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Série

26 de Janeiro de 1956

Subsecretário de Estado do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército,
o seguinte:
I -DECRETOS

Presidência

E PORTARIAS

d~ R'ep~bUca - Secretaria

Decreto n.O 40 489

Verificada a necessidade de o Ministro das Comunicações' coronel do estado-maior Manuel Gomes de Araújo,
se ausentar temporàriamente da gerência da sua pasta;
Usando da faculdade que me confere o n.? 1.0 do
artigo 81.° da Constituição :
IIei por bem, sob proposta do Presidente do Conselho,
conceder ao coronel do estado-maior Manuel Gomes de
Araújo a exoneração que me pediu de Ministro das
Comunicações, lugar que me apraz declarar exerceu
com zelo, inteligência e acendrado patriotismo.
Publique-se.
Paços

1956. -

do G overno

da República,

Ilrorxo

FRAXCISCO

CRAVEIRO

4 de Janeiro de
LOPES - AntóII io

de Oliveira Salazar.
Decreto n.O 40494

Usando da faculdade que me confere o § 1.° do artigo 107.° da Constituição : hei por bem, sob proposta
do Presidente do Conselho, conceder ao tenente-coronel

2

ORDEM DO EXERCITO

N.O 1

2.' Série

do corpo do estado-maior Horácio José de Sá Viana
Rebelo a exoneração que me pediu de Subsecretário de
Estado do Exército, lugar que me apraz declarar exerceu
com zelo, inteligência e acendrado patriotismo.
Publique-se.
Paços do Governo da República, 10 de Janeiro
de 1956. - FRANCISCO IIIGINO CRAVEIRO LOPE. - António de Oliveira Salazar.
Deoreto n.O 40495

Usando da faculdade que me confere o § 1.0 do artigo 107.0 da Constituição : hei por bem, sob proposta
(lo Presidente do Conselho, nomear o coronel do corpo
do estado-maior Afonso Magalhães de Almeida Fernandes
Subsecretário de Estado do Exército.
Publique-se.
Paços do Governo da República, 10 de Janeiro de
1956. - FRANCISCO HWINO CRAVEIRO LOPE
-António
de Oliveira Salazar,
\

Ministério

do Exército - Repartiçao

do Gabinete

Nos termos do artigo 4.° do Decreto-Lei n.? 39315,
de 14 de Agosto de 1953, manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Defesa Nacional e
interino do Exército e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, exonerar, atendendo ao artigo 7.° do mesmo
diploma legal, o coronel do corpo do estado-maior AIhorto Andrade e Silva dos cargos de adido militar junto
da Embaixada de Portugal em Paris e de adido militar
junto da Legação de Portugal em Bruxelas.
Lisboa, 5 de Janeiro de 1956. - O Ministro da Dofo a
Nacional o interino do Exército, Fernando Santos osta.
O Ministro dos Negócios Estrangeiro,
Paulo Cunha.
Nos termos do artigo 4. ° do Decreto-Lei n. ° 39 315,
do 14 de Ago to de 1953, mando. o Governo da Hepública Portuguesa, pelo Ministro da Defo a Nacional e
int.erino do Exército e p lo Ministro dos Negócios Estrangell'.os, nomear o tenente-coronel do corpo do estado-ln.mor ~o_rge .Alexandre dn ,Fons ca para Os cargo d
adido militar Junto da Embaixada d Portugal em Paris
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e de adido militar junto da Legação de Portugal em
Bruxelas, vagos por deles ter sido exonerado, atendendo
ao artigo 7.° do mesmo Decreto-Lei, o coronel do corpo
do estado-maior Alberto Andrade e Silva,
Lisboa, 5 de Janeiro de 1.956.- O Ministro da Defesa
Nacional e interino do Exército, Fernando Santos Costa.O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Cunha.

11- MUDANÇAS DE SITUAÇAo
Ministério do Exército-I.a

Direcção.Geral-2.a

Reparliçao

Por portarias de 16 de Setembro de 1955:
Supranumerário
Capitão de infantaria, adido, .\.lvaro :Uarques de Andrade
Salgado, por deixar de estar em comissão militar na
província de Macau, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Abril de 1952, data em que foi
capturado pelos comunistas chineses, motivo pelo qual
foi considerado desertor, sendo absolvido deste crime
por sentença do 1.0 Tribunal Militar Territorial de
Lisboa, de 28 de Março de 1955, ficando sem efeito
a deserção e considerado reintegrado no efectivo do
Exército desde o referido dia 1 de Abril de 1952. Este
oficial foi entregue em Macau pelas autoridades chinesas em 20 de Dezembro de 1954.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 5 de Janeiro de 1956. Não silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

P01'

portarias de 30 de Dezembro de 19M:
Adidos

Capitão do serviço de administraçâo
militar, chefe da
1. a divisão das Oficinas Gerais de Fardamento, Manuel Martins Pires, tenente de cavalaria, instrutor de
ginástica da Escola do Exército, Ricardo Fernando
Ferreira Durão e alferes: do serviço de administração
militar, do 2.0 grupo de companhias de administração
militar, Alexandre Coelho Marques e, do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, subalterno de compa-'
nhía do Colégio Militar, Diamantino Alves Gomes,
os primeiro, segundo e quarto por terem sido nomeá-
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dos para os referidos cargos por portarias desta data
e o terceiro por ter sido nomeado para desempenhar
uma comissão de serviço no Subsecretariado de Estado
de Aeronáutica, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 30, 30, 25 o 21 de Dezembro de 1955. (Anorad.a pelo Tribunal de Contas em 24 de Janoiro de 1956).
Reforma
(Despacho
de 20 de Uezembro
de 19~5 da Caixa Gorai de Depôsltos, Crédito
e PrevldGncln,
publlcado
no Diário do GO"TIIO
n,o 295, 2.' série, do 22 do mosmo mês e ano).

Coronéis:
de infantaria, Leopoldo Gerardo Martin,
Amândio Machado e Raul Torres Baptista; de artilharia, Sérgio Ribeiro de Sousa, Gilberto Duarte Mota
e Francisco António Real; de cavalaria, Armando Idalino da Cruz Mesquita; de engenharia, Manuel Augusto
Gomes e, do extinto quadro auxiliar de artilharia,
Francisco Garcia 'I'ereno ; tenontes-coronéi : de cavalaria, António Elias Garcia e, do serviço de administração militar, Armando Augusto Campos de Oliveira
Pinto; majores: veterinário, José Cândido Coelho e,
do extinto quadro auxiliar de artilharia, J osó Fernandes; capitães: de infantaria, .T orge Figueiredo de
Barros, Américo Jacob dos Anjos Pires a, miliciano
do extinto quadro especial, Joaquim Diogo Correia; de
artilharia, José Alfredo de Paula e, do cavalaria, Antero Fernandes o Isidoro Branco de Oliveira; tenente:
de infantaria, Alberto Teixeira, Domingos dos Reis
Severo, Manuel José Loureiro, Vitorino Pereira Tavares, Manuel de Oliveira e Abel Cotrim Maia e, de
cavalaria, Vasco Forroira Pimenta do Oastro, todos
na situação de reserva, o 8.0 o o 16.0 nos termo da
alínea b) e 08 restantes nos termos da alínea a) do
artigo 13.0 do Decreto-Loi n.? 36304, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 38916, do 18 do etembro de 1U52,
devendo ser considerados nesta situação de de, re pectivamonto, 6 de Agosto, 28 e 1 de etembro, 20 de
Julho, 29 do Junho, 13 do Outubro, 21 de etembro.
31 de Agosto', 26 de Julho, 10 e 20 de etembro, 2:!
de Junho, 5 de Setombro, 13 e 1..J.d Junho, 7 de
Setembro, 24 e 5 de Julho, 17, 1, 1, 10 1..J.do Setembro, 4 e 18 de Outubro e 28 de Julho d 105;>.
Esta portaria rectifica a publicada na Ordem do Exér-

