsadn polo Trlhunal do 'onta.
010 30 d .. Dowmhro
são duvídos
motumoutos,
nus termos üo D cr to

do 1054, lião
2:! '!(7).

11.°

Capitão do quadro elos s rviços auxiliuros do 1\:~"6r('ito,
adido, cm serviço no Suhs crctariado
d E~üado da
A ronáutlcu,
Júlio 1\lanuol do Sousa, 11014 termos tI:l
alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
11.° 3li :~O·~,
alterado pelo Docroto-Loi
n.? 13 !J1G, do 18 do S~tcmhro do 1!);>;3 dcv ndo H r «onsidorarlo
nesta SItua<.:üo dosdo (i do D %(\1111>1'0 (lo 1 mi,
H m dir ito
ti pensão
por este l\finiHtório
onquunto se OIlI'Ontr:lr
na reforida
Hitnac::\o d a(lido naql1 lo SnhHocrot""
riado.

(Anotatllll'olo

TrlbuDal

do Coulll'

0111~a do lIutOlllhro

d~ 19~4).
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Por portarias de 21 de Dezembro de 1954:
Con iderado
regre' 'ado ao serviço
deste Miníst irio,
por ter deixado de prestar
serviço no Ministério
do
Interior,
na Policia de .' gurança Pública, o tenente
d infantaria,
na ituação de reserva,
adido, Mário
Lourenço
do Kalltos, devendo ser considerado
nesta
eituaçâo desde 10 de Dezembro d 1054,
(Visada pelo Tribunal
do Contns em 81 do Dezembro
de 19M, Nilo
silo devídos emolumentos,
UOI tormos
do Decreto n,o 22 257),

Adidos

'apitâes : médico,
do hospital
militar regional
n.? 1,
António 'Monteiro Roqu!' Fcrreiru
e, do serviço de
ndruinistracão
militar, do comando militar 00 Angola,
Hog{'rio das Neves
ipriano ; tenent s do quadro dos
serviços
auxiliares
do Ex ~r ito, da 3.'1 Repartição
da 1.a Dir cção-G ral deste Mluistério,
Edgar Octávio
Morato do Campos e • ousa e, do grupo de artilharia
contra aeronaves
n.? 3, Aníbal Jorge Piro
e alferes
do quadro dos serviços
auxiliares
do Exército,
do
comando militar do Moçambiqua,
Bartolomeu
Lu!
Vinugr , o prim iro, tOl'Cl'Ü'O e quarto por torem
sido requi itados para desempenhar
comissões de serviço no Ministério
do lnt rior, na Guarda
Tacional
R publicanu,
O s gundo
o último por torem sido
nomeados
para desempenhar
comissões
de serviço
militar no ultramar,
ao abrigo da alíneu c) do artigu 3.° do ]) cr to 11,° :39 Ui, de 14 de A tembro
do 191>4 ti vendo HeI' considerados
n sta .ituação
dO'<1 , re spe .tivam nte, ü, 17, 14, 14 o 17 de Dezornbro do H154.
T n nte do serviço de admiui rtruçílo militar, da. ~fallutenção Militar, António Joaquim Afonso F'iulho, por
t r sido 110m ado eh r da 3,a s C'çao dos s r\'iços
indm;triais
daqu lo I'sta1> leeim nto, por portaria
(1
17
J) 'Z 'mbro dl lK),t, d \' 0(10 s I' consid ra.do
11 sta situação
(1 do 1 ) do til ,mo 11l0S ano,

o

Baixa do serviço

A:pil':tnto

ngonlwria, do )' gim IItO cl adilharia lig il'll tl,o :~, \ntónin da 'nsta
llC'hapuz, por
t r sido julgndo incapaz (II' todo o sOl'vi<;o p 'la junta
llO,'pitalzu' d in,'!' ('<;ao, dl'\'lllldo , l' ('otlsi(l 'I':tdo
III'.'t:t

li.

oficial d

sitll:l<;ão dll~dt
(.\UOlft.t.

(3 II

pujo Trlbuu

1h'ZI
I ti

Cont

111111'0 d
w

1\);-)4,

do II '.lIIlJro de 1954),
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Por portaria de 22 de Dezembro de 1954:
Quadro da arma de engenharia

Capitão de engenharia, adido, José João Ileruiquos de
Sales Grade, que, por ter deixado de estar na situação
de licença ilimitada, se apresentou orn :3 de Dezembro
ele 1954, desde quando deve ser considerado nestn
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada polo Tribunal do Contas OIU 80 do Dezembro do 19M. Não
81\0 devidos omolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22257).

Por portarias de 28 de Dezembro de 1.954.:
Adido

Capitão do quadro dos serviços auxiliare do Exército,
das Oficinas Gerais de Material de Engenharia, JOtLO
Simões da Silva, por ter sido nomeado, por portaria
desta data, comandante da formação do pessoal militar
das referidas Oficinas, que so encontram em rogim
de Industrializacão
desde 1 de Janeiro (1 1~)"1:4)ao
abrigo do artigo B.o elo Decreto-Lei n.? 33474, do
29 de Dezembro de 1943, devendo ser couaidcrarlo
nesta situaC:ttOdesde a data da presento portaria.
(Anotada

polo 'I'rlbunnl

de Contns

om S1 do Do.ol11hro

elo ln54).

Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel
de infantaria, supranumerário, comandante do batalhão de cucadores n.? 2, onde continua
colocado, Fernando Augusto Nogueira Velho do Chahy
.J únior, pura preenchimento do vaga no q uudro, (10vendo ser considerado 11 sta situação d sdo a data
da presente portaria.
Quadro do serviço de saúde militar

Tenente-coronel
médico, suprauum rtirio, comandnnto
do 1.0 grupo de companhias do saúdo, onde continua
colocado, António do Az vedo M ir 1 s elo Souto,
para preenchimento
de vaga 110 quadro, ti v nrlo S(Il'
considorado Jl ata situação dcsd ~,-) do D z mhro
cl 1Ur)4-.
Reserva

Brigadeiro
Américo

médico, dir tor do servicn (h' saúdo militar,
Piuto da Iiochu ; major elo (' .tinto quadro

2.-

érie
auxiliar
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da 3.a Dircc-

José Francisco Henriques

e capitão de artilharia,
adido, de licença ilimitada,
Carlos Pereira,
o primeiro
e segundo nos termos da
allncn a) e o terceiro nos da alínea c) do artigo 12.0
(lo Decreto-L
i n. o BG :30-1, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 3801G, de 18 de Sotombro de Hl52, aOY nrlo ser
consid rados nesta
ituação desde, rospectivamento,
2f> e 18 de D z mbro e
de Outubro de 19M.
Coronéis de infantaria,
da dir cção da" arma, António da
Encumacão
anto Vieira e, ch fe do distrito de recrutamento
e mobilização
n.? 13, Amadeu
da Paz
Olirnpio, O primeiro
nos termos da. alínea a) o o segundo nos da alíu a b) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n." 3() 304, alterurlo pelo Decreto-L i n.? 3891G, de
18 ele etembro de 1932, devendo ser considerados
n sta aituução
desde, respcctivnmento,
19
22 de

Dezombro

rl

1954.

(VIsadl\ polo Tribunal do Contas om 51 de Dezembro do 1951. N1\o
51\0 devtdos omolumentos,
nos tormos do Decreto n.? 22 257).

Por portaria de 2.9 de Dezembro de t.954:
Adido

Capitão
Simõ
panhia
d fita
desd

ordeiro
d infantaria,
elo Colégio Militar, Nuno
da coms, por t r ido nomeado comandante
d aluno
do referido
01 ~gio por portaria
data, d v ndo
r consid 'melo nesta situucão
29 de Dezembro d 1934,
(AnotadB

pelo Tribunal

do Contas

em ~l de D"zombro

do 1951).

Por portaria de 30 de Dezembro de 1954:
Supranumerãrio

'1\,)) nt -coron 1 d cuvnlariu , adido
António
arlos
<larcia 0(' Olivcir.
H is, por se t r apres ntado cl
adjunto do ln .tituto 1\ Alto'
Estudo
:\filitares, (1 v ndo : r consid 'melo
pr 's nt portaria,

11 •

'ta situação

desd

a data ela

(VI ada pelo Trlbllll I <10Couta
oU! 31 do n. lornhro de 1951. N o
BnO devido' '"IIOlu,oOO\OI, nOI \ r,oo do o .... \0 n.· 22 2(7).
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Por portaria de 31 de Dezembro de 1954:
Reforma
(Dospacho do 20 do Dezembro do 1054 da Caixa Gornl de Dopósltos, Crédito O Providência,
publicado no Diário do Oave ....o
n,· 299, 2," sórie, do 23 do mosmo mês O ano).

Brigadeiro

de engenharia
Júlio César de Carvalho 'I'oido infantaria,
Joaquim Peixoto Martins Mondes Norton e Francisco
G onçalvos Correia
Volhinho; do artilharia, Abel Nunes Perostrelo
de Vasconcelos e, médico, Manuel Pinto; tenontos-coronéis
:
de infantaria,
Aníbal da Conceição
da Costa O Silva
Pinto o Júlio Alberto Gomes do Carvalho o, do serviço do administração
militar, J O '6 Barbosa Canojo;
capitães: do infantaria, Mamede Augusto Arvelos Formosinho, Justino Leite o Alfredo Joaquim Lourenço ;
do serviço de administraçãc
militar, Carlos Grave e,
do extinto quadro auxiliar de artilharia,
João da Silva;
tenontes : de infantaria,
Eduardo da Silva; do cavalaria, António Albino Ramos Noto e, do extinto quadro auxiliar de artilharia,
Francisco
do Freitas Moura
e alferes, do quadro dos serviços auxiliares do Exército, José Bolo Vieira, todos na situação de resorva,
nos termos da alínea a) do artigo 13.° do Decreto-Lei
n.? 3G 304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, do
18 de Setembro do 1952, devendo ser considerados
nesta situnção desde, rosp ctivamonto, 17 <lo Março,
22 de Fevereiro, 10 o 1 do Maio, 17 e 17 do 1\1I1rr,:0,
15 do Junho, 27 o 22 do Fovoroiro,
2, ~3 O 19 do
Abril, 27 do Fevereiro,
5 do Maio, 2:3 do F vcreiro
O 4 e 1 de Maio do 1954.

xeira ; coronéis:

IV -

Ministério

PROMOÇOES

do Exército _I.a Oirecção.Geral-

2.8 RepartiçAo

Por portarias de 1 de Dezembro de 1951:
Contando

a antiguidade

dosdo 1 de Dezembro

Quadro do serviço de administração

d 19~)t.:

militar

Capitão <lo serviço de ndministração
militar, o t nonto
do qundro do mesmo serviço, adido, adjunto das Oficinas Gorais do Furdam nto, cargo d q" fica ixonorudo por ostn portaria, Flol"i'Il('io .Iosé do Alm ida.

2." Série
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Capitão do serviço de administração
militar, o tenente
do mesmo serviço, adido, adjunto das Oficinas Gerais
de Fardamento,
cargo de que fica exonerado pela
presente portaria, Jo é da ilva Lopes.
Ministério do Exército - Conselho administrativo
das I." e 2." Direcções-Gerais

do erviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço António Cé ar Limão Gata.

Capitão

Ministério do Exército - 2." Direcção-Geral~

3." Repartição

do serviço de administração
militar, os tenentes
do me mo erviço
elínio David Paiva, Alfredo Augu to de Brito o Amaral e Luciano Duarte de Figueiredo.

Capitães

Ministério do Exército - Direcção dos Serviços do Ultramar

Capitão do serviço de admini tração militar, o tonente
do mesmo serviço Américo
erôdio Inverno.
Ministério do Exército - Repartição de Fiscalização

Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço Orlando Portugal Guerreiro.
Regimento de Infantaria

n.· 9

do erviço li admini tração militar, o tenente
do me mo rviço José
ugusto da unha.

apitão

Regimento de infantaria

n,' 16

apitão do s rviço d admini tração militar, o tenente
do m mo serviço Cândido Márcio da ilva Figu ir do.
Regimento de cavalaria n,· 5

apitão do orvi O li udmiuistração
militar, o t n nte
do me 'mo. rviço J org lo' urly d )fagnlhã
Escola Prãtica de Engenharia

Capitão do H rviço d admini tração militar,
t nentc
do III smo H rviço António Aucusto d Almeida Melo.
Grupo de companhias de trem auto

apitão do serviço de udministruçã
militar. o t 'lICIIÜ'
(lo m 'mo s rviço
dando Francisco da ostu 'ap ln,
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regional n.O 2

Capitão do serviço de administração
militar,
do mesmo serviço Joaquim Va2 Ferreira.

o tenente

2. ° grupo de companhias de saúde

Capitão do serviço de administração
militar, o tenente
do mesmo serviço Carlo
Gonçalves
Ferreira.
Escola Prática de Administração

Militar

Capitão do ierviço de administraçâo
militar, o tenent
do me mo serviço Bernardino
Margalho Soar
1.° grupo de companhias de subsistências

Capitães do serviço de administrnção
militar, os ten mt
do mesmo serviço Auibal Artur
entieiro d Almeida,
Apolinário
José dos Heis Pereira e António F mando
Guerreiro.
2.° grupo. de companhias de subsistências

Capitão do serviço de administrução
militar, o ten nt
do mesmo serviço, da Escola Prática de Administrução Militar, Jo é Mendes Dias Machado.
Depósito Geral de Fardamento e Calçado

Capitão do serviço de administração
militar, o t n nte
do mesmo serviço Arnaldo dos anto Duurt
Batalhão de caçadores Vasco da Gama

do servi o de administração
militar, suprnnum rário, 1l0H termos da scgundu purt do artigo 5 .0
<lo D cr to-Lei H.O 2 401, nlt nulo pel D r to-Lei

Capitão

~o

n.? 3250:.?, de
d F v r ir d 19..J,3, o ao abrigo
da Portaria
n.? 11 079, d :31 do Agosto d 19-!;>,
o tcnent
do mesmo s rviço , Hupranum rúrio nos
IllOHIHOS t rrnos, da Escola
Prática
d
Infantaria,
unidade mohilizndoru
daqu lo batalhâo, ond
'ontinutl
colocado, JOtH~ <los Reis Rorlrigu S.
(Visada.

pelo Trlhunal

de, Ido. emo lumontos,

Ministério

de Cont"l
!l01

om 27 do 001. mbro de IOj~. São
10 o.' 22 201).

rormce do Doer

do Exército - Repartição de Fiscalização

Capitão do s rviço d udministrueâo
militar,
do m smo s rviço José Rob rto da 'iha.
I

O t n nte

2." Série
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ligeira n.O 2

Capitão do ' rviço cl admini tração militar, o tenente
do mesmo serviço Carlos Augusto Conceição
oures.
2,° grupo de companhias de subsistências
apitão do serviço de admini tração militar,
do meSIDO s rviço Abílio Joaquim Patinho.
Escola Prática de Cavalaria

o tenente

.

Capitão elo . erviço d admini tração militar, o ten nte
do mesmo serviço, do re cr irnento de cavalaria n.? 4,
Mário Rodrigue
de Faria.
Adidos

lapitão do serviço d administração
militar, o tenente
do mesmo s rviço, adido, em serviço no ubs cretariado de Estado da Aeronáutica, José Augu to de
Xlatos Figueiredo.
(Visadas
pelo Tribunal de Contas em 22 de Dnzembro de 1DM.
'!lo devido. emolumento"
nOS termos do Decreto n.' 22 167).

Capitães <lo ser-viço d administrnção
militar, o t n ntos
do 1ll smo serviço, adidos,
m s rvico na :\{anutençtto
Xlilitnr-, Domingo'
António
Garrido Serra
Alb rto
.loaqu im 'algueiro.
Capitão do serviço d administruçã
~ilitar,
o ten mte
do m sm
s irviço, adido,
m
rviço no UbSOCltariado d (':stado da .\ ronáuticu,
.lo é André da
Nilva.
'apitao
lo
erviço d admini tração militar, Q tun nte
do me mo serviço,
adido,
m j erviço no Ministério
(lo Int rior, na Guardu Nacional R publ icuna, ~fal1u 1
( 10m' Ri ard .
('apitão
do ' 1'\ iço de udministrução
militar
o t nente
do m ..mo s rviço , adido,
m serviço no :\Iini:tório
das Finunças
na (; uurdn Fiscal, Polínio •\nt6nio Narai\'u..
Capitão dON\'i<:o
do admini 'tra\ão
militar
o t nOllt
do JUl'sffiO . (I'\'i 0, :ulido, em l'I'\'iço no comando
militar d •. TOl1l(~ ( PrllIcip',
~\m ri 'o do Na~ci.
m'nto .·c\' ...
(VI ad05 relo Tribunal
du,'hlo. emolumento.,

d. Cuntai
nOI trino'

27 do n.,embro
,Ie lQ5~. Sfto
do D treto II,· 2~ 2~7).

OU>
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3." Repartição

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Óscar da
Silva Conde.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Dezembro de 1934. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1954:
Escola Prática de Infantaria

Tenentes, os alferes de infantaria Artur de Sá eixas,
Mário Lemos Pires e Epífânio João António Pereira
Martins Patrício.
Regimento de infantaria

Tenente, o alferes
Santos Inácio.

de infantaria

n.· 4

João Domingos

Regimento de Infantaria

dos

n.O 8

Tenente, o alferes de infantaria Rogério Augu to Garrett da Silva e Castro.
Regimento de Infantaria n.· II

Tenente, o alferes de infantaria Arnaldo Manuel Serra
Gomes.
Regimento de infantaria

Tenente, o alferes de infantaria
Matos Pereira Torr s.
Regimento de Infantaria

Tenente,

n.· 12

Bernardino

Luis de

n.· 14

o alferes do infantaria J oão Gornes do Amaral.
Batalhão Independente de infantaria n.O 17

Tenente, o alferes de infantaria Carlos IIenrique Bot lho
Neves.
Batalhão independente de Infantaria

Tenente,
Alve

o alferes

de infantaria

n.· 18

J oão Luís d

usa

Batalhão de caçadores n.· 5

Tenent ,
Muto'.

O

alferes do infuntaria II rculano da

FOl!'

cu

Batalhão de caçadores n.· 9

Tonont , o alferes
tiro Lope .

d

infantaria

6Hcar F rnund

Mon-
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Batalhão de metralhadoras

Tenente, o alfere
Serôdio.