cito n.? 14, 2.11 sério, do ano findo.
(Nilo cnrece

do visto

ou naotlLçllo tIo Tribunal

de CODta ).
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de 1955:

Adidos

Capitães: de infantaria, Rui Lopes da Trindade Lima
e Vasco Artur Mariano Martins e, de artilharia, Joaquim Humberto da Silva Porto Oneto e Luis Mendes
e alferes de infantaria Jerónimo Roseiro Botelho Gaspar
e José Lopes Pires Ribeiro, todos do comando militar
de :Macau, por terem sido nomeados para desempenhar
comissões de serviço militar no ultramar, ao abrigo
da alínea c) do artigo 3.° do Decreto n.? 39 816, de
14 de Setembro de 1954, devendo ser considerados
nesta situação desde 28 de Dezembro de 1955.
Oapitães: de infantaria, Armindo Carlos de Oliveira
Afonso e, de artilharia, João Luis de Almeida Rebelo
e alferes de infantaria António Marques de Abreu e
António Xavier Lopes Pereira de Meneses, sendo o
primeiro do comando militar de Cabo Verde e os
restantes do comando militar do Estado da índia,
por terem sido nomeados para desempenhar comissões
de serviço militar, os segundo e terceiro nos termos
da alínea a) e os restantes nos da alínea c) do
artigo 3.° do Decreto n.? 39816, de 14 de Setembro
de 1954, devendo ser con iderudos nesta situação
desde, respectivamente, 26 e 28, 28 e 28 de Dezembro
de 1955.
Capitão de engenharia, da escola prática da arma, António Gonçalves Barata Galvão, por ter sido req nisitado
para desempenhar uma comis ão de serviço no Minístério do Interior, como director-delegado dos serviços
municipalizados de águas da Câmara Municipal de
Cascais, devendo ser considerado nesta situação desde
23 de Dezembro de 1955.
(Anotado

Por portarias

pelo Trlbuoal

de Contas em 11 de Jaoeiro

de 6 de Janeiro

do 1956).

de 1950:

Deixam de ser considerados na situação de adidos no
Subsecretariado
de Estado da Aeronâuticn,
continuando, porém, na mesma ituação de adidos, mas em
serviço no comando militar de Moçambique, ao abrigo
da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de
14 de Setembro de H)j4, os alferes, do serviço de administração militar, ~ranllel de Oliveira da Maia e Silva
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Forte e, do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
António da Silva Caiqueiro, devendo ser considerados
nesta nova situação desde 22 de Dezembro do ano findo.
Deixa de ser considerado adido, como comandante de
companhia do Instituto Profissional dos Pupilos do
Exército, continuando, porém, na mesma situação de
adido, mas como director de instrução militar do mesmo
Instituto, o capitão de infantaria António da Anunciação Marques Lopes.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 11 de Janoiro

de 1950).

Adido

Tenente de engenharia, das Oficinas Gerais de Material
de Engenharia, José da Costa Pereira de Sande Sacadura Botte Corte Real, por ter sido colocado como
engenheiro das mesmas oficinas por portaria desta
data, devendo ser considerado nesta sitnação desde
14 de Dezembro de 1955.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 24 de Janeiro

de 191){i.

Quadro da arma de artilharia

Tenente-coronel de artilharia, supranumerário, do regimento de artilharia antiaérea fixa, J oüo Vitorino Fróis
de Almeida, por ter deixado de pertencer ao referido
regimento, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria, para preenchimento
de vaga no quadro.
.
Major de artilharia, adido, em serviço no Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica, Lionilo Eugénio J onaths
Guapo de Almeida, que, por ter deixado de prestar
serviço no referido Subsecretariado,
se apresentou
neste Ministério em 1 de Janeiro de 19M, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(VIsada peJo Tribunal de Contas om 2G de Janolro de 1950. Não
são devIdos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Supranumerário

Tenente-coronel ele artilharia, do regimento de artilharia
antiaérea fixa, António Pereira Teixeira de Almeida.
nos termos ela segunda parte do artigo [) .0 do Decreto-Lei n.? 28401, substituído pelo Decreto-Lei n." 32 692.
de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria
n.? 10620, de 11 de Março de 1944, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(VIsada pelo Tribunal
de Contas em 18 do Janeiro de 1950. Nl!.o
silo devidos

emolumentos,

nos termos

do Doerelo

n.' 22 2M).
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Por portarias de 13 de Janeiro de 1956:
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 artilharia, adido, Amparo Santiago da
l\Iota Gomes, devendo ser considerado nesta situação
desde 7 de Dezembro de 1955 e ficando na situação
de licenciado.
Deixa de ser considerado adido no Subsecretariado de
Estado da Aeronáutica, continuando, porém, na mesma
situação de adido, mas em serviço no comando militar
de Macau, ao abrigo da alínea a) do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 39 816, de 14 de Setembro de 1954,
o capitão do serviço de administração militar, adido,
Eugénio Afonso Costa Rosa Pereira, devendo ser considerado nesta nova situação desde 28 de Dezembro
de 1955.
(Anotadas pelo Tribunal de Contas em 24 de Janeiro de 195G).
Adidos.

Major do infantaria, do regimento de infantaria n.? 8,
Francisco Eduardo Medeiros Antunes de Sousa Nazaré, por ter sido requisitado para desempenhar uma
comissão de serviço dependente do Ministério das
Finanças, na Guarda Fiscal, devendo ser considerado
nesta situação desde 8 de Janeiro de 1956.
Capitães: de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 10,
Júlio Baptista dos Santos e, do serviço de administ~ação militar, do 2.° grupo de companhias de admilllstração militar, Fernando da Silva Caetano, por
terem sido requisitados para desempenhar comissões
de serviço dependentes dos Ministérios, respectivamente, das F'inanças, na Guarda Fiscal, e do Interior,
na Policia de Segurança Pública, devendo ser considerados nesta situação desde 4: e 1 de Janeiro de 195(i.
Capitão Vítor .Gouçalves Gaspar e tenente Joaquim
Vi~or Hugo Cortês das Neves, ambos médicos, o
alferes: do serviço de administração
militar, José dos
Santos Castro e João Magro de Campos Soares, faro
macêutico, Cástulo Manuel Moreira Correia e, do quadro dos serviços auxiliares do Exército, Manuel dos
Santos Bartolomeu e Geraldo António Dias, o terceiro do comando militar da índia e os restantes
do cOIFando militar de Macau, por terem sido nomeá-
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dos para desempenhar comissões de serviço militar
no ultramar, os dois últimos ao abrigo da alínea c)
e todos os outros ao abrigo da alínea a) do artigo 3.0
do Decreto n.? 39816, de 14 de Setembro de 1955,
devendo ser considerados nesta situação o primeiro
desde 10 de Janeiro de 1956 e os restantes desde 28
de Dezembro de 1955.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 2! de Janeiro

de 1956).

Reforma
(Ofício n.? 22638, p roc, n.v 8047, da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Prevídência, de 15 de Dezembro do 1955).

)Iajor veterinário, na situação de reserva, João Inácio
Lopes Ribeiro, nos termos da alínea a) do artigo 13.0
do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n." 38916, de 18 de Dezembro de 1952, por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta
situação desde 7 de Setembro de 1952, de harmonia
com o ~ único do artigo 124.0 do mencionado Decreto-Lei n.? 36304. Este oficial encontra-se aposentado
como chefe de repartição da Câmara Municipal de
Lisboa, desde 8 de Setembro do referido ano de 1952,
razão por que não bouve lugar à publicação da sua
pensão de reforma como militar.
(Não careco

de visto

ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Oficiais milicianos de reserva

Tenentes: de infantaria, do centro de mobilização de
infantaria n.? 1, César Augusto Rebelo Júnior e, do
centro de mobilização de infantaria n.? -1, António
Daniel e, de cavalaria, do centro de mobilização de
cavalaria n. o 3, Rodrigo Arnaut Pombeiro e alferes
de engenharia, do centro de mobilização de engenharia
n. o 3, José Cansado da Silva Valente, todos milicianos,
licenciados, nos termos dos artigos 25.0 e 26.0 do
Decreto-Lei n.? 3630-1, 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, 20, 24, 17 e
22 do Dezembro de 1955.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 24 de Janeiro

de 1956).

Supranumerãrios

Coronel do corpo do estado-maior, adido, Manuel Gomes
de Araújo, em virtude de ter sido exonerado, a eu
pedido, do cargo de Ministro das Comunicaçõca,
pelo

2,' Série
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Decreto n.? 40489, de J de Janeiro de 1956, publicado no Diário do Governo n.? 3, La série, daquela
data, desde quando deve ser considerado nesta situação.
Tenente médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde,
onde continua colocado, Henrique Manuel Torres, nos
termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei
n.? 28401, modificado pelo Decreto-Lei n.? 32 692, de
:?O 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 India, devendo ser considerado nesta
situação desde 28 de Dezembro de 1955.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Janeiro de 1956. Nilo
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Por portarias de 18 de Janeiro de 1956:
Adidos

Capitrtes: de infantaria, Élio Pires Afreixo e, do quadro
dos serviços auxiliares do "Exército, Luís Macedo
~ereira e Mário Ezequiel Lobão da Cruz, por terem
sido nomeados, por portaria desta data, para os cargos de, respectivamente, professor efectivo, auxiliar
de instrução prática de manutenção
de material, condução auto e organização oficinal, e encarregado dos
depósitos e gerente da messe dos alunos, devendo ser
considerados nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da 3. a Repartição da La Direcção-Geral deste Ministério, Joaquim J osé Carreira, por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, devendo ser considerado nesta situação
desde 18 de Janeiro de 195G.
(Anotada pelo Tribunal

P01'

de Contas em 24 de Janeiro

de 1956).

portarias de 20 de Janeiro de 1956:
Adidos

Tenente-coronel, supranumerário, Alberto Ferreira Maced~ Pinto e majores João Lídio Ferreira e Ilídio
Jlarlllho Aires Trindade: todos de artilharia e do
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comando militar de Angola, e capitão de cavalaria,
do comando militar de Moçambique,
João Herculano
Rodrigues
de Moura, por terem sido nomeados para
desempenhar
comissões de serviço militar no ultramar,
ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 do Setembro de 1954, devendo ser
considerados nesta situação desde 6 de Janeiro de 1936.
Capitão de infantaria,
do batalhão de caçadores
n.? 3,
José António Fernandes
Furtado
Montanha,
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 11 de Janeiro de 1956.
Capitão de artilharia,
da Fábrica
Militar de Braço do
Prata, José Maria Soares da Costa Alvares, por ter
sielo colocado no referido estabelecimento,
por portaria
de 4 de Novembro de 1955, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Janeiro de 1956.
(Anotadas

pela Tribunal

de Contas om 2<1do Janeiro

de 1956).

Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria,
supranumerário,
do regimento
de
infantaria
n.? 5, onde continua
colocado,
Amândio
Travaços
de Almeida Nogueira,
para preenchimento
de vaga no quadro,
devendo ser considerado
nesta
situação desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria,
adido, João .T osé Ferreira
Vilalobos Vieira, q]le, por ter deixado de prestar serviço
no Estado da India, onde se encontrava
em comissão
militar, regressou
em 11 de Janeiro de 1956, desfie
quando deve ser considerado
nesta situação,
para
preenchimento
de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Janeiro de 1956. l>Ao süo
devidos omolumentos,
DOS tormos do Docreto
n.· 22 257).

Reserva

Capitão de cavalaria,
adido, em comissão civil no Mini. tério do Ultramar. no Estado da India, Fernando Costa
Revés Romba, nos termos da primeira parte da alínea 1')
n.? 3630-!,
alterado
do artigo 12.0 do Decreto-Lei
pelo Decreto-Lei
n.? 38916,
de 18 de Setembro
ele
1952, devendo ser considerado
nesta situação desde
21 ele Outubro de 1955 e sem direito a vencimento
por este Ministério enquanto se encontrar
na referida
situação de adido.
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Separado do serviço

Capitão do serviço de administração militar, do quartel-general da 4. a região militar, Cândido Márcio da Silva
Figueiredo, nos termos do artigo 178.° do Regulamento
de Disciplina Militar e artigo 14.° do Decreto-Lei
n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n." 38916, de
18 de Setembro de 1952, sem direito a vencimento,
por não ter 15 anos de serviço e 40 de idade, ao
abrigo do § único do artigo 13.° do mencionado Decreto- Lei n. ° 36 304, devendo ser considerado nesta
situação desde 31 de Dezembro de 1955.
(Anotadas

polo Trlhunal

de Contas em 24 de Janeiro

do 1956).