N.o 12
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n.O 3

de infantaria João António Gonçalves

Batalhão de caçadores da índia

Tenente de infantaria,
upranumerário,
o alferes de
infantaria,
upranumerário, do batalhão de caçadores
n.? 5, unidade mobilizadora daquele batalhão, onde
continua colocado, José António da Luz de Almeida.
Batalhão de caçadores Vasco da "Gama

Tenentes de infantaria, supranumerário , os alferes de
infantaria, supranumerários, do batalhão independente
de infantaria n.? 19, João Manuel Martinho Maltês
oare e, do batalhão de caçadores n. o 7, Carlos Manuel de Azevedo Pinto Melo e Leme, unidades aquelas
mobilizadoras do citado batalhão de caçadores Vasco
da Gama, onde continuam colocado .
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 22 de Dezembro de 1954.
Silo devidos emolumentoa,
DOI termos do Decreto n.· 22 267).

Escola Prãtica de Artilharia

Tenente
de artilharia, o alferes de artilharia João
Corte Real d Araújo Pereira, Guilherme de Sousa
Belchior Vieira, João António L ite Pacheco Rodrieue e Raul Erne to M squita da Co ta Pas o Ramos.
Regimento de artilharia

Tenente d artilharia,
reira dos anto .

pesad

o alfere

de artilharia

Regimento de artilharia

Tenentes d
Álvares

n.· I

pesada n.· 2

artilharia, os alf r
de artilharia Nuno
r ira
Alb rto Manu 1 Pereira França.
Regimento de artilharia

pesada n.· 3

T nente de artilharia
alf r
d artilharia
nu 1 er ira do Carmo d
OUHa TI·.
Regimento de artilharia

T n nt
nando

J oito Ma-

de costa

ti artilharia
ale

d

o alf r
d artilhar ia Jo é F rizu ir d Val nt .

Regimento de artilharia

Ten nt

Rui Fer-

de artilharia, o alf r
[uno Miranda Furtado.

antiaerea filia

d

artilharia

Álvar
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contra aeronaves n. o 3

o alferes

de artilharia

Manuel

Bateria independente de defesa de costa n.OI

Tenente de artilharia, o alferes de artilharia Luis Filipe
de Albuquerque Campos Ferreira.
Bateria independente de defesa de costa n.O 3

Tenente de artilharia, o alferes de artilharia Manuel do
Nascimento Esteves.
Escola do Exército

'I'enentes de artilharia, os alferes de artilharia G onçalo
Alvares Guedes Vaz e Armando Almiro Canelhas.
(Visada pelo Tribunal
de Coutas em 27 do Dezembro de 1954. Slío
dovldos emolumontos,
nos 'ermos do Decreto n •• 22251).

Escola Prática de Infantaria

Tenente de cavalaria, o alferes
Carlos Dias Antunes.

de cavalaria

António

Escola Prática de Cavalaria

Tenentes, os alíer s de cuvalaria Manuel Joaquim Martins Engrácia Antunes e António ~ avier Areu y
Campos Per ira Coutinho.
r

Regimento de lancelros n.o I

'l'enente, o alferes de cavalaria António Tor-res d
drade e Silva.

An-

Regimento de lancelros n. ° 2

Tenente, o nlf res d
Nascimento l\IatiuH.

cavalaria

Regimento de cavalaria

Iléldor

Humb rto do

n.O 5

Tenentes, os alf r R ele cavalaria Jos
da Silva
Rafael Ferr ira Durão.

Manu

I Martins

Regimento de cavalaria n.O 6

'I'on nt , o alf r(ls d
Rodrígu s.

cuvalaria

Manu I José

l\fadin:-

(Villldn 1>010 T;ibuual
de Conta.
m ~2 do p,.1t1tllrro de 1951.
dovldo. emolumoutcs, nOIl termo du l>t' ~rt'to ti. o 2~ 257).

S.lO

2.' Série
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Tenente
do erviço de admini tração militar, o alferes
do me mo serviço António Rodrigues Lourenç-o Caeiro.
Regimento de lanceiros n,· 2
Tenente

veterinário,

chiappa Correia

o alferes
de Mendonç-a.

veteriuârio

Hélder

Hospital Militar Veterinál'io
T nentes vet rinúrios,
os alferes voteriuários
~lário Rodrigo s Rib iro e Jos
Jacinto
Rnc lia. (VI'lIda 1'010 Trlbuoal do Contas em 27 do Dezombro
devidos

omolumontos,

DOS

tormo

do Docroto

António
Pereira

do 1954. Silo
n.· 22 257).

Adidos
Tenente,
o alf res de infantaria,
adido,
m serviço no
comando militar de Macau. António Justino Martins
horão Vinhas.
T n ntes, o alf r
d cavalaria, adidos,
m serviço no
comando militar d Macau .• \.1e,'anur
)fanuel
Gonçalv s Dia d Lima
Luis :\Iaria "o lho Casquilho.
T nentes, os alferes de infantaria,
adidos, om :-; rvico
no comando militar (lo :\loC'<llllhiquc, F'lávio Murtin«
Virleira,
I orb
rto Amílcar
Sousa Luís dos Ramos,
~is nando Fernando
Oliv ira d Carvalho
o Luís
rtur
urvalho T ixeiru de Morais.
T n ut H, os alfcr s d infantaria,
adidos,
m .erviço
no comando militar do Angola, Raul Jorg
Gonçalv s
Passos Orlando
outo L it , António .I OS(\ Amorim
Torr s Pinto (lo Qu 'irós, Alcides JOS(\
acramento
Marqu s, José ])alli ~l (1' Barros A (litO, .Tos!' Ru \tt
d :\[agalhã s 'l'war \. e Amc~ri('o (la "osta Varino.
T ncntt, o al1' \1"
(1 infantaria, :ltli(lo, cm ~ 'nic;o no
comatl(lo militar da Guin(; .fanu '1 Torre .. da .. ih·a

Couto.
T n nt ~, os alfcl: " (le infantaria
atlid()~, lU !'!'r\'i('o
!lO Rtmlo
(Ia Intlia, .\lIlilcar Augu·to l"cJ'l'cir:l ])0minglll's,
Rcw("rio HO.IUlo Hatinho, Yal ntino Dinis
T:war s Galh:ll'<lo, Lidnio
~o:u· s (II' Pinho ,\!fI' (lo
J sé d . I lo lll'tlo o ort -Hca! )[an!l iga. (I Fernando J orcr!, B h~JIl .' antana (i uapo.
'l'CtH'lltCR,
o' alfl'l'l's d C:I\ :dnl'ia, 1Jl· I'\'i(:o no )<.:ta(lo
<la índia, ~\llt6Ilio .To '{' <lI' Faria l' crn:llld 's
...·('!scm
lIW(! .' Val 'nt .
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Tenente .de artilharia, o alferes de artilharia, adido,
em serviço no comando militar de Moçambique, António José da Conceição Baptista.
Tenente, o alferes de cavalaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, Carlos Alexandre de Morais.
Tenente, o alferes de cavalaria, adido, em serviço no
comando militar de Timor, Rui de Orey Pereira
Coutinho.
Tenentes do serviço de administração militar, os alferes
do mesmo serviço, adidos, em serviço no comando
militar do Estado da índia, Diogo Antunes Clemente
e António Avelino Abreu Parente.
Tenente do serviço de administração militar, o alfere
do mesmo serviço, adido, em serviço no comando
militar de Macau, Jaime Fernando Borrego Linhã
de Oliveira Leite.
(Visada pelo Tribunal de Contaa em 22 do Dozombrode 1954. SAo
devidos omolumentoa,
nos termos do Decreto n.o 22 267).

°

Tenente,
alfer s de infantaria, adido, em serviço no
comando militar da província de Angola, António
de Figueiredo Costa Gomes.
(VIRada polo Tribunal do Contas om 30 de Dezembro de 1964. São
devIdos emctumentos,
nos termos do Decreto n.o 222(7).

Comando militar dos Açores

Tenente miliciano médico, o alferes
MArio Jorge Moniz Botelho.

miliciano médico

Comando militar de Macau

Tenente miliciano de infantaria, o alfer s miliciano de
infantaria J osé Mateus da Piedade
Silva.
(Vlaadas polo TrIbunal
dovldos emctumentos,

de ContaI em 31 de Dezembro de 1954. 8fto
nOI termos do Decreto u.o 22267).

'I'enente miliciano de artilharia, O alf res miliciano do
artilharia Vicente P rp 'tua Magalhães da ilva,
Batalhão de metralhadoras n.O 2
Tenente miliciano de infantaria, o alfer s miliciano de
infantaria Adriano Ferr ira autiago.

n.O 3
Tenente miliciano de artilharia, o alfer ti miliciano d
artilharia António Rodrigo Pinh iro d Lacerda Luís
Louro. (VII.da pelo Tribunal de Contai em 80 de Oozombro de 19M. Sio
Regimento de artilharia

deTldol

emotumenros,

ligeira

nOI t.rmOI

do Decreto

n.o 22 267).
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Regimento de cavalaria n.· 8

Tenente miliciano de cavalaria, o alferes miliciano de
cavalaria Frederico Guilherme Oliveira Mendes Abóbora.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Dezembro de 19M. Silo
devidos

emolumentos,

n08 termos do Decreto

n.· 22 207).

I.· grupo de companhias de saúde

Tenente
miliciano médico, os alf re milicianos médico Carlos Alberto de Mato Correia e António
Alberto da Maia Ferreira.
2.° grupo de companhias de saúde

Tenente miliciano médico, o alferes miliciano médico
Pedro José Ruela 'I'orres.
(Visadas pelo Tribunal do Contas om 27 do Dezembro de 19M. SAo
devido. emotumentoa,
no. termos do Decreto n.o 22 261).

I. ° grupo de companhias de subsistências

Tenente milicianos do rviço le admini tração militar,
o alf re milicianos do me mo serviço J o Augusto
Latino do Lança Coelho
Ricardo Francisco dos
antes )font iro.
é

2.° grupo de companhias de subsistências

milicianos do serviço de aqmini trução militar,
r s milician s do mesmo fi rviço José Va co
m Lima d Alm ida ardim, F mando da ilva
Figu ir do, Fernando
ranci sco Co ta Barr iro , Rogério F rnand s Ferr ira e Octávio d Brito Ga tambid
Femand
Adidos

T nent s miliciano. de infantaria, o. alf r
milicianos
d infantaria, adidos, m serviço no Mini t rio do
Int rior, na unrda Nacional Republicana, II nriqu
B rnardo Ram !" Júnior
duardo Manuel Cu tódio
da • ilva.
T nnt s mili ianos d cavalaria, os alf l' s mili ianos
d cavalaria, adido,
m s rviço no Mini tório do lnt rior, na luarda.r -acional I publicana, Franci co
faria Iarcia Ribeiro, Octávio Alfr do Pint d Aguiar
Artur Alfr do Brito da ruz.
(Vinda
l>elo Tribunal d.
ont •• em 22 d. J)ozembro
d .... ldo. emOlumento., nOI termo. do D er,'o n.·,2

de 1964. 8Ao
207).
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Tenente
miliciano
de artilharia,
o alferes miliciano de
artilharia,
adido, em serviço no comando militar da
índia, Manuel Rodrigues.
Tenente
miliciano do serviço de admini tração militar,
o alferes miliciano do mesmo serviço, adido, cm serviço na provincia
de Macau, Carlos Gil dos Santo .
(Visados pelo Tribunal do Contas OIU 50 do Dezembro do 195'. São
devido. omotumentos,
n08 tormos do Decreto n.o 22 2~7).

Comando militar de Angola
Alferes milicianos
do infantaria,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos
de infantaria,
em di ponibilidade,
Aníbal de J esus Guedes Pinto, Francisco
Ferreira
N óbrega o Carlos Pinto Por ira, contando
a antiguidade
desde 1 do Novembro
de 1954.
Regimento de artilharia

pesada n. o I

Alferes
miliciano
de artilharia,
em di ponihilidade,
o
aspirante
a oficial miliciano de artilharia,
em disponibilidade,
J orge do Moura Fidalgo, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1954.
(Visada pelo TrIbunal de Contas em 22 de D zombro de 19~4. Silo
devídos emotumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 2~7).

Comando militar de Angola
Aspirantes
a oficial milicianos d infnntariu, os soldados
cad t
Joaquim António F'ernand
s Boirão,
,iI José
Coimbra Veloso da V i"'a, Amílcar F rnnnd H Montoiro, Jo é Luis G mos Ferr ira, Manuel RoIU 1'0
Garcia Rosado, Américo Vaz R bordão
lorr ia, José
arlos Figueirodo
.T org , Joaquim
lont nte Pir S (I
Manuel Alberto
Sucona d Barros, contando a antiguidade desde 18 do .Tulho d H);)-!.
(Nao carece

do "Isto

ou anolnçao

do TrIbunal

d

ContaI).

Por portarias de 17 de Dezembro de 1951:
Ministério do Exército -I.. Dlrecç!Q·Geral-

Capitão

3.· Repartição

do quadro dos sorviço« auxilia!' s <lo K'él'('ito,
o tonent
do q uadro dOR mos mos H rviços, nd ido, OUI
serviço 110 Ministério das}; inunçus, na Guarda Fiscal,
G ruiano Feliz s.

2.' Série
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n.' 10

Capitão do quadro dos serviço auxiliare s do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços José Simões
da ilva Júnior.
Batalhão de caçadores n.· I

Capitão do quadro dos erviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos me mos serviços Francisco
irnão.
Batalhão de caçadores n.- 5

'apitão do quadro dos. erviço auxiliares do Exército,
tenente do quadro dos me mo' erviços, adido, em
sorvico no Mini tério das Finança , na Guarda Fiscal,
Jo é Martins.
Escola Prática de Engenharia

Capitão do quadro do ierviço: auxiliares do Exército,
O tenente do quadro dos me mos serviço
Jaime Horácio Pinto Guedes.
(VJsadas pelo TrIbunal
devIdos emolumentos,

de Contas em 30 de Dezembro de 1954. São
nos termos do Decreto n.? 22 257).

Adido

Capitão do quadro do s rviços auxiliar fi do Exército,
o t nent do quadro dos mesmos 1'('1'\ iços, adido, m
.ervico no Subs cr tarirulo d Estado da Aerouáutica,
1 tino Cândido d l- igueir do Alm ida.
(Vis Ilda pelo TrIbunal
duvldo: emolumentos,

de CODtllS em 31 de Dezembro
de 1954. sno
no. termo» 110 Decreto n.· 22 257).

Por portaria ele 20 de Dezembro de 1954:
Regimento de engenharia n. o 2

'upitão do quadro dos . rviç s auxiliar s do Exér ito,
o tencnt
do quadr
do m ssmo H rviços,
m serviço
no :\[illistpri do Iut dor. na lunrda .•:a('ional H publicana, ond so ncontravu adido, Manu 1 Per ira.
(VIR da pelo Trlhunal
de Cootn em 30 de n07.ornbro de 19M.
do, Ido molumento tOO termo do Decreto n.· 22 267).

ão

Por portaria de 21 de Dezembro de 19tH:
Hospital Militar

npitão
lort

1Il ~dico.

o t nc nt

Principal

médico

João

•'acatlura

Bot

R aI.
(VI Ada pelo Trlhun"l
devi<lo.
rnulumeuto.

do (lontal ,.'" 10 de Il.zomhro
de 1964. Slo
nO' t rOlO do D er LO 0.° ~ll ~01).
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Por portarias de 22 de Dezembro de 1954:
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Capitão, o tenente de engenharia
ves de Oliveira.

João Manuel Gonçal-

Quadro da arma de artilharia

Capitão,
arma,
Capitão,
lharia
celar.
Capitão,
lharia
Capitão,
lharia
Oneto.
Capitão,
lharia

o tenente de artilharia, da escola prática da
Domingos Sebastião Gama da Câmara Stone.
o tenente de artilharia, do rogimento de artiligeira n. ° 5, Sérgio Augusto Vila Verde Bao tenente de artilharia, do regimento de artipe ada n.? 1, Álvaro Manuel Vilares Cep da.
o tenente de artilharia, do regimento de artipesada n.? 1, Joaquim Humberto da Silva Porto
o tenente de artilharia, do regimento de artipesada n.? 2, Amilcar de ampaio Rodrigue .
Regimento de engenharia n.O I

Capitão, tenente de engenharia
cente da Silva.
(VlIndas polo Tribunal
devIdo. emolumentos,

José Pedro Saraiva Vi-

do Coutas em 80 do Dezembro do lG54. Slo
nos termos do Decreto n.· 22 2(7).

Por portarias de 23 de Dezembro de 1954:
Contando

a antiguidade

de de 1 de Dezembro

de

1954:
Ministério do Exército - 3.' Direcçil:o-Geral

os tenent
d infantaria António Manu I PuTeixeira
Gabriel d
fi troo
os ten ntes d infantaria, do r gimento d inn.? 5, Fernando Luí
uimarã s da
ta
gim nto d infantaria n." 10, António
nmb a
Bragança.
os tenentes d infantnt-ia Arménio Nuno Ramil' s d Oliv ira. António Migu I Rodrizu s.