Por portaria de 21 de Janeiro de 1956:
Reserva

Coronéis do serviço de administração militar, chefes, da
3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério,
Hermenegildo Chaves de Paiva e, da Repartição ele
Administra\ão da Direcção dos Serviços do Ultramar,
também deste Ministério, Cândido Nunes Pinheiro, nos
termos da alínea b) do artigo 12.° do Decreto-Lei
n.? 363040) alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerados
nesta situação desde 17 de Janeiro de 1956.
(VisadA pelo Tribunal de Contas em 26 de Janoiro de 1956. Nilo
silo devidos emolumentos, nos termos do Docreto n.· 22 267).

111- PROMOÇOES
Ministério do Exército _I.

a

Direcção-Geral-

2. a Repartição

Por portaria de 28 de Fevereiro de 1955:
Comando militar de Moçambique

Aspirante
a oficial milicianos, os soldados cadetes
S
n.O ~/54. "Manuel da Costa Laranjeira, 14/54, Renato
PereIra Paixão da Fonte, 1J3j34, Carlos Manuel Tei-
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xeira de Sousa, 144/5J, José Marcelos Martins, 145/54,
Luís Manuel Antunes, U6/54, Fernando Ferreira Cabecinhas, 147/54, José Manuel Viçoso Caetano, 149154,
José António Messias Granado, 155/54:, Alberto Peixoto
de Almeida, 159/54, Gastão Manuel Alves Paula,
160/54, Jaime Sebastião de Lima de Melo Furtado,
e 194/54, António Bastos, todos de infantaria, contando a antiguidade desde 28 de Fevereiro de 1955.
(Nilo carece

Por portadas

de visto

ou anotnção

do Tribunal

do Contas).

de 20 de Dezembro de 1955:

Quadro do serviço de saúde militar

Alferes médico, o alferes miliciano médico, do 1.0 grupo
de companhias de saúde, Fernando Manuel da Cruz
Rodrigues.
Alferes médicos, os aspirantes a oficial milicianos médicos, do 1.0 grupo de companhias de saúde, Fernando
José dos Santos Paredes, Aguínaldo Ribeiro dos Santos Fonseca, João Maria Virgilio Sanches Inglês Esquível e José da Silva Correia.
Alferes médicos, os alferes milicianos: de infantaria, do
regimento de infantaria n." 16, José Manuel Nobre
Viegas Gonçalves Correia e, do batalhão de caçadores n.? 7, Manuel Cordeiro Pereira Machado e, médico,
do 1.0 grupo de companhias de saúde, António José
Mendonça Soares.
Alferes médico, o aspirante a oficial miliciano médico,
do 2.0 grupo de companhias de saúde, Luis Xogueira
Correia de Almeida.
(Visadas pelo Trlbunal
<lovldos emolumentos,

de Contas om 7 do Janoiro de 1056. São
nos tormos do Decreto n.? 22 257).

Por portaria de 26 de Dezembro de 1955:
Subsecretariado de Estado da Aeronáutica

Capitão do serviço det'administração militar, adido, o
tenente do mesmo serviço, adido, Eugénio Afonso
Costa Rosa Pereira.
(Visada pelo Tribunal
devidos ornoJumentos,

de Contas em 7 de Janoiro de 1956. São
nos termos do Doereto n.o 22 257).

2.' Série
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Por portarias de 31 de Dezembro de 1955:
3.' região militar - Quartel-general

Capitães, os tenentes de infantaria, do regimento de infantaria n. o 1, Arnaldo Dias Ribeiro e, do batalhão
de engenhos, Viriato Amílcar Pires da Silva.
Regimento de infantaria

Capitão, o tenente
doso Candeias.

de infantaria

n. o 16

António Lopes

Car-

(Visadas pelo Tribunal de Contas om 26 de Janeiro de 1956. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22257).

Por portarias

de 3 de Janeiro de 1956:

Escola Prática de Infantaria
Batalhão de caçadores Vasco da Gama

Capitães milicianos de infantaria, os tenentes milicianos
de infantaria Cósar Pinto de Amorim e José Alves
Elias.
Adidos

Capitão miliciano médico, o tenente miliciano médico,
em serviço no Estado da Índia, Angelo Augusto Soares
Fernandes Gonçalves Guimarães.
Capitão miliciano do serviço de administr-ação
militar,
o tenente miliciano do mesmo serviç-o, adido, em serviço no Estado da Índia, Leonel Caldas Silvério.
(Visadas pelo Tribunal
dovldos emolumentos.

de Contas em 26 de Janeiro de 1950. SilO
nos termos do Decreto n.o 22 257).

Por portaria de 13 de Janeiro de 1956:
Governo Militar de Lisboa - Quartel-General

Alf~res miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, o aspirante a oficial miliciano do quadro
dos mesmos serviços, do regimento de artilharia pesada
n.? ~, Pedro Júcom de Bruges, ficando na situação
de dIsponibilidade em que já se encontrava e contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1955.
(Visada polo Tribunal do Contas om 26 do Jauotrc do 19~G. São
devldos emolumentos, nos termos do Docroto n.o 22 257).
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Por portarias de 18 de Janeiro de 1956:
I.· grupo de companhias de saúde

Capitão médico,
Flora.

o tenente

médico Olímpio Fernandes

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 Policia de Segurança Pública, David Martins Pereira.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, o
tenente do quadro dos mesmos serviços, da 2.a Repartição da La Direcção-Geral deste Ministério, Elaertes
dos Santos.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, o
tenente do quadro dos mesmos serviços, do batalhão
de caçadores n. o 2, Amadeu Marques Rodrigues.
(Visadas pelo Tribunal
dovldos emolumentos,

de Contas em 2G de Janeiro de 1950. São
nos lermos do Deereto
22251),

D.·

Por portaria de 20 de Janeiro de 1956:
3.' região militar - Quartel-general

Capitão, o tenente de infantaria, do regimento de infantaria n." 1, António Guilherme da Silva e Sousa.
Batalhão de caçadores n.· 3

Capitão,
Vaz.

O

tenente de infantaria António Afonso Viegas
(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Janeiro de 1956. Silo
dovidos emolumentos, IlOS termos do Decreto n.o 22 257).

Por portarias de 21 de Janeiro de 1956:
Direcção do Serviço de Administração

Militar - Inspecções

Coronel, o tenente-coronel do serviço de administração
militar, adido, subdirector da Manutenção Militar,
cargo de que fica exonerado pela presente portaria,
Arnaldo da Costa Moura.
Coronel, o tenente-coronel do serviço de administração
militar, adido, em serviço no comando militar de
Angola, Salvador Pereira da Silva.
Coronel do serviço de administração militar, inspector,
o tenente-coronel do mesmo serviço, subinspector,
Antonino de Figueiredo Silva.
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Adidos

Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do mesmo serviço, adido, em serviço no
Instituto de Altos Estudos Militares, Alberto de Sousa
Amorim Rosa.
Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel miliciano do extinto quadro especial do mesmo
servi<;o, adido, em serviço no Subsecretariado
de
Estado da Aeronáutica, Joaquim de Sousa Duarte
Borrego.
(Vlsad8s pelo TrIbunal de Contas em 26 de Janeiro de 1956. Silo
devIdos emolumentos, n08 termos do Decreto n. o 22 257).

IV -

COLOCAÇOES,

Ministério

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

do Exército - Rep1lrtiçao

do Gabinete

Por portarias de 31 de Dezembro de 1955:
gxonerado de vogal do Conselho Superior do Exército,
desde esta data, nos termos do artigo 2.° do Decreto-Lei n.? 39940, de 23 de Novembro de 1954, o genera~ José Augusto Monteiro do Amaral, por, em FevereIro do próximo ano, transitar para a situação de
re!:ierva.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 9 de Janeiro de 1956).
No~eados para constituir o Conselho Superior do ExérCItO.em 1956, nos termos do artigo 2.° do Decreto-LeI n.? 39940, de 25 de Novembro de 1954:
"'T'

Ice-presidente,
cito.
Vogais:
v

o chefe do Estado-Maior

do Exér-

O governador militar de Lisboa.
O subchefe do Estado-àlaior do Exército.
Os generais : Jorge Henrique Nunes da Silva,
Humberto Buceta Martins, Flávio José AIvares dos Santos e José Maria Rebelo Valente de Carvalho.
(Anetada

pelo TrIbunal

de Contas em 9 do Janeiro

de 1956).
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Por portarias de 2 de Janeiro de 1956:
Exonerado do cargo de administrador-geral do Exército
o general Frederico da Costa Lopes da Silva,
Nomeado para o cargo de administrador-geral do Exército
o general José Esquível, actual ajudante-general
do
Exército, cargo de que fica exonerado.
Nomeado para o cargo de ajudante general do Exército
o general José Viana Correia Guedes, actual subchefe
do Estado-Maior do Exército, cargo de que fica exonerado.
Por portaria de 7 de Janeiro de 1956:
Nomeado para o cargo de chefe do Estado-Maior do
Exército, vago pela passagem à reserva do general
José Filipe de Barros Rodrigues, o general Frederico
da Costa Lopes da Silva.

Por portaria de 16 de Janeiro de 1956:
Nomeado para o exercicio do cargo de subchefe do Estado-Maior do Exército, em substituição do general
José Viana Correia Guedes, nomeado ajudante-general
por portaria de 2 do corrente, o general José António
da Rocha Beleza Ferraz.

Ministério do Exército _1.8

Direcção-Geral-

2.a RepartiçAo

Por portaria de 30 de Dezembro de 1955:
Escola do Exército

Instrutor de ginástica, o tenente do cavalaria, do reaimento de cavalaria n.? 7, Ricardo Fernando Ferre~'a
Durão, nos termos da alínea b) do artigo 32.0 do Decreto-Lei n. o 30 874, de 13 de Novembro de 1940. e
artigo 2.0 do Decreto n.? 26341, de 7 de Fevereiro
de 1036, na vaga do tenente Hélder Fernando Pires
Atarde Ribeiro, que, por portaria de 8 de N ovembro
de 1955, foi nomeado adjunto do director da in trução
militar do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército e exonerado do referido cargo.
(Vlsada pelo Tribunal do Contas em 18 do Jnnelro de 19M. sno
devIdos emolumeutos, nos tormos do Docroto n,· 22 251).

2.' Série
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Colégio Militar

Subalterno
de companhia,
o alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de cavalaria n.? 8, Diamantino
Alves Gomes, nos termos do
§ único do artigo 53.° do Decreto n. ° 34: 093, de 8 de
Novembro
de 194:4, na vaga do tenente Manuel Roseira de Miranda Boavida, que, por portaria de 26 de
Ago to de 19M), foi nomeado professor provisório
do
referido Colégio, e exonerado daquele cargo por portaria de 8 de Novembro do mesmo ano.
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Obefe da contabilidade,
o capitão do serviço de administra~ão militar, do Depósito Geral de Fardamento
o
Oal~ado, Joaquim Dias Marcelino
Marques, nos termos do artigo 19.° do Decreto-Lei
TI.O 37 136, de 5
de Novembro de 1948, na vaga do capitão José Rogé1"10 da Palma Vaz, que, por portaria
do 7 de Outubro
de 1955, foi nomeado professor efectivo do 10.0 grnpo
de disciplinas do mesmo Instituto. e exonerado daquele
cargo por portaria de 18 de Novembro do mesmo ano.
(Visadas
pelo Trlbuonl
dovldos omolumeOlos,

do Ccnras om 25 do Jooolro de 1956. São
008 lermos
do Decreto n.o 22 257).

Oflcinas Gerais de Fardamento

Uhefe da La divisão, O capitão do serviço de administraçã_o militar, no quadro do mesmo serviço, Manuel
lIfartllls Pires, nos termos do artigo 27.0 do Decreto-Lei 11.° 11 605 de 23 de Abril de 1926, e base m da
Lei 11.° 2020, de 19 de Março de 194:7, na vaga do
capitão Eduardo Fernandes.
que, por portaria de 1 de
Dez~lnbro de 1954, foi nomeado verificador da secção
téclllca do mesmo ostabelecimeuto
e exonerado
do
referido cargo.
(Visada pelo Tribunal
de Coo las om 12 do Jnuolro do 1950. São
dov1dos emolumentos, nos termos do Docroto n.o 22 257).

P01'

portaria

de 31 de Dezembro de 1.9:35:

Comando militar do Estado da índia

Oapitão
~
t;uo,

J de artilharia

do "TUpO de artilharia
'o
oão Luis ({0 Almeida Rebelo.

de zuarni~
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Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. o 5,
António Xavier Lopes Pereira de Meneses e, do regimento de infantaria n.? 7, António Marques de Abreu.
(

Comando militar de Cabo Verde

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Armindo Carlos de Oliveira Afonso.
Comando militar de Macau

Capitães de infantaria, do regimento de infantaria n.? 15,
Rui Lopes da Trindade Lima e, do batalhão de caçadores n, o 5, Vasco Artur Mariano Martins e, de artilharia, da escola prática da arma, Luís Mendes e, do
regimento de artilharia ligeira n.? 1, Joaquim Humberto da Silva Porto Oneto.
Alferes do infantaria, do regimento de infantaria n. o 8,
Jerónimo Roseiro Botelho Gaspar e, do regimento de
infantaria n. o 15, José Lopes Pires Ribeiro.