Capitães,
ranho
Capitães,
fantaria
e, do r
Martins
Capitã s,

Batalhão de caçadores da fndia

Capitâes, suprunum rários, s t n nt H 1 iufuntaria, l~pranumerários, d batalhão de caçad r
n.? 5, umdnd mobilizadora daqu I batalhão, ond continuam

2." Série
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colocados,
Joaquim Maria da Co ta Cabral da Costa
Macedo, Jo
Manuel da
unha e Luís Filipe Bandeira de Lima Osório Bernardo.
é

Quadro da arma de Infantaria

Capitã

s, os tenente
de infantaria,
do regimento
de infantaria n. ° 10, J oito Machado de Figueiredo;
do batalhão de caçadores
n." 8, Ernesto Orlando Vieira
Correia
e, do batalhão
de caçadore
n, ° 9, Carlos
R belo
oares.
•
apitães, os t nentes de infantaria,
do regimento de infantaria n.? 5, ié ar Emílio Braga de Andrade
Sousa;
do r gim nto de infantaria
n.? 10, Alberto
Marques
O ório e, do batalhão
de caçadore
n.? 7, António
Agostinho
, arai va Borges.
apitãe ,o
tenente
de infantaria,
do regimento
de infantaria n.? 7, IIenriqu
amb ta Perez Leitão;
do
regim nto de infantaria n.? 10, Rui ilvino de Freitas
Lopes e Emílio Pire
Afr ixo; do batalhão de caçadore
n.? 1, João da Paz Laranjo Mourato ; do batalhão d caçador s n.? 3, Jo é 1301'0'
Tamegão e, do
batalhão d eng nho , António Paulo Brancourt P tana d Va cone lo .
apitã ',os t n nt
d infantaria,
do r zimento de infantaria n.° 3, António d
fato';
do r gim nto d infantaria n. ° 7, Joaquim da 'unha
a tan : do batalhão
de caçadores
11.° , Ianu 1 António F rnand
; do
batalhão de metralhadora n.? 1 J\:ntónio II rmínio do
'ou a Mont n." ,do r eim nto 1 infantaria n.? 13,
omingo
Albino d Magalhãe s.
Capitã s, o teu nt s d infantaria, do r gim nto d infantaria
n.? 10, Manuel Vi eas Barr iros ; do r gim nto d infantaria
n.? 1_, Manuel de
astro Pita
Duart d Alm ida, do r gim nto d infantaria n.? 13,
António dila
Boas d Sou a ~faO'alhrl s; do batalhão d m tralhadoru
n.? 1, Raul +ar ia M"artins;
do Forte do Alto do
uqu, RoO' rio da Encarnação
hl ia Mimo
'01'1' ia; do r gim nto ti
infantaria
n.? 1, Jos
da
ruz Nun s • do camp
d tiro da
orru da 'arr ~ll ira, .To. Augusto l~ t v Figa.
Capitãea, o t ncnt
d infantut'ia, da
ola prúti a da
é

arma, Rui Bal'hoH<t M .ia L itão; (lo r gim nt
infantaria
11.° H, l\falluel
r gim nto d infnntarit

\' iga; (lo r gim nto d

(1

Vi '<'as (1 Housa Lop<'s; do
n.o 4: )·'ranci
o <lo al'1110

infantaria. n.o G. .To Ó

1"('1'-
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nando de Oliveira Barros Basto; do regimento de infantaria n.? 8, Abel Carvalho de Almeida; do regimento de infantaria n.? 9, Cristiano Henrique da Silveira e Lorena; do regimento de infantaria n,? 13,
Eduardo Augusto Lobato de Sousa; do batalhão independente de infantaria n." 19, José Guilherme Nogueira Roovers Ribeiro; do batalhão de caçadores n. ° 4,
José Bernardo Cruz de Aragão Teixeira e, do batalhão
de metralhadoras n.? 1, José Farinha dos Santos Tavares.
Capitão, o tenente de infantaria, do destacamento do
Forte do Alto do Duque, Manuel José Morgado.
Capitão, o tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 8, José Mealha Costa.
Capitães, os tenentes de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 5, Frederico Alfredo de Carvalho Ressano
Garcia e, do batalhão de caçadores n. ° 6, Mário dos
Santos Cardoso.
Capitães, os tenentes de infantaria, do regimento de
infantaria n. ° 2, Manuel Lopes de Carvalho Chavea ;
do regimento de infantaria n. ° 4, Raul Frederico Telo
Rato; do regimento de infantaria n. ° 8, José Fernandes
Esteves de Leitão e Sousa; do regimento de infantaria
n.? 14, Graciano Antunes Henriques; do regimento
de infantaria n.? 15, Rui Lopes da Trindade Lima; do
batalhão independente de infantaria n.? 18, Porflrio
Pereira da Silva; do batalhão de caçadores n.? 1, Manuel Lopes Camilo e, do destacamento do Forte do
Alto do Duqu , António Mariz de Sousa e Costa.
Capitães, os tenentes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1, José Manuel Marques e, do regimento
de infantaria n." 10, Artur Baptista Beirão.
Capitães, os tenentes de infantaria, da escola prática da
arma, Jorge Rodrigues da Cunha Saco e, do regimento
de infantaria n.? 7, Paulo Eurico de Lacerda Oliveira
Martins.
Capitães, os tenentes de infantaria, da Escola Prática
de Infantaria, José Lopes Alves; do batalhão de caçadores n.? 3, José António Fernandes Furtado Montanha e, da Escola Central de argentos, Abílio Eurico Castelo da Silva.
Capitães, os tenentes de infantaria, elo regimento d
infantaria n.? 1, António dos Santos Costa ,do batalhão indep ndento de infantaria 11.° 18, .Taim João
Bento Vieitas.
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Capitães,
os tenentes
de infantaria,
do regimento
de
infantaria
n.? 2, Raul Esteves Traveíra e, do destacamento misto do Forte de Almada, Fernando
da Fonseca.
Capitães,
os tenentes
de infantaria,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério,
Egberto
da Neves Curado
e, do regimento
de infantaria n.? 10, Domingos Américo Pires Tavares.
Capitãe , os tenentes de infantaria,
da escola prática da
arma, Allen Gualter Cid Cabral d.,!3Matos Correia;
do regimento
de infantaria n.? 2, António Pereira
da
Silva ; do batalhão independente
de infantaria n. ° 19,
Manuel Teodoro dos Ramos e, do batalhão de metralhadoras n. ° 1, João Salgueiro Pinto Ribeiro.
Capitães,
os tenente
de infantaria,
em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
onde se eucontravam adido , Tiago Alberto de Brito
Nascimento,
Abel Salgado Santos, Manuel Domingos
Duarte
Bispo, José dos Santos Oliveira,
Abel José
Coelho de
ou a :'\acadura,
irilo Bi marck Freitas
Soares,
António da Conceição
de Sousa e Castro,
António
Rodrigues
Rebelo de Carvalho
e António
José dos Sautos.
Capitães.
os tenentes do infantaria,
em serviço no Ministério
do Interior,
o prim iro na
uarda Nacional
Republicana
e os re tantes na Polícia de , egurança
Pública, onde e encontravam
adido,
António Vasques O ório, Eduardo
Monteirc
Nunes Prudente
e
Horácio do Oliveira Rodrigu
.
Capitães,
os t nentes de infantaria,
m serviço no Ministério
da Finnnças, na Guarda Fiscal, onde se
encontravam
adido ,Luí
Alberto de Menose
António Fernando Heud R.
apitã s, o teu ntes II infantaria, adido"
Jll
en-iço
no Minist 'rio do Int rior , na. -.narda Nacional Republicana, António Alberto
arrilho Cavaco, Artur Miguel •\grcl:'
R bolo c .T Orla Muria Antun s ,om
serviço na, CoI gio 'l\Iilitnr, Nuno
ordeiro :-1imõos.
'apitrto, o ten mtc d infantaria,
do regimento
d infantaria n." f>, Frnuci co (la :'\ih'a Fragoso.
Capitão, o tcn nto d infantaria, (10 l'<,gimcnto d infantaria 11.° lf), Arm mio . 'oar !'I da lruz :'\ampaio Nunes.
Capitão, o t mcnt
d infantaria,
adido, cm s rviço no
Ministério
(lo Int rior, na
uarda Na .ional R publicana,
arlos Elmuno Rocha.
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Adidos

Capitães, os tenentes de infantaria, adido , em serviço
na Escola do Exército, Fernando Manuel de Sá Fialho de Oliveira e José Luis Almiro Canelha .
Capitães, os tenentes de infantaria, adidos, em serviço
no Ministério do Interior, na Guarda J acional R publicana, Pedro Henriques, Bernardino Rodrigues dos
Santos e Tomás Luí Chaves da Co ta.
Capitão, O tenente de infantaria, adido, em s rviço no
Ministério do Interior, na Policia de egurança PÚblica, José da Rosa Carvalhal.
Capitães, os tenentes d infantaria, adidos, m serviço
no Ministério das Finanças, na Guarda Fi cal, Fau to
António de Carvalho e ilva e Fernando Cerqueira
da Silva.
Capitão, o tenente de infantaria, adido, em servico no
comando militar da provincia de Angola, José Cândido Robin de Andrade.
(Visadas pelo Tribunal de Cootas em 81 de J)ozombro de 1961. Silo
devidos emolumeotos,
001 termol
do Deeroto o.· 22 267).

Por portarias de 28 de Dezembro de 1954:
Ministério do Exército - Repartição Geral

Capitão do quadro do erviço auxiliar ~ do Ex rcito,
o ten nte do quadro do me mOH
1"\"iÇ081301'i U t
alvador II nriques
omincu .
Quadro da arma de infantaria

Coronel, o t n nt -coron 1 d infantaria, adido, m . rviço na Escola do Exér ito, Mário d Paiva Nun ~.
Regimento de Infantaria

n.O II

comandant , o ten 11t -e ron 1 d infantaria,
comandant int rino, .António om d Ahu ida.

Coronel,

Direcção da Arma de Artilharia

Major do extinto quadro auxiliar do artilharia,
do m smo xtinto quudr Jouquim J róuimo
d
ousa Mon H r.

o apitão
Caril iro

Assistência aos Tuberculosos do Exército

Coron 1 módico, dir t01', o t !l011t -corouel
dir ctor, João Innuol Rodrigu H.

médico,

2." Série
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Adido

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, adido, em erviço no Ministério da Finança,
na Guarda Fiscal,
José Maria Emaú Leite Ribeiro.
(Visada. pelo TribuDal de CaD tas em 81 de Dezembro de 1954. Silo
devido. emolumentcs,
DOI termal do Decreto D.· 22 251).

Por portaria de 29 de Dezembro de 195-1:
Quadro da arma de Infantarià

apitão, o t nente de infantaria, adido, em en-iço no
Mini tério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, Júlio Carlos )fatia,
contando a antiguidade
d de 1 de D zembro d 1954.
(Visada pelo Tribunal
de CODt.. em 81 de Dezembro de 1954.
dovidos emolumentos,
DOStermo' do Decreto D.o 22251).

v-

COlOCAÇOES,

Ministério

EXONERAÇOES

do Exército _La

lia

E TRANSFERÊNCIAS

DirecçAo-Geral-

I.a RepartiçAo

Por portaria de 19 de Norembro de 1954:
.l.

om ado juiz auditor do Tribunal Militar Territorial
do Port o juiz d La ela.';' Alfr do i uvo de egui r d
amp s d Castr de Az vedo oures, em
ub tituição do juiz de La ela e J o é 'I'aveira d
arvalho quo r tingiu em 13 do corr nte o limite de
I

idnd

para a. apo

ntação.

(Vi.ada pelo TribuDal d. CODta. em 9 d. »erembro
de 1954. Nlio
lo devido. emolumeDto., DO' t rmo. do Decreto D.' 22 267).

Ministério

do Exército - I.a Direcçao-Geral-

2,& Repartição

Por portaria de 9 de Xoiembro de 195 J:
Ministério do Exército - 3.' Direcçio·Geral
do Exército

d

- Serviços Cartográficos

Exp di nt , o major d nrtilhariu,
nrtilh: ria n. o
'arlo:.A ugusto
da llnoa f do artigo 1:?0 d 1)I i n.? :?1! 4. d 24 d .. ov 1Tl-

n.

7!l6
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bro de 1932, rectificado pelo Decreto n. o 22 39 , de
4 de Abril de 1933, na vaga do tenente-coronel
de
infantaria, na situação de reserva, Carlos Rodrigue
Varela, que, por esta portaria, é exonerado daquelas
funções.
(Visada polo Tribunal de Contas em 22 de Dozombro do 1964. São
devidos emolumentos,
nOI termo. do Decreto n.· 22 267).

Po- portarias de 1 de Dezembro de 1954:
Nomeado professor catedrático, interino, da 2.a cadeira
da Escola do Exército o capitão do corpo do estado-maior António Manuel d Faria Monteiro Carneiro
Pacheco, no' termo do artigo 22.0 do Decreto-Lei
n.? 30874, de 13 de Novembro de 1940, enquanto
durar o impedimento, como Deputado da ação, do
professor efectivo da me ma cadeira, tenente-coronel
do corpo do estado-maior Alfredo Amélio Pereira da
Conceição.
Nomeado professor catedrático, interino, da cadeira d
Geometria Discritiva do cur o g ral pr paratórío da
Escola do Exército o capitão de engenharia, profe or assistente da me ma cadeira, Armínio
orrcia
y Alberty, nos t rmos do artigo 2.0 do D cr to-L ~
n. o 37 137, alterado pelo artigo LOdo Decreto-I. l
n.? 376-1:2, de 10 d Dezembro d 1949, na vaca do
eng nheiro electrotécnico
Rúb n 1\1arqu s
ranja
Garcia, que, por portaria d :3 do
tombro d 195J.
foi exonerado do referido cargo a s u p did .
(Vinda palo Tribunal de Cont .. em 22 do Dozembro do 19M. 510
da ..ldol emolumentol,
nOI termol do Da.reto n.' iii 261).

Nula e do nenhum efeito a part da portaria do 20 ~
Maio d 1953, inserta na Ordem do Exército n." I.
2. a séri , do mesmo ano, qu
010 a no eomaudv
militar d Angola o t n nt mili iano d infantafl:1•
do centro d mobilizacão d infantaria n.? ú, A ÚCI(l
Baptista d
ou a Lobo.
Instituto de Altos Estudos Militares

Instrutor (1 condução II viaturas auto, o capitilo do
cavalaria, do r eim nto d lunc iros !l.o :', Virillto
Mamod
d Brito, no t rmos d artico
.0 do
cr to n. o :390f>4, <l _G d D z mbro II 193~. ni
sub tituição do capitão Manu 1 da Fom ('a Pinto
,;tl.

no·

no
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que, por portaria de 14 de Maio de 1954, tran itou
para a situação de adido, ficando exonerado das referidas funções por e ta portaria.
Manutençto

Militar

3.a

hefe da
ecção dos serviço' comerciais, o capitão
do erviço de admini tração militar, no quadro dos
mesmo serviço,
Franklin Luí Viana, nos termos
do artigo 23.°
110.° do Decreto n.? 16696, do
3 de Abril de 1929, e de harmonia com o Decreto
n.? 1 074, de 11 de "Jfarço de 1930, na vaga do
capitão Eduardo Na cimento Carneiro All n, que, por
portaria de 16 d Julho do 1954:, foi promovido ao
posto imediato e xonerad~ do r ferido cargo.
.
Oflcinas Gerais de Fardamento

Chefe da 2.:1. divi são, o capitão do erviço d administração militar, no quadro do me mo erviço, Florêncio
José de Alm ida, no termo do artigo 27.0 do Decreto
n.? 1160"', de 23 d Abril de 1926, e da ba e III da L i
n.? 2020, de 19 de Março de 1947, na vaga do capitão
Manu 1 J osé Iondonça P r ira, quo, por portaria d
26 d F ver iro d 194
foi promovido a major, ficando xonorado daqu 1 cargo P la pres nte portaria.
V rificador da s cção técnica, o capitão do erviço d
administração militar, no quadro do me 'mo erviço,
Jo 6 da ilva Lop
no t rmo dõ urtigo 27.° do D cr to n.? 11 G05, d :?3 d Abril de 1926,
da ba e IJ[
da L i n.? 2020, d 19 de ~Iarço d 1947, na vaga
do apitã
TImnhert
do'
anto Pereira, qu , por
portaria d a d Junho de 1953, foi promovido a
major
x n rad do r f rido cargo.
Verificador da
cção técni a o capitão do s rviço d
administração militar, eh f da 1.:1.diví ão, carao d
qu fica xon nulo p la pr
nt portaria Eduardo
P rnand
nos t rmos do artigo 27.° do Decreto
n.? 11 .,.. d 23 d Abril d 192G
da base III da
L i n.? 2 :?o. d 19 ti Março (I 1947, m substituição
do npitão António
u .tódio AIv
dos" t~nto , quC',
por portaria II 9 d .Julho d 1954, j l nomeado
h f da ucur al (lo Porto, p lo qu fi 'ou .00 rado
duqu 1 cargo, continuando nu m ma :ituaçi1o de
adid
m qu já:.;
nc ntranl.
(VI•• ,JII ""lo Tribunal d. oata. em 22 de De. mbro d. 1954. 81o
d... ldo. emolumoDto I DO' termo. do Decr.to D.' 2211117).
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do Exército - 3." Direcção-Gerai

Capitão de infantaria, no quadro
nando Malho Ilharco.

da arma, João Fer-

Comando militar de Angola

Capitão de infantaria, do regimento
Carlos Alcobia de Sou a Cirne.

do infantaria n,o 2,

Comando militar de Moçambique

Alferes do quadro dos serviço auxiliares do Exército,
do quartel-general
da 3. a região militar, José Lop s
Braga e, do grupo independente de artilharia de costa,
Armando de Almeida Tavare .
Instituto de Altos Estudos Militares

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Mário Mendonça.
Escola Prática

de Infantaria

Tenente do infantaria, no quadro da arma, Epifünio João
António P reira Martins Patrício.
Regimento de Infantaria

n.O II

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Arnaldo Manuel Serra Gomos.
Batalhão de caçadores n. o 4

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Manu 1 Pereira Espadinha Milr u.
2.0 grupo de companhias de subsistências

Capitão do serviço de administrnção
militar, no quadro
do mo mo . rviço, Fernando da , ilva Ca tano.
Comando militar de Angola

Ten ntos milicianos:
d infantaria, lic 11 iados, do
comando militar (lo. Aço!' s, Vitorino Maria do Pinho
Canelhas ; do comando militar do Iacuu, Luis.' liastião da osta Brit b Rodrigu H Rihas
,do centro do
mohilizução
ti infuntnrin D.O 9, O távio '1' ix ira <ln
liv ira o, ele ngeuharia,
ln disponihilklnd
, d(l
r gim nto dr
ng nhuria 11.0 2, l lcm-iqu
:\fnl1uC1

Araújo do Oliveiru

:-\it.

2."