Por portarias de

(J

de Janeiro de 1956,'

Nomeados professores eventuais do curso para a promoção a oficial superior do Instituto de Altos Estudos
Militares os tenente-coronel veterinário, da Direcção
do Serviço Veterinário Militar, Arménio de Matos Pestana Goulão e capitão médico, do Hospital Militar
Principal, Rui Alberto Freire, ambos nos termos do
artigo 17.0 do Decreto n.? 37139, de 5 de Novembro
de 10-:1:8. (Anotada pelo Tribunal de Contas em 11 de Janeiro de 1956).
Oficinas Gerais de Material de Engenharia

Engenheiro, o tenente de engenharia, no quadro da
arma, José da Costa Pereira de Sande Sacadura Botte
Corte Real, nos termos do artigo 7. o do Decreto
n.? 16629, de 19 de Março de 1929, e base III da
Lei n.? 2020, de 19 de Março de 1949, para completo
de vaga no quadro ainda não preenchida.
(Visada pelo Tribunal de Cont as om 18 de Janeiro de 1956. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22257).

Ministério do Exército - Direcção dos Serviços do Ultramar

Capitão de infantaria, do ba talhão de caçadores
António Alberto Marques Moquenco.

n. o 5,

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 1

19

Quadro da arma de infantaria

Oapitães de infantaria, da escola prática da arma, Carlos Eduardo Campelo de Andrade Bandeira de Lima,
João de Gouveia Pessanha e Mário Miguel Martins
Macedo, da 2. a Repartição da La Direcção-Geral deste
Ministério, Álvaro Marques de Andrade Salgado, da
3. a Direcção-Geral
deste Ministério, Manuel Maria
Oastelbranco Vieira, do regimento de infantaria n." 3,
Oarlos da Costa Campos e Oliveira e Joaquim de Matos
Salvador Pinheiro, do regimento de infantaria n." 4,
José Francisco dos Reis Santos, do regimento de infantaria n.? 5, Fernando Oarlos Teixeira da Câmara Lornelino e Jorge Inglês Gancho Pereira de Oarvalho, do
regimento de infantaria n.? 6, Serafim Moutinho Neves,
do regimento de infantaria D.O 9, Armindo de Jesus Fernandes e Alexandre Bento, do regimento de infantaria
n.? 10, José Alves Moreira, do regimento de infantaria
n.s 12, Manuel Magro Romão, do regimento de infantaria n. ° 14, José Albano de Proença Oliveira Cid, do
regimento de infantaria n." 16, Joaquim Oorreia Ventura Lopes, do batalhão independente de infantaria
n.? 18, Armando da Silva Maçanita, do batalhão de
caçadores n.? 1, Carlos Armando da Mota Cerveira e,
do batalhão de metralhadoras n.? 2, José Herdade
Telhada.
Regimento de artilharia

de costa

Major de artilharia, no quadro da arma, Leonilo Eugénio
J onaths Guapo de Almeida.
Regimento de artilharia

antiaérea flxa

Tene~te-coronel de artilharia, no quadro da arma, António Pereira Teixeira de Almeida.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· I

Oomandante, o tenente-coronel de artilharia, no quadro
da arma, João Vitorino Fróis de Almeida.

Por portarias de 13 de Janeiro de 1956:
Nomeado para a rezência da 2. a cadeira da
Exército, em reO'ime de acumulação, ao
artigo 22.0 do D~creto-Lei n." 30874, de
vembro de 1940, o tenente-coronel do corpo

Escola do
abrigo do
13 de Nodo estado-
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-maior António da Cruz Gromicho Boavida,
efectivo da 22. a cadeira da mesma Escola,
impedimento do tenente-coronel do mesmo
fredo Amélio Pereira da Conceição, como
na Assembleia Nacional.
(Visada pelo Tribunal de Coutas em 26 de Janeiro
são devidos emolumentos, n08 termos do Decreto

2.' Série

professor
durante o
corpo AlDeputado
de 1956. Nilo
22 257).

n,?

Nomeado professor eventual, no ano lectivo de 10551956, do curso para a promoção a oficial superior
do Instituto de Altos Estudos Militares o tenente-coronel de infantaria, comandante do batalhão de caçadores n. o 10, Amadeu Soares Pereira, nos termos do
artigo 17.0 do Decreto n.? 37139, de 5 de Novembro
de 1948.
(Anotada pelo Trllmnal de Contas em 24 de Janeiro de 1950).
Nula e de nenhum efeito a. parte da portaria de 17 de
Junho de 1955, publicada na Ordem do Exercito n.? 8,
2.a série, do mesmo ano, que coloca O aspirante a
oficial milician.o de cavalaria Fernando Martins no
regimento de cavalaria n. o 7.
Ministério do Exército - 3." Direcção-Geral

Capitão de infantaria, do batalhão independente
fantaria n. o 17, Horácio de Oliveira Rodrigues.

de in-

Comando militar da índia

Alferes do serviço de administração
militar, da Escola
Prática de Cavalaria, José dos Santos Castro.
Comando militar de Macau

Capitão médico, do hospital militar regional n.? 1, Vítor
Gonçalves Gaspar.
Tenente médico, do campo de instrução militar de Santa
Margarida, Joaquim Vítor Hugo Cortês das Neves.
Alferes: do serviço de administração militar, do comando
militar dos Açores, João Magro de Campos Soares,
farmacêutico, do Colégio Militar, Cástulo Manuel Moreira Correia e, do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, do distrito de recrutamento e mobilização
n.? 16, Manuel dos Santo" Bartolomeu e, do quartel-general da B.a região militar, Geraldo António Dias.
Quadro de oflciais do corpo do estado-malor

Coronel do corpo do estado-maior, supranumerário,
nuel Gomos de Araújo.

Ma-

2." Série
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Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 8,
Delfim Augusto Afonso dos Santos.
Regimento de infantaria

n.' 8

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 13,
Rui Alberto Vasques de Mendonça, por pedir.
Direcção da Arma de Artilharia

Coronel de artilharia, supranumerário,
comandante
regimento de artilharia antiaérea fixa, Marino
Cunha Sanches Ferreira.
Regimento de artilharia

antiaérea

do
da

flxa

Comandante, o coronel do corpo do estado-maior, da
3. a Direcção-Geral deste Ministério, Alberto Andrade
e Silva.
Direcção da Ar..ma de Cavalaria

Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n. ° 3.
Alberto Carlos da Silveira, por pedir.
Regimento de engenharia n.' I

Alferes do serviço de administração militar, da escola
prática do mesmo serviço, José Cunha Salvado.
I.' grupo de companhias de saúde

Tenente médico, do Hospital Militar Principal, Henríq ue
Manuel Torres.
Comando militar

de Angola

Tenentes: de artilharia, licenciados, Amparo Santiago
da Mota Gomes e do comando militar da Guiné, José
Eugénio RodriO'u~s de cavalaria, em disponibilidade,
dO'
,
.
do
o comando militar da India,
Sebastião Dommgos,
serviço de administração militar, em disponibilidade,
do comando militar de S. Tomé e Príncipe, Miguel
Maria de Jesus Guimarães Pestana da Silva e, médico,
e~ disponibilidade, 0.0 centro de mobilização do serVIÇO de saúde n.? 2, António de Almeida Ooimbra,
sendo todos milicianos.
Alferes miliciano de ar tilharia em disponi.bilidade, do
r~gimento de artilharia antiaérea fixa, Fernando Ilenrlquo Gagpar Ferreira.
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2." Série

de Moçambique

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 2, Mário Campos Leal
Diogo.
Alferes milicianos: de artilharia, do regimento de artilharia pesada n. ° 3, António José Roxo Leão e, do
grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 1, José Ferreira Meireles e, de engenharia, do regimento de engenharia n.? 1, Manuel Albano Rooke de Lima Pereira
Dias de Magalhães, todos em disponibilidade.
Escola Prática

de Infantaria

Batalhão de caçadores

Vasco da Gama

Alferes miliciano médico, do regimento
n.? 14, Josó Ferreira Júnior.
Regimento de infantaria

de infantaria

n. o 5

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, do regimento de infantaria n. ° 1, Carlos
Manuel da Costa Saraiva, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria

n. o 12

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n. ° 5, Luís Lopes Pereira e
Elvio Magos Ribeiro Pereira.
Regimento de Infantaria

n.O 13

Alferes miliciano de infantaria, elo regimento de infantaria n. ° 9, Luelnio J osé Madureira Claro, por motivo
disciplinar.
Regimento de infantaria

n.O 14

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão ele caçadores n. ° 5, Manuel Macedo Varela,
Adérito Teixeira Queirós, Oto J osé Capoto Stichanor
e JOtLQJosé Vaz Afonso de Carvalho.
Centro de mobilização

de cavalaria

n. ° 2

Alferes miliciano do cavalaria, licenciado, do comando mi.
Iitar de Angola, J osé Eduardo de Macedo Moreira Salos.
2.° grupo de companhias

de administração

militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar da
l.a Repartição da 3. a Direcção-Geral deste l\1inisté~.ju,
Fernando Cabral Sacadura.

2.' Série
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Alferes milicianos do serviço de administração militar,
em disponibilidade, da 3.a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, Carlos António Pereira Faustino, António Martins Peres, António Pedro de Abreu
Bacelar de Torres Fevereiro e Nuno Alberto Bernardo
Luz.
2.° grupo de companhias de saúde

Tenente miliciano médico, em disponibilidade, do 1.° grupo
de companhias de saúde, Pedro José Ruela Torres.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.· I

Tenente miliciano farmacêutico, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, Mário Soares Chegão.
Alferes miliciano médico, licenciado, do comando militar
de Angola, José Maria Ferreira Taborda Duarte.
Secção de depósito do pessoal do serviço veterinário

militar

Alferes miliciano veterinário, em disponibilidade, do
comando militar de Angolâ, Júlio Pereira Gaspar.

Por portarias de 18 de Janeiro de 1956:
Escola Central de Sargentos

Pl'ofe~sor efectivo, o capitão de infantaria, do regimento
do Infantaria n. ° 12, Elio Pires Afreixo , nos termos da
alinea b) do artigo 2.° do Decreto-Lei n.? 40422, de
6 do Dezembro de 1955, para preenchimento de vaga
cr.l~da pelo mesmo decreto- lei e ainda não ocupada.
AU~lhar de instrução prática ele manutenção
de matel'la1, condu~ão auto e organização oficinal, o capitão
do quadro dos serviço auxiliares do Exército Luis
Maceuo Pereira, nos termos da alínea c) do artigo 2.°
do Decreto-Lei n.? 40 4~2, de G de Dezembro de 1955,
para preenchimento de ,-aga criada pelo mesmo deR creto-Iei e ainda não ocupada.
nCtl1'l'egado dos depósitos e gerente da messe dos aluOs, ~ capitão do quadro dos serviços auxiliares elo
d xérClto Mário Ezequiel Lobão ela Cruz, nos termos
a alinea 1') do artigo 2.° do Decreto-Lei n.? 40422,
~:eo- G ~e Dezembro de H)55, para preenchimento cl~
ae,1!.aJnda não ocu puda e criada pelo mesmo decreto-lei.
i

R

(Vlsadns palo Tribunal
do Contas em 26 do Junelro do 19.,>6. Não
são devidos emotumenros,
nos termos do Decreto n.· 22267).
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n.· I

Capitão do serviço de administração militar, do conselho administrativo das La e 2. a Direcções-Gerais deste
Ministério, Eugénio Rodrigues Coelho.
Hospital militar regional n.· 2

Director, o capitão médico, do hospital militar de Elvas,
Francisco de Castro e Sousa.

Por portaria de 20 de Janeiro de 1956:
Ministério do Exército - 2.' Direcção-Geral-

3.' Repartição

Major do serviço de administração militar, no quadro do
mesmo serviço, António Manuel Gonçalves Rato.
Comando militar de Angola

Tenente-coronel de artilharia, supranumerário, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Alberto Ferreira
Macedo Pinto.
Maj ores de artilharia, da escola prática da arma, .J oão
Lídio Ferreira e, do regimento de artilharia ligeira
n. o 4" Ilídio Marinho Aires Trindade.
Comando militar de Moçambique

Capitão de cavalaria, do regimento de lanceiros
João Herculano Rodrigues de Moura.
Regimento de Infantaria

n.? ~,

n. o 2

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Frederico
Avelino de Gusmão (i uterres Pimentel da Fon seca.
Direcção da Arma de Artilharia
Inspecção

de Artilharia

de Costa

Adjunto da secção de material, o capitão de artilharia,
do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1, José
das Neves Pacheco.
Destacamento

misto do Forte de Almada

Tenente de infantaria, no quadro da arma, João José
Ferreira Vilalo b08 Vieira.

2.- Série
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Por portaria de 24 de Janeiro de 1956:
Escola Prática de Artilharia

Oapitães de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n. o 3, Germano Pontes e Sousa e, do grupo de artilharia de guarnição, João Fernando Graça Pereira do
Na ·cimento.
'renente de artilharia, do regimento de artilharia n.? G,
Fernando José Pinto Simões.
Direcção da Arma de Cavalaria

Oapitão de cavalaria, do regimento de lanceiros n. o 1,
João Gualberto de Abreu de Barros Cuuha.
Regimento de cavalaria n.· 7

Oomandante interino, o tenente-coronel
de cavalaria,
2.0 comandante, Antóuio Oarlos Garcia de Oliveira
Reis.
•
3. o comandante, o tenent -corouel de cavalaria, 2.0 comandante da Escola Prática de Cavalaria, Luis Valentim Deslandes.

Ministério

do Exército - Repartição

Geral

P01' contrato de 29 de Junho de 1955:
l!'rank Russel HoUiday - nomeado para exercer o cargo
de professor de Língua Inglesa dos cursos do estado-maior do Instituto de Altos Estudos Militares, nos
termos do artigo 11.0 do Decreto-Lei n.? 39941, de
25 de Novembro de 1954.
(VIsado pelo Tribunal
deTIdos emctumeatos,

de Contas em 10 de Janeiro de 1955. 8ilo
nos tormos do Decreto n.o 22 257).