érie
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Alferes milicianos: de infantaria, do comando militar
de Moçambique, João Carlos Maria de Sousa Macedo
Mesquítela ; do batalhão de caçadores n. o 1, Ál varo
Per ira Nunes Rosa e, do batalhão de caçadores
n.? 3) António Cé 'ar Marques, o primeiro licenciado
o' dois restantes em disponibilidade; de artilharia,
em di ponibilidade, do regimento de artilharia de costa,
arlos Alb rto 'aldanha Camelino
alvador; de engenharia, licenciado, do comando militar de Moçambique, ~ilYério d roncada Alpoim de Sousa Mendes
m di ponibilidad , do regim nto de engenharia
n. ° 1, J r mias da. ilva odinho; d cavalaria, licenciado, do comando militar da índia, Luí dos antos
Lopes ,do
erviço d admini tração militar, em di ponibilidad , do 1.0 grupo d companhias do iubsistêncías, EH io Augu to Pir .
Comando militar de Moçambique

de artitercr to n." 39
ng nharia, li enciado, do c ntro
engenharia D.O 2, Artur Raul da
d

batalbão

do caça-

Relllmento de Infantaria n.· I

A:pil' nt
(1\

III

fi 06 inl milininno
(J infuntr riu. do }Jatalhilo
tralhndorus
11.° 1. JO~{' do Anjo. )[us('tlrouhns.
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Batalhão de metralhadoras n.OI

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 1, António Eduardo Domingos Mateus da Silva.
Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n. ° 4, José António Monteiro
Guimarães.
Regimento de artilharia ligeira n.· 4

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n.? 3, Vitor Manuel Chiti Sousa
de Campos.
Grupo de artilhária contra aeronaves n.· I

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, José António de Tavares
Ferreira Lima.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.· 3

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, Sebastião Santa Cruz
Lopes.
Batalhão de caminhos de ferro

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
do regimento de engenharia n.? 1, Manuel Guilherme
Pinto Caneelo Soare Ribeiro, Fernando Lope Carvalheiro, Edmundo Emanuel de Sousa Baptista, Eduardo
de Albuquerque do Patrocínio Martins e J oão António
Delgado Muralha.
n.s I
'I'enente miliciano de infantaria, licenciado, elo batalhão
de caçadores n.? 1 de Angola, António Adriano Aires.
Centro de mobilização de infantaria

Centro de mobilização de infantaria n.· 5

Capitão miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Angola, Luis Francisco P reira Abreu
Marques.
Centro de mobilização de infantaria n.· 20

Alferes miliciano de infantaria, lic nciado, do comando
militar de Angola, Rui Saraiva de Sá Oliv ira.

2.'

érie
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n.O I

Tenente miliciano de engenharia, licenciado, do comando
militar de Angola, Fernando Pereira
equeira.

Por portarias de 17 de Dezembro de 1954:
Nomeado profe '01' adjunto da 3. a cadeira da E cola
do Exército (Topografia) o capitão de engenharia,
no quadro da arma, profe 01' adjunto, interino, da
lU ma cad ira, carsro d
qu fica exonerado por e ta
portaria, Eduardo Augusto N une Garcia, no termos
do artigo :?O.o do D creto-Lei n.? 130 74, de 13 de
OV mbro de 1940. na vaga do major ~Iárjo Pereira
d
z v do Batalha, que, por portaria de 11 d Dez mbro d 1953, foi nomeado profes or catedrático
da mesma cadeira ..
.... T

(Vla~dtl pelo Tribunal
devidos emolumeotos,

de Contas em 2~ de Dezembro
de 1~:>4. São
DOStermol do Docroto 0.° 22257).

Manutenção

Militar

eh r

da ;l.n secção do' s rviços industriai", o t nente
(lo rvi O d udruinistruçâo
militar, da 'cola prática
(1 III 'mo . 'r\'il: , António Joaquim Afon o Fialho,
nos t rmo da alín a c) do artigo 22.° do Decreto
11.° 1l)li9', modificado pelo artiao 1.0 do J creto
n.? 1 74, d 11 ti ~1aI'I:O d 1930, na vaga do capitão José António Gamitc, 'lu , por portaria de 1()
d Julho d 1(54, foi promovido a major
xonorndo
daqu la: fun ( .,
(VJ alta pelo TrlbuDlI1 de
onta. om ~ de Dozembro de 105'. s~o
devldo,olDOlulD
nto .001 t rOlO do O .erete 0.° 21207).

Mlnhtérlõ

do Exêrcito - 2.' Dlrecção,Geral-

3.' Repartlçrto

apiti'to do . rviço ele admini traçâo militar, do 1.0 grupo
d \ companhia' d .ub. i. tência:
Augusto F mando
(lu ~arlllO.
Regimento de Infantaria

apitão (1 infantaria,
do
uto.

1

Batalhlo

n.· I

ela dir ('çã da arma
de metralhadoras

L un 1 Pai

n.· I

o major cl infuntar iu do I) pó .ito lcrul
IIt :\!nt irial <1 Ou rrn, J aquim (lo.' •'!ln lo. GOIl1 s.

:'.0 omandnnte,
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Direcção da Arma de Artilharia

Coronel de artilharia,
trela Teriaga.

no quadro da arma, Joaquim Es-

Escola Prática de Cavalaria

Capitão de cavalaria, do regimento
João Cecílio Gonçalves.

de lanceiros n.? 2,

Regimento de lanceiros n.O 2

Capitão de cavalaria, do regimento de lanceíros n.? 1,
João Abel da Costa Barros Magalhães Cruz Azevedo.
Regimento de artilharia

de costa

Capitão médico, do grupo independente de artilharia
de costa, José Miguel Sanches.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do grupo independente de artilharia de costa, Pedro
António Beja.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do grupo independente de artilharia de costa, Joaquim
Maria Gomes.
Batalhão de caminhos de ferro

Alferes do serviço de administração militar, do Dopósito
Geral de Fardamento e Calçado, Vítor Manuel Pires
Mendes.
Distrito de recrutamento e mobilização n. o 10

Chefe, o coronel de infantaria,
Pedro da Silva Fernandes.

da direcção da arma,

Distrito de recrutamento e mobilização n.O 13

Chefe, o coronel de infantaria,
Amadeu da Paz Olímpío.
Governo Militar

da direcção

da arma,

de Lisboa - Quartel·general

Alferes milicianos do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, da 2. a Repartição da 1. n Direcção-Geral
deste Ministério, António Lopo Monteiro, Carlos Alberto de Carvalho da Ponto O Sousa e João Augusto
de Sá Teixeira da Paixão Moreira, todos om di ponibilidado.
I." região militar - Quartel·general

Alferes milicianos do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, da 2. a Repartição da 1. a Direcção-Gorul

2.· Sér ie
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deste Xlinístério,
Angusto Rios de Oliveira e Luis
Faria Pimentel Lopes de Melo, ambo em disponibilidade.
4.· região militar - Quartel·general

Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, da 2. a Repartição da La Direcção-Geral
de te Ministério, Manuel António Tareco, em disponibilidade.
Comando militar dos Açores

Alferes miliciano do serviço da administração militar,
do 2.° grupo de companhias de subsi tência , Henrique
Quintino l! orreira, em disponibilidade.
Comando militar de Angola

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do 2.° grupo de companhia de subsistências, João
Pereira da ilva Lúcio, nos termos da alínea c) do
artigo 3.° do Decreto n.? 39816, desde 30 de Novembro de 1954.
Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do centro de
mobilização de infantaria n.? 6, Rui Rodrigues Leal.
Alferes milicianos em disponibilidade: de infantaria, do
regimento de infantaria n." 10, João Reinaldo Ferreira
Amador 0, de artilharia, do regimento do artilharia
ligeira n.? 5, Jo é Cândido Vinha Morais.
A pirante a oficial miliciano médico, em disponibilidade,
do 1.0 grupo de companhias de saúde, Rui Manuel Tavare Bolo.
Comando militar de Moçambique

Alferes miliciano médico, em disponibilidade, do centro
de mobilização do serviço de saúde n.? 1, Augusto
Marinheiro.
Regimento de infantaria

n.· 2

Alfer
miliciano de infantaria, em di ponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 14 Manuel Augu to Ferreira.
RegImento de artilharia

pesada n.· 2

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidad , do
regimento de artilharia pesada n.? 3, Mário Rodrigues
de Oliveira Azevedo.
Bateria independente de defesa de costa n.· 3

Alfere miliciano de artilharia, do regim nto d artilharia
esada 11.° 3, Manuel António Pereira Gome do
auto .
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Por portaria de 21 de Dezembro de 1954:
Comando militar de Angola

Capitão do serviço de administração militar, da 3.a Repartição da 2. a Direcção-Geral
deste Ministério, Rogério das Neves Cipriano.
Comando militar de Moçambique

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
da 3. a. Repartição da 1.a Direcção-Geral
tério, Bartolomeu Luís Vinagre.
Regimento de infantaria

do Exército,
deste Minis-

n.O 16

Comandante, o coronel de infantaria, chefe do distrito
de recrutamento e mobilização n.? 16, Manuel Mariano Ribeiro Júnior.
Batalhão

de caçadores

n.· I

Comandante, o tenente-coronel de infantaria, da direcção
da arma, João Alexandre Caeiro Carrasco.
Regimento de engenharia

n.O 2

Major de engenharia, do quartel-general
militar, António da Silva Leitão.

da La região

Hospital militar regional n.· I

Capitão do' quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de engenharia n.? 2, Manuel António
Correia Zilhão.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.· 16

Chefe, o coronel de infantaria, comandante do regimento de infantaria n. o 16, José Maria Mira da Costa.

Por portaria de 22 de Dezembro de 1954:
Ministério do Exército -I." Direcção-Geral-

3." Repartição

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, do Comando da Defesa Costeira de Lisboa,
Acácio Antunes,
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do, regimento de cavalaria n. o 4, Joaquim José Oarren-a.

2." Série
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3." região militar - Quartel-general

Capitão elo quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da Escola Prática de Cavalaria, Edmundo Ladeira
Afonso Benades.
Regimento de infantaria n.· 15

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
elo regimento de cavalaria n.? 4, Anselmo José de
Oliveira.
Regimento de artilharia

pesada n.· I

Comandante interino, o tenente-coronel
de artilharia,
2.° comandante, Aníbal Afra Nozes.
2.0 comandante, o tenente-coronel de artilharia, comandante do grupo independente de artilharia de costa,
Francisco Pereira Lacerda Machado.
Regimento de artilharia de costa

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do Comando da Defesa Costeira de Lisboa, Francisco
Inácio Costa.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.· I

Capitão, do grupo independente de artilharia de costa,
João Maria Paulo Varela Gomes, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Grupo de artilharia de guarnição

Alferes elo quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do Presidio :Wlitar, Anibal Jacinto de Freitas.
Escola Prática de Engenharia

Capitão ele engenharia, no quadro da arma, José João
Henriques de Sales Grade.
Batalhão de telegraflstas

Capitãe de engenharia, do regimento de engenharia
n.? 1, Vasco Guilherme de Castro Neves e Luís Canelo
Martins.
Presidio Militar de Santarém

Alferes elo quadro dos orviços auxiliares do Exército,
elo regimento de cavalaria n. ° 4, IIenrique José da
Cunha.
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Por portarias de 28 de Dezembro de 1954:
Oflcinas Gerais de Material de Engenharia

Comandante da formação do pessoal militar, o capitão
do quadro dos serviços auxiliares do Exército João
Simões da Silva, nos termos do artigo' 9.° do Decreto n.? 16629, de 19 de Março de 1929, Decreto
n. ° 18 297, de 7 de Maio de 1930, e da ba O III
da Lei n.? 2020, de 19 de Março de 1947, na vaga
do tenente António Monteiro de Sousa, que, pela presente portaria, fica exonerado daquelas funções.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezombro do 1954. São
devido. emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 207).

Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Tenente de cavalaria, da escola prática da arma, Henrique de Ataíde de Sousa Dias.
Batalhão independente de infantaria

n.O 19

2.° comandante, o major de infantaria, chefe do estado-maior do comando militar da Madeira, Fernando
Homem da Costa.
Centro de mobilização de infantaria

n. o 19

Chefe, o major de infantaria, 2.° comandante do batalhão
independente de infantaria n. ° 19, Abel Pereira do
Vale.
Direcção da Arma de Artilharia

Coronel de artilharia, comandante do regimento de artilharia ligeira n.? 5, José Júlio Belchior Nunes.
Regimento de artilharia

ligeira n. o I

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 16, João
Vilas Boas Mouzinho de Albuquerque, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia

de costa

Major de artilharia, do grupo independente de artilharia
de costa, António do Carvalho.
Capitão de artilharia, do grupo independente d artilharia de costa, António dos Santos Gonçalves.
Alferes de artilharia, do grupo independente do artilharia de costa, Mário Dia de Sousa.
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n.· I

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do Comando da Defe a Co teira de Lisboa, João da
Veiga Moura.
Direcção da Arma de Cavalaria

Tenente-coronel
d cavalaria, 2.° comandante do regimento de cavalaria n.? 6, Fernando Jorge de Aguiar.
Major de infantaria, do regimento de cavalaria n.? 4,
Hugo da 'ilva Leitão.
Escola Prãtica de Cavalaria

Capitão
de cavalaria, da direcção da arma, Alfredo
Leão Tomá Correia; do regimento cavalaria n.? 3,
Luí Maria de ou a Camp ão Gouveia; do regimento
de cavalaria n. ° 4, António Feliciano Pereira Rabaça,
J úlio Augusto Pessoa Carvalho
imõ
e Carlos José
Machado Alvo Morgado e, do regimento de cavalaria
n." 6, Jo
da 10 ta Gomes.
T nente de cavalaria, do r gimento de lanceiros n.? 2,
Ricardo li' 1'1' ira Ivens Ferraz; do rogimonto de cávalaria n. ° 4, João S queira Marc lino 0, do regimento de cuvalnria n. ° 7, J orgo AIb rto Gu rreiro
Vicente.
Regimento de lanceiros n.· I

Mujor d cavalaria, da e c la prática da arma J osé
• faria,
uedes
abral d
umpos o, do rogim nto do
cavalaria n. ° 4, o capitão Franci co J o
de Faria
Hintz Ribeiro Nun .
é

da arma, João
queira.
Regimento de cavalaria n.· 3

Alf r , do cavalaria,
11:1.0<10

R is (1

da

cola prática da arma, Fel'-

nrvulho ,
Regimento de cavalaria

2.0

n.· 6

mandanto,
t n nt -c 1'011 1 d cavalaria,
2.°
(' mandante do regim nto d ('( "alaria n.o.~ João dn
'unha Baptistn.
'I'cnont de (·:\\':I1:tria. do rt'gim nto (1 envnlurin 0.° 4,
.Io .. J aquim I .\1111 ida Santos.
é

808

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 12

2." Série

Regimento de cavalaria n.O 7

Tenentes de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 4,
António de Oastro Gentil Soares Branco e Fernando
António dos Santos Martins.

Por portaria de 29 de Dezembro de 1954:
Colégio Militar

Comandante da companhia de alunos, o capitão de infantaria, no quadro da arma, Nuno Oordeiro Simões,
nos termos do artigo LOdo Decreto-Lei n. ° 33 473,
de 29 de Dezembro de 1943, na vaga do capitão
Júlio Augusto da Cruz, que, por portaria desta data,
é nomeado professor provisório do referido Colégio,
pelo que fica exonerado daquele cargo por esta portaria.
(Visada pelo Trlbunal de Contas em 51 de Dozombro do 1954. São
devidos

emolumentos,

nos termos do Decreto

n.o 22257).

Por portaria de 30 de Dezembro de 1954:
Regimento de cavalaria n.· 7

2.° comandante, o tenente-coronel
de cavalaria, supranumerário, António Oarlos Garcia de Oliveira Reis.

Por portaria de 31 de Dezembro de 1954:
Ministério do Exército - 3." Direcção-Geral

Capitães de infantaria, no quadro da arma, Egberto das
Neves Ourado, António Paulo Brancourt Pestana de
Vasconcelos e Allen Gualter Oid Cabral de Matos
Oorreia.
Comando militar da Madeira

Governador militar, interino, o coronel de infantaria,
tirocinado, chefe do distrito de recrutamento e mobilização n.? 7, Eugénio Gonçalves do Magalbã s Figueiredo.
Comandomilitar dos Açores

Ajudante de campo do governador, o capitão d infantaria, no quadro da arma, Raul Garcia Martins.
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Escola Prática de Infantaria

Capitães de infantaria, no quadro da arma, Rui Barbosa
Mexia Leitão, José Lopes Alves e Jorge Rodrigues
da Cunha aco.
Regimento de infantaria

n.O I

Capitãe de infantaria, no quadro da arma, Ant6nio dos
Santos Co ta; do regimento de infantaria n." 12, Columbano Ferreira Líbano Monteiro e, da escola prática da
arma, Adalberto Júlio da N6brega Pinto Pizarro, sendo
os dois últimos sem dispêndio para a Fazenda N acionaI.
Regimento de infantaria

n.O 2

Capitãe de infantaria, no quadro da arma, Manuel Lopes de Carvalho Chaves, Artur Miguel Agrely Rebelo,
António Pereira da ilva, Franci co da ilva Fragoso,
Tiago Adalberto de Brito Na cimento e Manuel Viegas de ousa Lopes.
Regimento de Infantaria n. o 3

Capitão de infantaria,
Mato.

no quadro da arma, António de

Regimento de infantaria

Capitão de infantaria,
rico Telo Rato.

n. o 4

no quadro da arma, Raul Frede-

Regimento de infantaria

n.O 5

Capitães de infantaria, no quadro da arma, César Emílio
Braga de Andrade e Sou a e, do regim nto de infantaria n.? 12, Jorg Inglês Gancho Pereira de Carvalho, endo o último por pedir.
Regimento de infantaria n. o 6

Capitãe de infantaria, do regimento de infantaria n.? 10,
Jo é àndido N ve do
antes e José Carlos Rodri~u Coelho e, do batalhão d caçadores n.? 9, orafim Moutinho Nev s, todos por pedir.
Regimento de infantaria

n. o 7

lapitâe de infantaria, no quadro da arma, Paulo Eurico
d Lacerda Oliveira Martin
Raul Esteves Travoira,
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Manuel José Morgado, Cirilo Bismarck Freitas Soares,
Cristiano Henrique da Silveira e Lorena, Henrique
Gambetta Perez Leitão, Joaquim da Cunha Caetano
e Manuel Viegas Barreiros e, do batalhão independente
de infantaria n. ° 17, Jorge Afonso Cardoso, sendo o
último por pedir.
Regimento de infantaria

n. o 8

Capitães de infantaria, no quadro da arma, Abel Salgado
Santos e José Fernandes Esteves de Leitão e Sousa;
do regimento de infantaria n. ° 10, Orlando Augusto
Ferreira e, do batalhão independente de infantaria
n." 17, Manuel Eduardo de Azevedo Simões, sendo
os dois últimos por pedir.
Regimento de infantaria

n.O 9

Capitães de infantaria, no quadro da arma, António José
dos Santos e António Fernando Mendes.
Regimento de Infantaria

n. o 10

Capitães de infantaria, no quadro da arma, Élio Pires
Afreixo, Domingos Américo Pires Tavares, Artur
Baptista Beirão, Alberto Marques Osório, Rui Silvino
de Freitas Lopes e Carlos Elmano Rocha.
Regimento de infantaria

n.O II

Capitães de infantaria, no quadro da arma, António
Alberto Carrilho Cavado e, do regimento de infantaria n.? 12, José Alves de Carvalho Fernandes,
sendo este por pedir.
Regimento de infantaria n. o 12

Capitães de infantaria, no quadro da arm<'1,Manuel de
Castro Pita Duarte de Almeida, António Agostinho
Saraiva Borges e João Machado de Figueiredo e, do
regimento de infantaria n.? 15, António Fernandes
da Graça, sendo o último por pedir.
Regimento de infantaria

II.o

13

Capitães de infantaria, no quadro da arma, Eduardo Augusto Lobato de Sousa e Domingos Albino d Magalhães.
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n.· 14

Capitães de infantaria, no quadro da arma, José dos
Santos Oliveira, José Fernando de Oliveira Barros
Basto e Graciano Antunes Henriques.
Regimento de infantaria

n.· 15

Capitães de infantaria, no quadro da arma, Abel Carvalho de Almeida, José da Cruz Nunes, Abel José
Coelho de Sousa Sacadura, Arménio Soares da Cruz
Sampaio Nunes, António de Vilas Boas de Sousa Magalhães, Rui Lopes da Trindade Lima, José Manuel
Marques e António Vasques Osório e, do regimento
de infantaria n. o 12, Manuel Ferreira Nobre Silva,
endo e te por pedir.
Regimento de infantaria

n.· 16

Capitão de infantaria, no quadro da arma, António Rodrigues Rebelo de Carvalho.
Batalhão independente de infantaria

n.· 17

Capitães de infantaria, no quadro da arma, Horácio de
Oliveira Rodrigues, José Bernardo Cruz de Aragão
Teixeira e Francisco do Carmo Veiga.
Batalhão independente de Infantaria

n.· 18

Capitãe de infantaria, no quadro da arma, Jaime João
Bento Vieíta e Porflrio Pereira da Silva.
Batalhão independente de infantaria

n.· 19

Capitães d infantaria, no quadro da arma, Jo é Guilherme Nogueira Roovors Ribeiro, Manuel Teodoro
dos Ramos, Luis Alberto de Mene e e Eduardo Montoiro Nunes Prudente.
Batalhão de engenhos

apitrtes de infantaria, no quadro da arma, António
Hermínio d
ou a Montenv ,do batalhão de caçadores n.? 8, Fírmelindo Coutinho David, sendo o

1

último por pedir.
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Batalhão de caçadores n. ° I

Capitães de infantaria, no quadro da arma, Manuel Lopes Camilo e João da Paz Laranjo Mourato.
Batalhão de caçadores

n.O

2

Capitães de infantaria, no quadro da arma, António
Mariz de Sousa e Costa e JO~LO
Maria Antunes.
Batalhão de caçadores

n.O

3

Capitães de infantaria, no quadro da arma, José António
Fernandes Furtado Montanha e José Borges Tamegão.
Batalhão de caçadores n. ° 5

Capitães de infantaria, no quadro da arma, Frederico
Alfredo de Carvalho Ressano Garcia e Fernando da
Fonseca; do batalhão de caçadores n.? 1, Amílcar
Augusto Lopes Chaves e, do batalhão de caçadores
n.? 8, Vasco Artur Mariano Martins, os dois últimos
por pedir.
Batalhão de caçadores n.O 6
Capitães de infantaria, no quadro da arma, Mário dos
Santos Cardoso e Rogério da Encarnação Elias Mimoso Correia e, do batalhão independente de infantaria n.? 17, Tomás Augusto Monteiro, sendo este
por pedir.
Batalhão de caçadores n.O 8
Capitães de infantaria, no quadro da arma, Manuel
Domingos Duarte Bispo, José Iealha Costa, Ernesto
Orlando Vieira Correia e Manuel António Fernandes.
Batalhão de caçadores

n.O

9

Capitães de infantaria, no quadro da arma, Carlos Rebelo Soares e, do regimento de infantaria n." 14, Carlos Alberto Alves Viana Pereira da Cunha, Aldorindo
Alexis Filinto Ilidio Ferreira Pinto da Cunha e Carlos Caetano Guerreiro Alves Viana, sendo este último
por pedir.
Batalhão de caçadores n.O 10
Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 9,
Abeilard Borges Teixeira Martins, por pedir.
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n.· I

Capitães de infantaria, no quadro da arma, João Salgueiro Pinto Ribeiro e José Farinha dos Santos Tavares.
Batalhão de metralhadoras

n.· 2

Capitãe de infantaria, no quadro da arma, Abilio Eurico Castelo da Silva, Júlio Carlos Matias e, do batalhão de caçadores n. ° 8, António Coelho da Silva,
sendo este por pedir.
..
Batalhão de metralhadoras

n.O 3

Capitães do infantaria, no quadro da arma, António da
Conceição de Sousa e Ca tro e, do regimento de infantaria n.? 12, Joaquim Vieira Cardoso, sendo este
por pedir.
Escola Prática de Artilharia

Capitão de artilharia, no quadro da arma, Domingos Sebastião Gama da Câmara Stone.
Regimento de artilharia

ligeira n.· I

Capitães do artilharia, no quadro da arma, Amílcar de
Sampaio Rodrigues o Álvaro Manuel Vilares Cepeda.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 3

Capitão de artilharia, no quadro da arma, Joaquim Humberto da Silva Porto Oneto.
Regimento de artilharia ligeira n. o 5

Capitão de artilharia, no quadro da arma, Sérgio Augusto Vila Yerd Bacelar.
2.' Inspecção da arma de cavalaria

Adjunto, o tenente-coronel
d cavalaria, comandante
interino do regimento de cavalaria n.? 3, Francisco
António de Araújo do Azevedo Pimenta da Gama.
Regimento de lanceiro. n. o I

Capitão veterinário, do regiro nto de infantaria n.? 1,
Amadeu Antunes Vi ira, por motivo di ciplinar.
Regimento de cavalaria

n.O 8

Alfer s do quadro dos, ervi o auxiliare do Exército,
do I lo pital Militar d Elvas, Diamantino Alv s Gom s.
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Direcção do Serviço de Saúde Militar

Director, o coronel médico, inspector da 5. a inspecção
do serviço de saúde militar, Joaquim Júlio Carrusca5." inspecção do serviço de saúde militar

Inspector, o coronel médico, director do Hospital Militar Principal, Guilherme Frederico Bastos Gonçalves.
Hospital Militar Principal

Director, o tenente-coronel
médico, subdirector, José
Maria da Costa Pereira Pacheco de Sacadura Bote.
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Professor efectivo, o major de infantaria, adido, em
serviço no regimento de infantaria n.? 1, para os
efeitos do artigo 71.° do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 916, de 18 de Setembro
de 1952, António Martins Gomes.
1.° Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Presidente, o coronel de infantaria, comandante, do regimento de infantaria n.? 5, Fernando Martins Salgado.
Campo de tiro da serra da Carregueira

Capitão de infantaria,
Esteves Felgas.

Ministério

no quadro da arma, José Augusto

do Exército - RepartiçDo

Por portarias de

a de Dezembro

Geral

de 1954:

Maria Helena Lobo Vilela, professora agregada do
2.° grupo do ensino liceal, em serviço no Instituto de Odivelas - nomeada professora efectiva do
1. ° grupo do disciplinas do mesmo Instituto, no termos do artigo 25.° do Decreto u. ° 32 615, de 31 do
Dezembro de 194:2.
(Visada pelo Tribunal de Conla. em 18 d. Dozembro de 1964. sno
devido. emolumeutcs, n08 lermo. do Decreto o.· 22267).

Maria Eugénia Ferrão Antunes de Morais, prof ssora
auxiliar do 5.° grupo do ensino licealnomeada,
a titulo eventual, professora do Instituto de Odivelas,
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nos termos dos artigos 1.0 e 3.° do Decreto n.? 39919,
de 22 de Novembro de 1954, e artigo 111.° do Decreto n. ° 36 508, de 17 de Setembro de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas om 17 de Dezembro de 19~4. Silo
devidos emolumentos,
nos termos do Doereto n.· 22 257).

Por portarias de 10 de Dezembro de 1954:
Irene da Silva Rodrigues, professora agregada do Instituto de Odivelas - nomeada, a titulo eventual, professora auxiliar do mesmo Instituto, 110S termos dos
artigos 1.0 e 3.0 do Decreto n.? 39919, de 22 de
Novembro de 1954.
Ruth Belger Alves de San Payo, professora agregada
do Instituto de Odivelas - nomeada, a título eventual,
professora auxiliar do mesmo Instituto, nos termos
dos artigos 1.0 e 3.° do Decreto n.? 39919, de 22 de
Novembro de 1954:.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 21 de Dezombro de 1954. São
dovldos emolumentos,
nos termos do Deereto n.· 22 257).

Petúnia Teixeira do Nascimento Alve , professora agregada do Instituto de Odivelas - nomeada, a titulo
eventual, professora auxiliar do mesmo Instituto, nos
termos dos artigos 1.0 e 3.0 do Decreto n.? 3g 919,
de 22 de Novembro de 1954.
(Visada pelo Trlbunlll de Contas em 23 de Dezembro de 1954. São
devido. emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22257).

Celeste Guedes, profs: sora agregada do Instituto de Odivelas - nomeada, a titulo eventual, profes ora auxiliar
do mesmo ln tituto, nos .termo dos artigo 1.0 e 3.°
do Decreto n.? 39919, d 22 de Novembro de 1954.
Maria Ana Fernandes Almendra, profe sora agregada
do Instituto do Odivela - nomeada, a titulo v ntual,
professora auxiliar do me. mo ln ·tituto, nos termos
dos artigo 1.0 e :3.° do Decreto n.? 39919, d 22 de
Novembro d 11:)54.
(Visadas pelo Tribunal de Contai em 20 de Dezembro de 1954.• São
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22257).

POI' despacho de 17 de Dezembro de 1954:
Mnriu Carlota do Rio Carvalho Frazão, profe sora de
Educação I· í. ica do Instituto d
di" las - r iscindido
o r pectivo contrato, a . eu pedido, a partir do dia 1
do próximo mi> d Janeiro ti 1955.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contai

e!Xl22 d. Ue.ombro

do 19M).
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DE PENSOES

Ministério do Exército _La oirecção.Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 1 de Dezembro de 1954:
Concedido o abono do melhoria de pensão que lhe foi
atribuído, nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei
n." 28404, de 31 de Dezembro de 1937, ao major de
artilharia, na situação de reserva, Ernesto Florêncio
da Cunha, na importância de 28.2005, desde 12 de
Agosto de 195-1:,por ter completado 36 anos de serviço, ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 28402.
da data acima referida.
(Vlsadll pelo Tribunal de Contas em 22 de Dezembro de 1954. Sno
devidos emolumentos,
nOI termos do Decreto n, o 22 257).

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes foi
atribuído, nos termos do § 3.0 do artigo 6.° do Decreto-Lei n.? 28404, 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-Loi n." 28409, da data acima
referida:
Por portaria

de 17 de Dezembro de 1954:

'Major de artilharia José Félix Antunes, 45.900 ,
desde 7 d Outubro de 1954 - 3G anos de serviço.
Major de artilharia Amadeu Gomes de Abr u Imaginário, 36.975$60, desde 6 de Outubro de 195429 anos de serviço.
Major do serviço de administração
militar Silvério
Augu sto Ponces Nunes, 45.9005, desde 7 do Outubro de 195-1:- 36 anos de erviço ,
Capitão do cavalaria José Carlos Pinto ~o lho Martins de Lima, 29.580-t$, desd 12 de N ovombro
de 1954 - 29 ano do s rviço.
Capitão módico Mígu 1 António
rveira da Silveira CORta Santos, 3.4.680,s, d sdo 17 de Novembro d 1934 - 34 ano. d serviço.

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 12

817

Capitão veterinário Alvaro IIenriques
da Silva,
35.167620, de de 20 de Outubro de 1954~ 31
anos de serviço.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar J osé Luí dos antos Romão, 34.6801$,
desde 13 de Novembro de 1954 - 3G anos de
serviço.
Capitão do quadro do erviços-auxiliarea do Exército Manuel de ousa Vitoriano, 34.680 , desde
18 de Outubro de 195J - 36 anos de erviço.
'I'enente do extinto quadro auxiliar de artilharia
J oito Roque, 20.664', desde 12 de Outubro de
195J - 2cl anos de erviço.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército Alberto Alpendre, 18.700 80, desde 17 de
Novembro de 195J - 30 anos de erviço.
Por portaria de 20 de Dezembro de 1954:
Tenente-coronel
de artilharia António Joaquim das
Nove Eli eu, 51.000 , desde 1li de Novembro
de 1954 - - :36 anos de serviço.
Tenente d infantaria
ele tino isenando Baptista,
28.560 , desde :..0 de Novembro de 1954 - a5
anos de serviço.
Tenente d cavaluria lonçalo Cri tóvão de Meireles,
15.07:3li20, de ti 3 d Dezembro de 1954 - H)
anos de erviço.
(Visadas pelo Tribunal de Contu em SO de Dozombro de 19M. Silo
dovldol .molnmentol, nOI termos do Deeteto n.· tIl2~7).

Por portaria de 28 de Dezembro de 1954:
Concedido o abono d III lhoria d pen ão que 111 foi
atribuída, nos t rmo do nrtizo 6.° do D creto-Lei
n, ° 28 40J, de 31 d D z mbro J 1937, ao capitão
d infantaria na itua ao d r S rva, António Augusto Póvoa', na importanclu d 3ti.720, de de ~6
de ov mbro de Hl5-!, d harmonia com o artigo .0
do Doer to-Lei n.? :.. 402, da. data acima r ferida,
por t r compI tudo 36 ano d serviço.
(VI.ada pelo Tribunal de Coutai em Sl de Dezembro de 19M. Silo
de"ldol emolumeDtol, nOI termol do Deeroto u.· 12 261).
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E LOUVORES

Nacional

Por portaria de 14 de }.faia de 1953:
Louvado o coronel do corpo do estado-maior Luis Maria
da Câmara Pina, porque, no posto de adido militar
junto à Embaixada de Portugal em Londres, quo
ocupou durante cerca de sete anos, prestou, com a
sua rara inteligência, muita competência profissional,
fino trato e exemplar bom senso, inestimáveis serviços
ao rearmamento do Exército e à defesa nacional, conduzindo melindrosas e dificeis negociações com as
autoridades inglesas em Londres, representando com
muito brilho as forças armadas portuguesas em várias
conferências internacionais, fazendo-se considerar e
estimar por entidades estrangeiras de grande projecção internacional, conquistando simpatias e ocupando
posições pessoais de relevo, que pôs sempre ao erviço de Portugal, com a maior dedicação
e lealdade,
em tudo revelando qualidades de carácter e de patriotismo que o afirmam como oficial do estado-maior de
grandes méritos e virtudes. Os serviços dístintí simos
prestados nesta importanto comissão de serviço militar, durante a qual colaborou em negociações de que
resultaram acordos e convénios do mais alto interesse
para a defesa nacional, devem, para o efeito do disposto no artigo 15.0 do Regulamonto da Medalha Militar, promulgado pelo D creto n.? 35667, de 2 do
Maio de 1946, ser considerados altos o r levantes.
(Publicada
DO Diário
de 1953).

do Goverllo D.o 116, 2." IÓrlO,

do 16 do Maio

Por portaria de 2 de Junho de 1.953:
Condecorado com a medalha de ouro do serviços distintos, nos termos elo artigo 50.0 do Regulamento (la
Medalha Militar, do 28 de Maio d 1946, por e tar
ao abrigo da alínea a) do artigo 15.0 do me mo regulamento, o coronol do corpo do (' tudo-maior Luis Maria
da Câmara Pina.
(Publicada
no Diário
de 19~8).

do Got'tTllO n.O 184, 2." oórlo, do 8 do Junho

2.· Série
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Por portaria de 30 de Outubro de 1954:
Louvado o coronel tirocinado do corpo do estado-maior
José António da Rocha Beleza Ferraz, porque durante os quatro anos em que serviu neste Secretariado-Geral da Defesa Nacional, a par de uma dedicação
sem limites na execuçâo de delicados trabalhos a seu
cargo, continuamente evidenciou as mais distintas qualidades de ponderação, inteligência e saber, associadas
a grande sentido de responsabilidade e muita honestidade, zelo e lealdade, na resolução de importantes
problemas da defesa nacional, relativos à organização
e instrução das forças militares, postos à sua consideração, em tudo se revelando merecedor da consideração dos chefes e do respeito dos seus subordinados,
prestando às forças armadas e às instituições militares
serviços que devem ser classificados de relevantes
e muito distintos.
(Publicada
DO Diário
vembro de 19M).

do Governo n.? 260, 2." série,

de 5 de No.

Por portarias de 8 de Novembro de 1954:
Louvado O general Manuel Bernardes de Almeida 'I'opinho, porque em toda a sua longa vida militar foi
sempre um modelo de lealdade e de zelosa dedicação
pelo erviço público e em especial pelas instituições
militares, colocando incondicionalmente ao serviço da
Nação e do Exército, quer na paz quer na guerra,
todas as suas faculdades de oficial corajoso, integro
e pundonoroso, desempenhando com rara correcção
toda as missões de que foi encarregado,
porque
no xorcício do alto cargo de comandant -geral da
Lezião Portuguesa, a que com o maior entusiasmo se
dedicou na última fa e da sua exi ti'lncia, procurou por
toda as forma ao seu alcance colocar a patriótica
corporação
em condições d a umir a r ponsabilidado da organização
preparação da d fesa civil do
território com proficiência e fírm za, dif'ícil obj ctivo
que deixa quase int gralmente atingido, prestando
a im ao Pais e à defe a nacional na importante eomisão extraordinária om que stava inv . tido, s rviços
alto e rel vanto , que com toda a propriedad
d vem
r on id rado distintí imos.

ORDEM DO EX~RCITO

820

N.o 12

2.& Série

Condecorado, a título póstumo, com a medalha militar de
ouro de serviços distintos, nos termos do § 2.0 do
artigo 51.0 do Regulamento da Medalha Militar, com
referência ao disposto na alínea a) do artigo 15.0 do
mesmo regulamento, o general, na situação de reserva, Manuel Bernardes de Almeida Topinho.
(Publicadas
no Diál'io do Go.,,.,.o
vembro de 1954).

n.o 267, 2.1 sério,

de 13 de No-

Por portaria de 9 de Dezembro de 1954:
Condecorado com a medalha de mérito militar de 2.:l
classe, nos termos do artigo 52.0 do Regulamento da
Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o capitão
de infantaria, na situação de reserva, Aniceto António dos Santos.
(Publicada no Diário
zombro de 1954).

Ministério

do Goxern» n.? 293, 2.' série,

do Exército - Repartição

de 16 de Do-

do Gabinete do Ministro

P01' portaria de 14 de Dezembro de 1954:
Louvado o segundo-sargento José Duarte, do grupo de
companhias de trem auto, porque, tendo estado durante cerca de quatro anos ao serviço do ubs crotário de Estado do Exército, como condutor de viatura automóvel, se houve sempre com o maior zelo,
correcção e desembaraço, indiferente às dificuldades
das missões impostas pelo ervíço, que dedicadamente
cumpriu, domonstrando assim excelentes qualidades
de auxiliar dos seus chefes, dignas de muito apreço.
Condecorado com a medalha do mérito militar de 4. a
classe, nos termos do artigo 52,0 do Regulamento da
Medalha Militar, de 28 de Maio do 1946, por estar
ao abrigo do artigo 2G.o do mesmo regulamento,
o segundo-sargento José Duarte, do grupo d COlUpanhias de trem auto.

Ministério

do Exército - I. a Direcção-Geral

_ I.a Repartição

Condecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportam nto exemplar, em conformidade
om
as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto

2." Série
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n." 35 667, de 28 de Maio de 1946, e Portaria n.? 12731,
de 4 de Fevereiro de 1949, o seguintes oficiais:
Brigadeiro de cavalaria Domingos de Sousa Magalhães.
Coronel de artilharia, tirocinado, António Fernando
Gomes Pereira.
Tenente-coronel de infantaria Jnsé Joaquim de Almeida.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Jacinto Peixoto.
Tenente do quadro do serviços auxiliares do Exército António de Almeida Mendes.
Condecorado com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com
as dispo ições do regulamento aprovado pelo Decreto
n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, e Portaria n.? 12 731,
de 4 de Fevereiro do 19-19, o capitão de infantaria,
na situação de re erva, José Joaquim Machado.
Condecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com
as di po ições do regulam nto aprovado P lo D creto
n. ° 35 667, de 28 de Maio de 194ô, os primeiro -sargento do quadro de amunuenses do Exército João
Paulo Mendes Cardoso e António Bogão Garcia .
... .:0..-

VIIIMinistério do Exército

DECLARAÇOES
_(.a

Direcçlo·Geral-l.a

RepartiçAo

1) Por decr to de ~ de Dezembro de 1954, publicado no Diário do Governo n.? 297, 2. a série, de 21 do
m smo mês, foi agraciado com o grau da grü-cruz da
Ordem Militar de Avis o general Alexandre Gome de
L mo
orreia L aI.
2) Fica sem ef ito a cond coração da medalha d
m rito militar de :L a classe concedida ao capitão d
cavalaria João II rculano Hodrigu s de Moura o publicada na Ordem do Exército n.? 7 2.a Irie, d 31 do
.Tulho ele 1954, por se verificar que o m mo oficial foi
indevidament proposto para sta oncos. ão, m virtude
d na nota de assentos do r sp ctivo proc s. o não con star
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que já tinha sido agraciado com a referida medalha pela
Ordem do Exército n.? 11, 2.a série, de 7 de etembro
de 1953.
3) Chama-se António Joaquim Ferreira o primeiro-sargento de infantaria agraciado com a medalha de
4. a classe de mérito militar por portaria de 24 de Ago: to
do corrente ano, publicada na Ordem do Exército n.? 9,
2.a série, de 1 de Outubro deste me mo ano.

Ministério do Exército -I.

a

Direcçlo.Geral

- 2.

a

RepartiçAo

4) Por portaria do Secretariado-Geral
da Defe '11. Nacional de 30 de Novembro de 1954 foi exonerado do
cargo de chefe da 3. a Repartição do me mo
cretariado
o coronel do corpo do estado-maior Luis Maria da Câmara Pina.
5) Frequentou
com aproveitamento
na Escola d
Operações Aéreas Combinada,
na zona francesa da
Alemanha, de 15 a 27 de Junho de 1953, o UI' d
cooperação aeroterrcstre o t nente-coron I elo corpo
do stado-rnaior Arnaldo Schulz.

G) Frequentou com aproveitam nto os curso prcparatório
e regular de Command
anel G n 1'<11,'tatl'
College, em Fort Lcavenworth,
ansns, gstado~ Unidos
da América, de 1 de Julho de 195:3 a 1 d Junho d
1954, CUl'HOS esses que têm por obj ctivo x rcer as
funções d comandante ou ou ial d
'tado-maior uns
divisões, corpo elo ex rcito, exércitos e cornandr s comparáveis da zona d comunicaçõ ,compr
ndendo o
emprego do
. d infantaria, blindados
11 rotransportados, em op raçõe normais,
onjuntas
comdas, o major do corpo do e tudo-maior José , ucudura
Moreira da Cãmara.
7) FI' quontou com uproY itam nto, d
Junho do correut
ano, na Ji:H ola do p rac.:(\ ..\(\1'( as
Combinadas, na zona franc Ha da AI manha, o un li
ooporucão fi rot rr str o mnj r elo corpo do stndo-maior Joaquim da Luz Cunha.
) N as folha do matrtculu d
infanta ria
Frnncisco Holb eh l' in , t n nt - r n 1 II infuuturiu
F mando Ausust
o;\1oira V lho (1 (1hnh~' Júnior,
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do .orpo de e tudo-maior J osé Manuel BettenRodrigues
e Francisco
:\Iaria Rocha
imõe e capitão de artilharia
Franci co Abreu Riscado deve ier averbado que o curso Command and
eneral
tuff College,
que frequentaram
nos E tados
Unidos da América,
tem por objectivo exercer
as funções de comando ou oficial de e tudo-maior na divi ões,
corpo
do exército,
ex rcito
comandos comparáveis
da zona de comunicaçõ
., compreend
ndo o emprego
d To U, de infantaria, blindados e aerotran: portados,
em operações
normais, conjunta'
e combinada
.

lonceiçâo

9)

ontam a antiguidade
do
u actuais po to de de
que lh s vão indicada
o eguinte
oficiais, promovido p la presente Ordem do Exército:

a data

oronéi

Infantaria

:

J 08'

Mar ia Emaús

u

Paiva
zembro d

apitãe

uu

Rib iro o Mário
de 'tI 22 d De-

Leit
,ambo

1 54.

:

Artilharia

AmU ar Sampaio Rodrigues
e
érgio Augusto
Vila. V rde Bacelar, ambo d d H) de Junho d 19;>4.
Joaquim Ilumb rto da ilva Porto
n to d sde
21 d Junho d H1:>4.
Domingos
ba tião luma da ãmara ton o
..\.1\'111'0 Manll I Vilar
P da, ambos desd
j

1 do O zembro tI 19-4.
Engenharia

Jos

Puro

aruiva

Vi

nt

ilva,

d

suo

li" ira, d

d

17

da

~ü ti
utubr
d 1( :>-1.
Joüo ~IHnu 1 Goncalve:
d
li J){ z mbro d 1( :>4.
Médicos

Corou

1

z nuhro
1(lJlitã

ti 1

.J não lfanuo!
d

odriau

,li

d

25 d

D-

HI.>4.

.Toao
Z '111111'0

Boto
.le 1~154.

'1\('nUUrIl

ort

H aI

desd

O
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Extinto quadro auxiliar de artilharia

Major Joaquim Jerónimo Carneiro de Sousa Meneses, desde 18 de Dezembro de 1954.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitães:
Jaime Horácio Pinto Guedes, desde 20 de N 0vembro de 1954.
José Simões da Silva Júnior e José Martins,
ambos desde 28 de Novembro de 1954.
Celestino Cãndido Figueiredo Almeida e Germano Felizes, ambos desde 29 de Novembro
de 1954.
Francisco Simão, desde 2 de Dezembro de 1954:.
Manuel Pereira, desde 8 de Dezembro de 1954.
Bossuet Salvador Henriques Domingues, desde
28 de Dezembro do 1954.
10) Conta a antiguidade do actual po to desde 8 de
Abril de 1953, e não desde 10 de Agosto de 1954, como
consta da Ordem do Exército n.? 9, 2.a série, d 1 d
Outubro do corrente ano, ficando imediatam nte à direita do major António Mendes Correia, o major d
infantaria Artur da Mota Freitas.
11) Conta a antiguidade do actual po to desde 1 de
Dezembro de 1953 o capitão do infantaria Raul Estev H
Traveira, promovido por portaria de 23 de Dez mbro
de 1954, publicada na presente Ordem do Exército,
qual é colocado na r spectíva
cala im d iatam nt à
querda do capitão Aníbal José Monde Ginja Brandão
dos antos Viegas.
12) Frequentaram com aprov itam nto na Escola Prática de Infantaria, d
do ovembro a 1 d J) Z rubro
de 1954:, o curso d comandunt s d
ompanhiu os H guintes ten nt s d infautaria :
Raul Est v s Truv ira,
F rnand da ons ca.
l<' mando Manuel d Sá Fialho d
Domingos Amóri o Pir s Tavar
António AlI> rto Carrilho
António dos autos osta.

Iiveiru.

2." Série
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Jaime João Bento Vieita .
Paulo Eurico de Lacerda Oliveira Martin .
J o é António Fernande
Furtado Montanha .
Abílio Eurico Ca telo da ilva.
Manuel 'I'eodoro dos Ramos.
Artur Miguel Agrely Rebelo.
José Luís Almiro Canelhas.
Nuno Cordeiro.
João algueiro Pinto Ribeiro.
José Manuel Marque.
Artur Baptista Beirão.
António Pereira da ilva.
Carlos Elmano Rocha.
Rui Lope da Trindade Lima.
Jo é Fernando E teves de Leitão e Sousa.
Graciano Antunes Henriques.
António Mariz de Sou 11 e Co ta.
Manuel Lopes Camilo.
Porfírío Per ira da Silva,
R1Ul Fred rico T lo Rato.
Tomás Luí Chav
da C ta.
Manuel Lop s de arvalho
haves.
Francisco da Silva Fragoso.
Mário do Santos Cardoso.
FI' d rico Alfr do d Carvalho Ressano Garcia.
Joi10 Maria Antun s.
Tiago Adalberto d Brito Na cim nto.
Manu 1 Domingo Duarte Bispo .
..\b I. 'algado Santos.
Fuu to António de arvalho o ilva,
Ern • to rlando Vi ira orreia.
J üo Machado de Figueiredo.
arlos R b lo oure.
Üésar Emílio Braga d Andrade e Sousa.
P dro II nriqu ,5.
Alberto Murqu s Osório.
António Agostinho Saraiva Borg
13 rnardino Rodrigues do: Santo ..
•\ntónio Vasques O. ório.
ri rtiano Henriq ue da ' iIv ira
Lor na .
•Iosé 1< rnando de Oliveira Barro. Ba ·to.
Eduardo Angu to Lobato d
ou a.
José
uilherm
ogu ira Roov r Ribeiro.
Rui Baruo:a:U 'ia L itão.

H nriqu

amb tta

r

r z Brandão.
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João da Paz Laranjo Mourato.
Luis Alberto de Meneses.
António Rodrigues Rebelo de Carvalho.
Hélio Pires Afreixo.
Rui Silvino de Freitas Lopes.
António José dos Santos.
António Paulo Brancourt Pestana de Vasconcelos.
António Fernando Mendes.
José Borges Tamegão.
Arménio Soares da Cruz Sampaio Nunes.
José dos Santos Oliveira.
Eduardo Monteiro Nunes Prudente.
Abel Carvalho de Almeida.
Manuel José Morgado.
José Mealha Costa.
Manuel António Fernandes.
António de Matos.
Cirilo Bismarck Freitas Soares.
Joaquim da Cunha Caetano.
José da Rosa Carvalhal.
António I1erminio de Sousa Monteny.
Domingos Albino de Magalhães.
José Augusto Esteves Felgas.
José Farinha do
autos Tavares.
Abel J osé Coelho d Sousa Sacndura.
Manuel Viegas de 'ousa Lopes.
José da Cruz Nunes.
Rogério da Encarnação Elias Mimo o Correia.
Fernando Cerqueira da ilva.
Manuel Viegas Barreiros.
António da Conceição de 'ousa
Cu troo
António d Vilas Boas de ousa Magalbães.
Manuel de Castro Pita Duarte d Alm ida.
Raul Garcia Martins.
J o Bernardo Cruz de Aragão 'I'eíx ira.
Franci co do armo V ign.
Horácio d Oliveira Rodrigu H.
Júlio Carlos Matias.
Agostinho
osta Alcohia.
Francisco David I'r to Rodrigo R.
Pedro António d Barros
Vasconc lo Figu ira
FI' ir .
J oã Mari d
ampaio
Orlando da o ta e ilva.
António d Vil. ou' los alvão 'I'ino o 'I'ovim.
é
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13) Foi autorizado que nos documentos de matricula
do tenente miliciano, do centro de mobilização de infantaria 11.° 1, Afonso Viego Marchueta seja averbado
o nome d seu pai, Isaac Wahnon, devendo ser feito o devido averbamento nos referidos documentos de matricula.
14) Contam a antiguidade

do actual posto desde 1 de

N ovem 1>1'0 de 19;)-1, nos termo:'! do a1'1igo ;)0.° (lo Decreto-Lei 11." ;Hi :lO..J., (le ~..J. dI Maio (h' 19+7, o~ Hl'g'uinies

nlferes:
Infantaria

Firmino Migul'l.
Curlo« Albedo (ll' Carvalho Heurique» do" Suuíos.
U:ahril"l Fátimu {lo ~ uscimeuto MpIHlp" .
.1 ose Simõl's <1(' Faria .
.José Manuel Sl'Vl'l'inno 'I'eixvira.
ltui Alberto 11agiolo dp Gouvvin ,
Alberto Porff rio de Curvulho l' Siha.
A ntún io Correin Y ('111 uru Lopo-,
Hélder Chayp'l Gom« .
Muuucl àlnri. Amnrnl (1l' Fl'l,ita'.
Alre l ('pl<,,,tino Ynz .
.Joaquim Antôllio UOIl(:alyp~ )li ['(.....
Rau l Du.n-í« {'ahnrriio.
Viuu-io Alvcsdn
('0,1;\
l' SO\hn.
Lueinuo (1(' Almvirln Alcxuud rino .
•\ ntrin i« :hlnl'<Jl1l's (Il' Abreu.
,\11', :111<11'(' ~f()J'(·ira dI' SOllsa .
...\rd{mio ;ll' Ol iveirn Baptista
l' 'il\:1.
Pl d ro .T 1io (1l' l'l'z:l1'a t {'OI'l'l'ia .
.Inâo ~f{ll·io Audrarl. cll' B('il'l~ .Tullqul'il':1.
A rlll~lIio ,\\lg-Il~to (1<1, il\'<\ 'l',·o(1(;"io.
1<'r:III(·i '( o ~I:\lllll'1 IIOlllt'm <1(. (Jolln,ia
('o-.Ll Fl'r~l{trio

ú

Il:\l\(lt'~ .
.1or'g·(' Al,'x:lll(lr-iIlO
Halll Lp<1rl<ll'O

no

FI':lIH'i

'('O

Fpl"lt:llldo

,\l':I\íjo
~,lId().

('olTl'i:1.

~1() ('arrHo \f, <1l'il'O <II' .\ IlIl<'i<1:1.
:\I.Ill\l('1 ,'('hmi,j( dI' \lnllt.lh,11l ('

Hl'li( (I rp!a ...(·o.
•\h';\ro
LOII!'l'i!'o \I:lrlill
PPIl'il'.1.
(':lrl()~ ,\ llH'l'(o 1<ln"" SO:Il'I" Fahi:lo .
.Tono .10 I"~ ('lIr,\(lo ],t·il:lo.
Ibmil'o
MOl'll:1 do . ;1-.{·jllll'lltO.
FI'.III( i...
(·o 01'.111;0 .tI' \f. lo .
F('I'II:1l1do Hllgo

Pr,lllI'o

:\(a !IIIt·1 cIa ~ ih <1 S n o \1.n I j II h II .Ili

IIj (li

•

1'-\ i 1\':1.
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Eugénio dos Santos Ferreira Fernnudes.
António Mar ia Eerreiru
de Almeirln 'I'nvares

de
Carvalho.
Augu to Antunes Morgado.
José Olavo Correia Ramos.
J oaquim Luís de Azevedo Alves Moreira.
Manuel Basf lio de Almeida Teixeira de Ag-ui:n da

Câmara.
Nuno Pereira de Sá Nogueira de Lacerda Mnchndo.
Oarlos Manuel Correia Marques da Co.10.
José Luís Carvallrinhn
.ae Sousa.
Eeruaudo dos Santos Ribeiro ela Cunha.
Antônio Salgadinho São Brás .

•T osé Juime Pinto Monroy Garcin.
Amável Velês Serra.
Eurico IOé~al' ,Mor(mo.
Fernando
Manuel da Costa Estorninho.
Evaristo Ramalhinho Duarte.
Alfredo Übnldo Pires Gomes ela Silva.
Carlos Diamantino
Bucelar PirPH.

Fernando

de Faria Barbosa.

GOl11l'S

Mãrio Jaime Calderon 'Cerqueira Rochn.
Arnaldo Alfredo Pereira elo Carmo .ele HOURO Tt-les.
António Tomás du Costa.
Car los Alberto Blnsco Gonçalvos.
António Rodrigo Rodr igues Ouoirõs.
:Mário elt' 0:1rva111O Moutinho
Inr-hndo.
Artilharia

Cnrlos

A]])('1'('O 'I'oixeiru

Ferreira.

Hl1hi .TosP Alfl'pdo Mouriío Murquo».
Mn nucl li ihciro Franco ('h'[lnlis.
Fvmuudn Hui ,M('squita da ('os!a Passos lin mu .
Mário Dinade
ou a.
Mnrí iuho de Carvalho Leal.
Al'quilllt>dl's Gouçnlvos
lng'l1l1ull'fI.
Nigupfl'(lclo
Ventura da ('w;1a C'l1l1ljlos.
Fvmuudo
Iunue] Piuio 1<1<.' ova is Pu ivn .
An1ónio Múximo ,e1( (Jliveiru Calisto (' Hihn.
Altinino
l.!'<.'rnandes
Gone,a]ns.
,) o:l<fuim .T'O .' E Ü'Y('~ Virt uoso.
Holanda ·dp ·arYldho 'J'Olll:ís }l'l'l'rpir •.
.To,'P Ant6uio C:1n1o~() eh· AIJIH'icln.
,1oaquim Pl'rpil'n eln > 'ilva .
•Tullo Auo'usia l~l'nallll!'~ Bu~doR.
I

I
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António Manuel Si lvadu Gama.
Horár-io Cerveira Alves de Ol ivoirn .
.10;'0 Manuel Grar,:a Pl:'reirll elo Nnscim e nt o .
.1 osé Yítor Muu uel <la Si lvu Correiu.
Cu rlos Albedo de Castro ,Sih·;t Gaspeua.
Alvaro Santos Carvnlho Se(·o.
'Carlos Alberto Claro Mouriscn >
A lf'rotlo José Pnla:Ma('hnr1o ,(la Silva.
Vasco AUg'usl.o <la Sihn Pinto e fiimas.
Ahíliooos
Santos lou"n.
l~l'rllnndo Jorg'l' Freire ·(1(' Audrrule Caslp]hrnnro

Loho da Co ta.
)Jál'io Pinto Simõrs .
.Toão António c1l' Gusmão Pimeuiel da Fon: eca .
Curlos Alberto de Carvalho F'elp:ul'iJ':1s l' Sousa.
Mário Pinto Rodrigues
de Allllt'ida.
José Femnntlo Vieira Lizartlo ('(wlho ele Oliveira.
Luís .ToJ'p:l' TJOjlPs Gomes Marques.
Vítol' Muu ucl ,Snntos '101'1'(': , ilvn ,
Cavalaria

.Toão M:mul'1 Bilsí ein d\' )Ipllesl'~
Frn nrisvo

Ant<Ínio

Luís d(' fipqupil'a.

~bl'quilh:,,,.

)Iarlilh

l{pi'i ·(1\' C'lll'Ylllho.
UllO .\hnl'o
do Couto Bustos (]p Hivur.
Spl':dilll (]:I ('ru7. Duarte Pinto .
.JO'il- )J:1l'i:l B:ll'J'(ho Hrnuvo Ii;.
.l ust iun .\\Ig'\I..,to L'Iuru Pinto.
A ntlÍllio ],0 PI' . )I~l(,lt:\(l() do (':ll'IIHl.
Hlli EI'1\I'~t() F!'l'ir!' Loho (la ('(I tn .
(l'rll:lJl(1o

.Jo:lo ~LIl'till"

Hilwil'o

)[:1 t ('\1->.

Engenharia

,T o"i>

L0l'!'~ (lollll'S

Fpl'It:lIHlo

YU'i('O Vl'rll:l1ldo
LIIIS

Elllllio

(II'

){l'lo

• LI]'(I'Il·S.
\Yiltoll I'Pl,(·il':l.

d.\ sih·:l .
B:nho"a.
.\1\tl;1110 di ~lol':li
B 11'1'0
('!'i1\'0

.JOSl- 1'1'1'l'il'n (11' M('dl'il'O~
B:llt:t~:\l'

•, O,,;(~ BI·H.do

.\ lípio

(]I' .\ l'atÍ.i0

AlItlíll'O

Pi

'.11'1'.1 l)io~o

Serviço de administração

n.

dI' • 'ou

1't'I'l'il':l

11..

.1.

ih.l.

militar

.\ nt(íllin . fn(]l'ir.1 l' I .
.Ifhl do" SOllio
('.1 tl(l .
•\ llt!ÍlllO Adolto Hodl·i~u
L ·it
I)OlllilJlrOS
FI·I'Il.llldo
di'
.\lllIl'idll
,.,

A
.';1

111\1;.'10.

(·illlt'lItO.
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-Ioãc José Bernardo dos Santos Fnlcão c Ou nhn .
Cirilo ele Aguiar Santos.
Mnnuel de Oliveira da Maia e Si]ya Forte.
-Ioão Duarte Sil"a do Fig'ueiroc1o UaS]Hlr.
António Nogueira
da Silva.
Vítor ,Manuel de Morais Simõ R.
Luís Ferreira da Hosa.
Jaime Hélder Duarte Barros.
João Vítor Lucas Varela.
Mário Leopoldo Monteiro <1(' Alm('icln HIISHO .
Joaquim .J osé OOl1<;a lv('f; CriFHíi;;LOlJ)O .
J'osé Perreira Pereirn Dourado.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército
Améri co ~r.ar1 ins.

Saint Clair Nunes Gandru .
•J osé Maria Reis.
<Carlos Ferreira.
Horácio Maia Consolado.
Edmundo
.Joaquim

Manuel
.Jonquim

Filipe Amâncio P('!,pira .
Autuuo-, de 01 ivo iru .
Francisco da Si]\'('irn .l ún inr .
J o é <1l' Ahneirln.
Lopes RoclriglH'H Ramalho.
Almeida Bctt encourt Vin na .

Joaquim
Lu ís ,dt'
Al exnnd ro Gn par.

Eduardo Curde iro f.:arn ivn ,
Manuel Joaquim Pinto.
Avelino de Araújo .
.lOR(. Feit
r Roc!rig-urs.
:M nnuol Br:ís 111on iz,
,M:ll'1inllO Coelho .
•JOS(~ Henrique
«Io Ulivciru.
AntÓllio(la
Silvu C'nlqu(·i)·<i.
Tru ís Eg-Í(lio I('('in.
A ntóuin (1mi Sa1l10 ..
.T oíl o H ibei 1'0.
VnR('(1 Mut-hndo Vl'rrpirn
VilaR BDnR .
Joaquim
ela Pu lmu -Iún ior.
Sl'ranm PIOl'(~ll('i().
VC'l'nnnc1o
Cu ldvirn Hpifpl)e'Oltr1.

lf») ];~ aspiran]

1<' mando II uriqu S ,011como 011, til da portaria
elo 17 do
utuhro (I lÜó-t., publicada na Ordem do R,rt=/'cito n.O 0, 3.n sório, do corl' Ilt ano.
calv s das

miliciano

v, . o nâ

alf

I' R,
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lG) Chama-s João TIumberto de Ataide Campos COHta,
e não João Herto d Ataido Campos
osta, o aspirante
a oficial de infantaria
promovido
ao actual posto por
portaria do 1 de Outubro d 1054:, publicada na Ordem
do Erército n.? 0, ~,a érie, da mesma data.
17) Prestou
erviço no gruJlo de artilharia contra aeronav ti n.? 1, desde 26 de etembro' d 1952 até 14 de
Outubro (lo .orrente ano, para os feitos do artico 71.°
do E tatu to do Oficial do Exército, o major de artilharia
~arloi'l Vida] do Campo,' Andrada. Esta declarução substitui a 91) da Ordem do Exército n.? 10, 2.a sérí , de 31
de Outubro do corrente ano.
1~) Frequentaram
com aprov itamento, no 'entro de
instrução d artilharia contra aeronav s, dI)
de Outubro a 27 de Novembro de 1954:, o cun o de informaçõ s
operações
A ... \.. os s guinte oficiai' d artilharia:
~ra.ior João Jo 6 Domingues.
Major António Per ira T ix ira de ..\lm ida.
upitão José de ~r lo :\fa' d Cabral.
'apitão José da ~f ta 101'1' ia Pir s.
1H) Por t r compl tudo o urso geral do ostndo-maior,
pas a a contar a antiguidad
de tenento do 1 <1(1 D _
7.cllll)l'o de 194:7 o a d capitão d ~d 1 d Dezembro
de H)-l s ndo .olocudo na
cala da sua arma 11os'lU rrln elo capitão d urtilhm-i,
António E .tcves, nos
tr rmos (lo artigo ~O.O do Dccr to-L 'i n.? 39053, ti jli
d Dezembro d 19~:?, o 'apitiLO ,I artilharia. Fran isco
.\1>1' u Ui cado.
:?O) P lo con lho ti intruc;:ío ,lo' cur'o
do e tndo-maior foi del'Í<lido atribuir ao ('apitilO de artilharia FnUl('isc d Ahl' II Riscado a da~sincac:ã
de «aprovado»
no ClIl' () g mI l10 staelo·maiot .. ( lU virtudo da eh si!i('aI,.'( s 01>tiI1a: no 1.° alio (lo ' tI CUI' O m Portug-al
p la informac,:õ s obtida
na rI' 'lU 'neia, nos I<.stados
t nido~ da .\IlH1rica, do cur'o 'I'h COllllllantl aIHl (l 11 ral 'tall' olle ...
:?1) FI' C}ll II ta l'am com aproY it:lIU nto,na.gsco1aPráti(':I d( .\rtilharia
d(
ti
OV
rnhl'o a 1 d D z mbro
(} 1!);)4: () ('til', o d ,'olll:mdant( s tI bat ria do qU:Hh'o
Jl rlll:Ill~l\t o. t II nh. d :ll'tilhllria,
l1'erio Au~u.;to \"ila
\ rei Ba 1:11', \lIllkar ti' ':lIupaio Ho,ll'i ..u , Joaquim
T
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Humberto da Silva Porto Oneto, Domingos Sebastião
Gama da Câmara Stone e Alntro Manuel Vílarcs Cepeda.
22) Frequentaram com aproveitamento, na Escola Prática de Artilharia, de 18 de Outubro a 11 de Dezembro
de 1954, o curso de referenciação os alferes de artilharia Abel Cabral do Couto, Va co Augusto da I-lilva
Pinto e Simas, Mário Pinto Simões e João António
Gusmão Pimentel da Fonseca.
23) Frequentou com aproveitamento, na Esccla da 01'denanco, nos Estados Unidos da América,
de 17 de
Fevereiro a 12 de Maio de 1954, o curso ]ijxplosive
Ordenance Disposal o alferes de artilharia Nuno ..\Jvares Pereira.
24) Frequentou, de 11 a 25 de Junho do corrente ano,
um estágio de .instru -ão prática junto do 7.° batalhão
de engenharia da r). a divisão do xército dos Estados
Unidos da América, estacionado em Angslmrg (Alemanha), o tenente-coronel
de engenharia Manuel Quirino
Pacheco de Sou a.
25) Prestou serviço no batalhão de caminhos de forro,
desde 16 de Outubro de 19[)3 a 5 de Julho do corrente
ano, para os feitos do artigo 71.° do Docroto-Lcí
n.? 36304, de 24 de Maio de 1947, o major de eng nharía Laurentino de Almeida e ú, ficando d sta formu
rectificada a doclaracão 28) da Ordem do E.1'ército n.? 7,
2.:1 série, de 31 de Julho d 1054.
26) Frcqu ntou com aprov itam nto, na os 'ola d s rviço do mat rial do comando d gu rra, nos Kstados
Unidos da América, ele 3 a no de Junoiro d HF:3, o
curso auto-e] ctrician o capitão d eng nharia l'~ul'i'o
Ferreira
+ouçulvcs.

27) Para os efeitos do dispo sto no artigo 1:?6.0 elo
Estatuto do ficíal do Exército,
d claraqu ao' capita s abaixo lI1 ncionadoa, na situução d lic nçu ilimitada, pert nco a nom n~üo para a 1'1' quência do curso
para promoção
a ofkiul 1:lU[l rior no ano I ctivo d
195f)-105(\ :
Engenharia

Mauu 1 Jono Pais d

.\z \ do.

Serviço de saúde militar

Francisco

Afouso d

latos,
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~8) Froquontaram
com aproveitamento,
nas Oficinas
Gorais do Material de Engenharia,
o cur o d espociaIizaçâo em altas fi' quência
para oficiais e mrgontos,
qu funcionou naquelas
Oficinas de 16 de Agosto a 23
de Dezembro de 19[>4, o capitão de engenharia
~Iário
Pinto da Fonseca Leitão e o tenente de engenharia
Gon<:a10 Nuno do Albuquerque
Nanches ,da Gama.

~9) Chama-s
Arménio
Gomos dos
antes
ilva o
t n nte da ongcnharia
que, por portaria de 30 do N 0vembro de 1954, publicada na Ordem do Exército n.? 11,
2. a série, daqu la data, foi colocado
no batalhão
ele
caminhos do ferro.

30) FI' quentaram com aproveitam nto, no corr nte
ano, o cur 'o de omandautes de companhia
do quadro
perman nto o' tenent
do nzenharia
Noé David
oar H Jo -6 Pedro
araiva Vic nte da Silva e Jorge Teix ira Pimen

t

B1) Exerc

1.
desd

27 d

D z mbro

d

Hl54 o cargo

d subdir etor do TIo pital Militar Principal, cumulativamont com o cargo do P" f ssor Ie tivo d Institut
(I Altos Estudos Milinu' ,o t nent -coron 1 m dico,
na situa 'ao d adido, ...ricolau .J o Ó li tt ncourt,

:~:? 'hama-s
Uário Erne sto Froir
arvalho ele á
~[orgado Dominuucs Ou rru,
não :Mário Ernesto 1<'1' iro
d I-. Íl N ogu ira Domingu s ruerra, o ali' I' s
'1ar\'<llho
gra(luaclo (lo s rviço do mhninistra ão militar, graduado
II(':-;t posto por portaria ti ~~ d Outubro elo corrente
ano, iuserta na Ordem do Exército n. o 10, :.? a sél'i ,
d 195-1.

:l;3) Chama-s
.Tos tIé ~Iil'ancla Dominguos
Por('~,
niLO Jo 'é cI )[il'anda Domin~os Por s. o alfcr('s ~racluaclo do s 1'\ i('o d acll1linistl'a~ã() militar, graduado
nesto posto por port:tria do :.?~ d Outuhro (lo ('Ol'l'{ 11tO
ano in ('rta na Orde/ll rio E.l:él'cito !l.O 10, ~.i1
rio,
d l!);)-t
:H) PI'ostou ,('r\'i,'o lia I il'oq;ão da Arma d IIIf'antal'ia ti :.?-i d 8 t Illhro a 17 II D /.clIlhl'o el Hl,}.J.,
",
- (I 1':; rnt, •J oao
o l' ,
ron('1 ti illJalltal'w.
na :<ltua~(LO
\u VIL'tO da Pai.'ão )[01' ira.
:\;)) ('ontinu.

H pr 'sta1' .~.J'\"Í('? na :l." h<'partil'ão d:t
O t II atc-coroll Iml-

La I>il' '\ão- ~ 1'al til' to :\fllll, trio
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liciano de infantaria do oxtinto quadro esp cial Manuel
Pedro Rodrigues
Pardal, que, pela presente Ordeni do
Eixéreito, transita para a situução do reserva.
3G) Declara-se
que recebeu
todo' os vencimentos
pela Junta da Emigração
do Ministério do Interior, de
1 do Agosto ele 1053 a 31 do Outubro do 1054, o major
de artilharia, na situução do reserva, Rogério de Paiva
Cardoso, que prestava serviço naquela Junta o que d ixou
de o prestar d sde 1 de Novembro do 1954,

37) Chuma-so Adólio Ferroiru da Silva, e não Adolino
Ferreira
da :-;ilva, o capitão de infantaria, na situação
de reserva, a quom se refere a dcclarnção 48) insorta
na Ordem do Exército n." 11, 2,a série, de ~ de Dozembro do 1954,
38) Não desligndos do serviço desde as data' qu
lhes vão indicadas,
nos tormos da última parto do
artigo 15,0 do Dobreto-Lei n.? ~8 404, do :31 d ])ezembro
de 1937, os oficiais na situação d r s rva
em seguida
mcncionndos
e qu
nas datas referidas
atingem o limite d idade para transitar pura a situacão do reforma:
Capitão de infantaria JOR6 d :-:lousa Paz, d sd 10
de Nov mhro d 1954.
Capitão d infantaria Miguol Maria Pupo Corr ia,
desde 22 do Novembro do 19f>4.
Capitão d cavalaria José l\Iaria da Costa, d sd
~O do Novembro d 19~)4. Prestava s n iço na
Ag0ncia Militnr.
Capitão do quadro dos
rviços auxiliar
s do Kxército Emídio José, d sd ~2 do Novombro (h, 10~)+.
Prestava s rvico no quartol-gon !'UI do Go\' l'110
)filitar d Lisboa.
30) Doix ou de P" star o1'vi () na L giüo POl'tugIl0l:ia,
li d(' Noyembro do l\lf>i, o lIlajoL' do <'/tyala1'ia,
na sitUlwão de r s na, Francl 'co .Jos Car(lo O abl':ll
<le Quadro '.
<1('8(10

40) Doi .'ou do IH' Rtar H 1'\'i(:o lia 4.11 H pu1'ti\,üo da
Dil'oct;üo- J l'al ti ,to MiniHtél'io, dORd j~ dt' D ZOIlI1>1'0 d
10:>4, pHHH:tlldo a ]ll'oHtá-l0
110 <jnal't("-g nOI':11 do
(JOv r'no Militar' (1 LiHboa, d sll a III RIll:t data, o (':pitüo II ('avalada, na situação (10 r H I'\'a, .IOH
1arlo!'
Pinto ~o lho Mnr'tins 11 Lima.
j."
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41) Presta serviço, desde 14 do N ovembro do corrento
ano, no
olégio Militar
major do 8 rviço de admini 'tração militar Francisco
Garcia de Brito, que, pela prosente Ordem do Exército, transita
para a situação do

°

1'0

serva.

4~) Pr sta serviço,
desde 1 de Dezembro de 1954,
como adjunto da 1.a Repartição
da-B." Diroccâo-Gerul
do Ministério
do Exército
o major elo extinto quadro
auxiliar
de artilharia
José Francisco
Ilenriqu R, que,
pela pr
nte Ordem do Exército, transita para a rituação
do rc serva.
4:3) Pus 'ou a pre 'tal' serviço no r gimento do artilharia de co 'ta, d sdo 17 d D z mbro de 1%4, deixando
de o prostar,
d de a rei' rida data, no grupo indepcndent
d artilharia
d costa, o capitão do xtinto quadro
auxiliar d artilharia, na situação de reserva, Guilherme
Joaquim
atramelo.

44) Presta serviço
d sde 2 de Novembro tI 1054,
na Direccão da Arma d Infantaria o capitão do quadro
dos sorvicos
auxiliares
<lo K rcito Rom rito Paulo
'I'rias, qu
P la pres nt Ordem do Exército, transita
para a situação

d

r s rva,

4~») Presta serviço, d sd '(1 1 (\z mbro do corr nt
ano, no butalhão d metralhadoras
11.° 3 o iapitâo do
quadre <lo 8 ervicos auxilinrc:
d Ex ')' .ito Alb rto Augusto do Az vedo, que li la pr s nto
rdcm do Exército,
transita para a situucão d r serva.

46)
. aruonto -ajudante
músic s da :l,a 1 parti -üo
da La Dir cc:ão-U 1':11d ..te finÍ'tório
.J o 'ó Pinto Rodrigue::
da Iuarda . acional H puhli 'ana, 'ado
oar H
d ()Ii\(~im
• [unueI da 'il\'(l Dionbio;
do l' gim nto
T

11 infantaria n.o 1 DomillO'o: F mando
anbao' do hatnlhão (]( \':It'adol'cs !l.O 5, .\lvaro \lIgu to d 'ou 'a; do
hatalhrlo indop !ld nte de' infantaria
!l.o 10, B rtin
}<'{\\'('1' iro;
<la 2.~ R( pnrti .~() ela 1.3. ])i1' c~ao-n 1':11d ste
:\Iinit Il'io, .Joaquim Albl rto 'or(l iro, ,do hatalhão ind( [lc'Ilc1!lt
do illfuntal'ia n.o 11'1, I' mn 'isco ,Josó DiaH,
1'01':1111 aprovado
110 ('Oll('ur o para
nlfPI'("
eh f
d
handa (1 Illúsi 'a, nhpl'to 1)( la O,'dl'J11 do R,l":"cito 11,° 7,
:?a IIri d :31 (I( .Iulho (lo corl' !lt ano.oht
!l(10, 1'(s]I di\·nlll
nh', a ('ln:ificac;õ>
dl 1:-),:->, lf> :~, 14,3,13,2,
1~ J 11 i,
1') I) 1

-'"
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- 3.a Repartição

47) Em vista do despacho de S. gx.a o ubsocretátio
de Estado do Exército de 11 de Dezembro do 1954,
fica sem efeito a declaração 65) da Ordem do Exército
n.? 11, 2.a série, do 2 de Dezembro de 1954, relativa
à deeistência da frequência da l'~scola ontrul dargentos do primeiro-sargento,
da E 'cola Prática de Engenharia, Luís Alexandre.

Ministério

do Exército - 2,

a

Direcção-Geral

- 3,

a

Repartição

48) Pensões anuais ntribuídas aos oficiais orn seguida
mencionado,
quo, pela presento Ordem do .E.rél'cito,
transitam para a situação de rOS01'Y<1:
Brigadeiro
médico
Américo
Pinto da Rocha,
96.0006.
oron 1 do infantaria António da Encurnucão
:-;anto'
Vioim, 71.208t$. Tom 39 anos do serviço.
Coronel d infantaria Amad ti da Paz Olimpio,
72.000 .
Major do artilharia Carlos Augu sto Nunes, f)2.()[) ~.
'I'om 89 anos do s rviço. V cnc P los ~on iços
Cartográficos do Ex6rcito.
Major do extinto quadro auxiliar d artilharia .108ó
Francisco II nriqu s, 47.7:3 o, '1' III 37 anos do
servi o.
'apitão d artilharia
ado' P r ira, :.?1.:3:33· liO.
T m 20 anos d S rvico.
upitão do quadro dos s rvicos auxiliar s do E. (~1'cito JOltO Pinto Gu d s d
ouv ia, 38.7G(),,
Tom ;38 anos do ::; rviço.
'apitão
do quadro dOK sOI'Vi<':08 auxiliar s
~r·
cito Alberto Angusto Az vedo 40,80
~apitão do quadro dOl-i ~ rviço auxiliar H (1 I'J. (\]'cito J\ ntónio Faria Pai~ W. O,.
Hpitüo do quadro ,I S IS rviço« nuxiliar ~ do K'ército Júlio Manu 1 d :-;oU!lIl, 4 80< \fo,. V uc P lo
HllhiSN'" tariado do Estado (I A ,·onÍlutica.
T " nt (lo qUlldl' do~ ti I'" i o' :lll:ilial' s do K <'1'('ito .Tos6 .Joaquim P reim
alvü, :.?1i.Hi' ,'r III

ao (':.'

I.

:~3 HU

I-l

d

H

ni<:o.

2." Série
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de Fiscalizaçãe

49) Hd",'ào
dos conselhos adm iuistrativos
do .Ministério do E\.0r('ito considerados
quite- para com o Estudo
(leia sua gl'rêJlcia no período de 1 de Janeiro
a :31 de
Desembro (1, 19j;L
I." l' 2." Dil'el,\'õI'8-Uerai~ do Miüistério do Exército.
;1. a Di l'l'('\,i'io-tl erul do )Iin isí ério do Exército.
(;0\1')'110
)Iilitnl'
de Lisboa.
L'omn ntlo da 1." rccião inilitnr.
(\IIlHIlHlo (la :Z,'" regiilo iuil itur.
Conumdo (la ;l.a l'l'lyião
militar.
0._
'mn:lll(ln da 4." regatO militar.
Comando militar da )fa(h'il'a.
('onlllndo (la Ddp,;a Costeira dI' Li boa.
Di1'(\('\,iio lla Arma <1 Infnntaria.
E«'oh Prática (le Infantaria.

(\'ntro dI' instrução (i "',1l'1)' mtos m ili .ianos de infuu turiu.
Hq~illl('nto dl' infalltaria
n ." l.
}t('g'ilIH n ío ~1C' infu nt.u-ia n ." :Z.
Ht'g-illll'lIto
dI' iufu n tiu-in II." ;L
}{C'g'illll'llfo
BC'g'illll>nto

(1('

til'

in fu nl a rin
infantaria

II."

.4-

11.° ;).

n.

J{l'g'illl('llto dI in íu nturiu
dI' in íunt.u-in
H('gill}('lIto (lI' infuntaria
B('gi1l}('ldll d(' iufn nluriu
H('gill1C'nto dI' iufnntnriu
RI'gilll nío dI' inf'nut.n-iu
Hl'g'im n lu (1(· inluuttuiu

n ," 1"2.
11.° I:L

H('lóllll'nlo
HI'gillll'lIlo

lJ.

Hl'g-ilIlP1Ito

HI'"inlt'nfo
HaLlhiio

H:llalh:lo
n,d:dhiio
H 1101111:10
H;d a llt:ltl

H:d:t1han
n.dnlhan
Ibtalhao
Thtnlhao
H.ttalh:1O

(lI' infnnhuia

li."

n ." 7.
11." V.
n ." 10.
11.°

11.°

11.
1·l.

1:;.
n." Hi.
ind())( IIdl'n11' «1(' inf.lllfal'ia
ind('I)('nd('lItl'
dI' illf:lnl:ll'i:l
ill(l(')H'll<l 'lIt\' lI' inf.\ntal'ia
dI' ('a\.'aclol'C·· 11.° 1.
dI' ("I«,'.Hlnre n.O ')
(lI (';I\,adO) 'S 11.° 3.
(1 ('n~,.l(lnl'C' 11,° 4.
tIl' .1\,:lllnl'l 11." fi.
1(· 1'1' • clllr
II." fi.
(lI' (':1\,. clo)'(' 11.° 7.
.1(, infontal'ia
(1(, inLllItnl'ia

Q

n."
11."

11."

li.
IX.
If).
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cuçudorcs u." S.
caçadores 11." 9.
cuçudorcs n ." 10.
uu-tru lhudorus
11.° 11.
metralhadoras
11.° '1,.

metralhudorus
engenho .

n ."

a.

Cnrreira dt> tiro da serra da (\\I'1'l'gul'it'ü.
Direl'\,ào da Arma de Art.ilburiu.
Uegilll '1110 de artilharia
lig'l'j)'tl n ." I.
Ltegimento de artilharia
ligpira
u ." 'lo
RegillH'uto de mi ilharia
I~gl'jra 11." 3.
ltegilllento
de urt i.lluuia ligl'il'a n ." -l .
Regimento
de urt.il luuiu ligeira I},O :).
B.,cola Prática
dl' Artil luuiu.
Regimento
de artilharia
.u." H.
Reg'imputo
ll(\ artilharia
1'l'::;r.1(la n." L.
RegilllPllto de artilharia
pp",Hb n.O 'lo
]tegilllPllto
(le urt ilharia Ipe~a(la J),O :1.
Iteg,iJlH'llto <ll' u rt illut riu dI' l·o"ta.
L{t>gillll'I1l,O
l!t· .u-t il luuiu u n iuéreu fixa.
Grupo indqH'IHll'ldl'
dI' nrt illuu-iu (I· l·():-\la.
EI:I{'ola .MilitaI' 11l\ j';]l'(·tl'onll·(·:\lli(·:1.
Grupo ,(](' artilharia
de gmll'lli,ão.
(Irupo ,d(· «rt il huriu '('olllnt :I{\I'onayl'" ,11.') I.
UI'UpO dI' artilharia
con ru uerouaves
11.°'2.
Grupo (]l' n rt ilh.n-in ('Olltnl :\(\1'01\a\'(\., 11.° :1.
í

í

Hn teriu

independento

Batl'J'ia

in(ll'[l(\lu](

(h· <1dl':-\a de ('o"ta
nte

<1l'

dPEl':-\:!

(Il>

('O:-\l:1

u." I.
n." ;1.

J)(']Hísito Ul'l':I.] (] )[:d(\J'i:d (]l' OU(\l'1':1.
])l'~l:\(';\ll1(,l1 to 1\1isto (lo Fortl\ dl\ A 11\I:lILt.
1)r"tn('''ll1l'llto
dn !t'ol'le do Alto do JhllJtl(·.
l>jl'{\('\"IO
d:l .\l'Il\tI dI' CnY~dal'ia.
I';~('ola J>nU il'a !l<l' ('"valaria.
Hq.ÓIlII'1r10
III' hH('l'il'o~
n." 1.
Hpg'illll'ldo
dI' 1:11\('('i 1'0'; H." :!.
H('gi1l\l'n1o
(11' (·:tY:llal'ia 11.° 1.
H(\g'illll"lIio dI' ('av:llnl'iu II." I.
H('gil\ll'Hio III' (·{t\':ll:nia n." rl.
I{l'gillll'n!o
(l(\I·:tval:ll'iu
11." fi.
I{l'giHll'llto
dI' ('<l\':t1,11'ia l\.O 7.
HI'g'i1\II'HtO
111' I':lY:llal'j:l
11." ,q.
K~('(ll;\ ~I il it :11' d(\ 14;<] II it :I (,'i'\o.
Dil'l'('(::111 (ln ,\1'111:1 (l( EI1g'l'llh:1l'ia.
g,,(·()]u Pl'lU i('il 11c ]t;lwl'lllw rin.
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Regimento
de engenharia
n .? 1.
U, gimcn to deeng euharia ui. 0;2.
Grupo de compuulrius
de trem auto.
Batalhão
de cuminh ' de ferro.
Batalhão
de telegrafi stus.
Depósito Geral de Material (h\ Engenbnria
Direcção do 'el'viço de aúde MiJitnr.
1.o grupo de COlll puuhius de ~aú(ll'.
~.o grupo
de companhia
de suúd o,
Hospital
Militar
Principal.
Hospital
militar regional
11.° l.
II ospitul militar regional n ,? 2.
Hospital
militar
regional n." a.

,

Hospitul militar regional 11.° -+.
Assistêuc-in aos 'I'uberr-u loso« do ExP1'(·i 1o.
Depósito Gerul de ~Jaterial Nnnilál'io.
])ir>(',ão
do 'l'l'yi,o Veteriuário
)Jililnl'.
Ilospi tal Mil ilar Veterinãrio.
Di!' 'cção do "rvi~'o de A(lministra,ão
)1 ili íur.
Escola Práticn (le A l miu i-amção ~lilitar.

1.° grupo de r-ompnnh ins dt'uhsisti"Il('i'H.
])pp<Ísilo Oeral <It\ )fatprial
d(' Aq unrt e ln tuo n Iu.
l)ppósito (i('J';\ I dl' Furd.uncuto
(' ('a 1(;;\<10.
AgA'lH'ia )lilitm.
I n-d itulo dI' Alto" E"tu(lo" )Iilit<lJ'(".
E·;{'oJa do E. érrito.
Escola ('t'll! 1'<11d c Nill'g'l'lI tos.
('01 ~g'i{) )lilit<ll'.
III .í ituto Profi. sionu l <lo Pupilo"
do E (~n'iln.
Insl it uto 1(, Odinl.l'.
T'ribuun i- )IilitaJ'('s .11' Li hoa.
'I'ribunul
)1 il itur 'I'erritorin l do ]>01'1(1.
'l'rihulIal
)Iilit.1r rl\'rl'itori,d
dI' Yist'u.
I('a I dt' Hl·('lu fio (lo (JO\'t'I'lIO )lilit.lI'
dI' Li,ho:l.
('a" ~ll' UI ('lu ;10 (la I." I'q6ao militar,
(':1,,;1 d(· Hp(·lu~ao da ~." J'('giao
lIIilitul'.
1 .. ('()II1]l:lllhia
(li {'iplill<lJ'.
'2. ('()lII]la n h ia d i",('i]l I i n,ll'.
J)PI)(', ito Di l'iplillll".
&

I'n ítlio .\rilital' d!' Nant.Il't~Itl.
('OI11pallhia
dI' adidO' do Um ('rno

:'Ir ilita!' d!' Lis-

"0,1.

A ilo
(,11111'11

Illdli(l( .
III militaJ' cio .\,111'1'.
(I, in Inl<:iio IlIilil.ll'

dI'

( 0111:1li

cip

',lnt.l

:\f:tl'g-:nida.
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8·17

RECURSOS

Ministério do Exército -I. a Direccão-G.eral-

2. a Repartiçlo

Por Acórdão d Hi do Dozombro de 1954, homologado
por d ipacho ministerial
d ~3 do m mo mês e ano:
Confirmado o d spacho ministerial r corrido o nogado provim nto ao recur 'o interposto
pelo brigadeiro, na situação de r erva, Luís Augusto Soares
de
ousa
anch s, em que recorria
da deci ão,
homologada
por despacho d 6 de Agosto de 1954,
que detorrninou
a . na pa sagem tt ituação de re• eryu.
Por Acórdão do Supr mo Tribunal
Militar de 16 de
Dez mhro d 195'*,homolorrado
por d spacho ministeriaL d ~:3 do mesmo mf>
ano:
Confirmado o d spacho r corrido
n gado provinto ao r cur o iot rposto }l lo coronel do corpo
do stado-maior,
na situação d re serva, João J osé
Xavi r Bunazol
m qu r corria da portaria, do ~f.>
d .l unho d 191>4, qu o mandou passar it situuçâo
d r serva, d ciHÜO sta pro\' ui nto d d spacho
ministerial
xarado sobre uma d claração d dosistôncia de continuar
a fr quentar o 'urso d alto'
comandos.

U1

Por Acórdão do 'uprem
'I'ribunul-Militar
li 16 d
Dez mbro d 19~),*, hom locad
por despacho
mini 'riul d 23 do III mo ml'S
ano:

onfirmudu adi
'aO recorrida
(\ II
monto ao rccurs
interp ..to p '1 t nent -coron 1
d infantaria, na situação (1 r serva, Jos '1' 0(10ro
(la ~i1ya Hantos,
III (}lI r corria da d cisiLO, homolOirada por t1 '. pacho tlt' li II .Jan iro d lU54, qu
o pa 'sou à 'ituac,:ão d r .prvu.

Obltu6,.lo

1!lnl
.\hril
tçlllbro

10 21 -

TClIl'lIto.!t

il.t·i.lntaria, na itul,,;ão de reserva, Jo ('
da 'il"i\.
'apitão do quadro ,lo
'rvi<;os au, iliare <lo E. úr"ito, adido ao '1u;\,lro,'I' 'oh 1,lu F,·m. IHt.· .\1· trC'.
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Tenente-coronel
de infantaria,
na situação de reserva, Abel Rodrigues Casaleiro, Prestava serviço no distrito de recrutamento
e rnobilizaçllo
n.O 7.
General reformado José Tristão do Betten .ourt.
Tenente reformado Domingos Bri tahlo da Concei~ão Vilar Gomes.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, no quadro, ] dílio Venâncio Lima.
(~apitão de infantaria, na hitlla~'ão de reserva, Ari»
tides Aprígio da Silva Ferreira Coimbra.
Capitão miliciano, licenciado, do centro de mobilização de infantaria. n.? 4, Virgílio Calado
or tõs.
Tenente-coronel
de infantaria,
na situação 0(' r ,serva, Henrique Augusto Percstrelo
da Silva.
Prestava serviço na comissão de inutilizaçâo de
documentos,
~apitão do quadro dos serviços auviliarcs do Exérdto, na situação de reserva, Norborto de Moura.
Prestava sorviço no campo de instruçâo militar
de Santa Margnrida.
Coronel do infantaria,
no quadro, Guilherme
arlos Ferreira Pinto BIlHtO Jarreíru.

RectlflcaçOee

a Ordem do Ecérctto II.· 11,2.' SÚL'ii', do corrente ano, a p. L·1,
I. 20.', onde se lê: n28 d\' Novembro do lU52", deve ler-se: "Ii de
Fevereiro de lfH7" ; a [lo 757, 1. 21.', onde se lu: " 'onceíção», d ive
ler- 'e: «Eneumação».

llorácio J08é de Sá Viana Rebelo.
Está conforrn .

o Ajudallt

-üeneral,

•