Por portaria de 31 de Dezembro de 1955:
Oapelão graduado no
~serva, das forças
li níha~ Rehelo Ba
lceocHldo de 'de 15

po to de capitão, na situação de
xpedicionúria ao Estado da índia,
tos, con iderado na situação de
de Dezembro de 1955.

(XlIo core,'o ,le "Isto ou unotação

tio Tribunal

do Contas),
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de 5 de Janeiro de 1956:

Capitão de infantaria José Manuel da Cunha - nomeado
professor provisório do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, durante o ano lectivo de 1955-1956,
nos termos dos artigos 222. o e 3ó7. o do Decreto
n.? 37029, de 25 de Agosto de 1948, e artigo 10.0 do
Decreto-Lei n.? 37136, de 5 de Novembro do mesmo
ano.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Janeiro de 1956. Silo
devidos

emolumentos,

nos termos do Decreto

n.o 22 257).

Por portaria de 6 de Janeiro de 1956:
Luís Gonçalves da Silva, professor efectivo do 7.0 grupo
do ensino liceal - nomeado professor efectivo do
mesmo grupo do Colégio Militar, nos termos do n.? 3.0
do artigo 15. o do Decreto n,o 34093, de 8 de Novembro de 1944, na vaga do capitão de engenharia Mário
José Saraiva, que fica exonerado do referido cargo.
(Visada pelo Tribunal de Contns em 18 de Janeiro de 1956. Não
são devidos emolumentos.
1I0S termos do Decreto
n.o 22 257).

---......~
.V-

RECTIFICAÇAo

Ministério

do Exército -I.

.

DE TEMPO
a

DE SERViÇO

Direcção-Geral-

2.

a

RepartiçAo

Rectificado o tempo de serviço que a cada um vai indicado, nos termos do § 3.0 do artigo 6.0 do Decreto-Lei n. o 36 304, aos oficiais na situação de reserva em
seguida mencionados, por terem completado o número
de anos de serviço que lhes
atribuído, ao abrigo do
artigo 8.0 do Decreto-Lei n. o 28 402, de 31 de Dezembro de Hl37, continuando a receber a mesma pensão,
pelo que não trazem qualquer encargo para o orçamento deste Ministório :
ó

Por portaria de 30 de Dezembro de 1955:
Tenente de infantaria Aníbal Alves Moreira, 28.56015,
desde 5 de Dezembro de 1955 -- 36 anos de serviço.
Tenente de infantaria Sérgio Augu 'to dos Santos,
28.560~, desde 1 de Outubro de 1934 - 36 anos
de serviço.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas oro 5 do Jnnoíro

de 1956).
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E LOUVORES

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 9 de Janeiro de 1956:
Condecorado com a medalha de mérito militar de 3.a classe
o. capitão do quadro dos serviçoe auxiliares do Exército Alvaro Lopes de Oliveira, em serviço na Fábrica
Militar de Braço de Prata, nos termos do artigo 62.°
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1940.

VII- DECLARAÇOES

Ministério

do Exército _I.a Direcçio.Geral-

2.a RepartiçAo

,~) O coronel do corpo do estado-maior, supranumel'ano, Manuel Gomes de Araújo, que. pela presente
Ordem do Exército, é colocado no quadro de oficiais do
Corpo do estado-maior e em comissão no Instituto de
Altos Estudos Militares, por se encontrar frequentando
o cu.rso ele altos comandos, pas a a vencer pelo conselho
admInistrativo da 1." e:? a Direcções-Gerais deste 1\finiBtério.

li 2) Por ter sido exonerado das funções de adido mital' em '\Yashington, o tenente-coronel do corpo do
estado-maior António Ausrusto dos
antos rea sumiu
~.m O de Outuhro de 195f> ~s funções de profe sol' ofecIVO do 2.° grupo de matérias dos cursos do estado-maior.
G 3). Desempenha interinamente as funçõo
de chefe do
abInete
de
S.
Ex.
a O Ministro do Exército,
desde 2
1 J
(e
.
.1
-m .anelro do corrente ano, o major do corpo do estadol110rAndré da Fonseca Pinto Bessa.
4{ Deixou de exercer, desde O de Outuhro ele 1055,
~~ fun,õe de profe 01' int rino do 1.0 grupo de mutélIas dos cur o do e tado-maior, para que tinha sido
noruea<lo por portaria d 10 de •-ovembro de 1954:,
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o major do corpo do estado-maior José Maria Bettencourt da Conceição Rodrigues, por na mesma data ter
reassumido as suas funções de professor efectivo dos
mesmos cursos O tenente-coronel do corpo do estado-maior António Augusto dos Santos, que aquele oficial
substituia.
5) Os capitães de infantaria com o curso geral do
estado-maior Joaquim Moreira Rebelo e Jorge da Oosta
Salazar Braga, que mudaram o seu lugar na escola da
respectiva arma, conforme consta da declaração 17) da
Ordem do Exército n.? 14, 2.a sério, de 1955, devem
manter a antiguidade do posto de tenente de 1 de Dezembro de 1949, e não aquela que por lapso lhes foi atribuída
na mesma declaração.
6) São nomeados para frequência do curso de altos
comandos, no ano lectivo de 1956-1957, os seguintes
coronéis:
Infantaria

Mário Teles Pamplona.
José Maria Emaús Leite Ribeiro.
Mário de Paiva Nunes.
Renato Ferraz de Boaventura.
Eduardo Francisco Ribeiro.
Manuel Vilhena de Melo Sampaio.
José Raul Ramalho Fernandes.
Afonso Eurico Ribeiro Cascais.
Jaime Arnaldo de Veiga Cardoso.
Afonso Jaime de Bivar Moreira de Brito Velho da
Costa.
David Jos Santos.
Francisco Maria Ramos e Silva.
Amadeu César Lopes.
Luis Castelo Lopes.
Artilharia

Pedro António Couceiro Vilar Moreira.
Acácio Vidigal das Neves e Castro.
Joaquim Manuel da Oosta J únior (curso do estado-maior).
Anibal Afra Nozes.
João Dinis Garcia.
Belarmino Raul Barros de Vasconcelos.
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Cavalaria

Américo Júlio da Silva Roboredo
Carlos Maria do Carmo.
João da Cunha Baptista.

Sampaio

e Melo.

Engenharia

Manuel Alcobia Veloso (curso do estado-maior).
Carlos Miguel Lopes da Silva Freire (curso do estado-maior).
Caetano Maria da Cunha Reis.
António José Martins Leitão (curso do estado-maior).
d 7) Foram designados
para a promoção
por escolha,
.urante o ano de 1956, nos termos do disposto no aros seguintes
tigo 86.0 do Estatuto do Oficial do Exército,
tenentes· coronéis :
Infantaria

João Alexandre Caeiro Carxasco, que passa a ocupar
na escala o lugar imediatamente
à direita do tenente-coronel
Alfredo Newton Franco.
Fauato José de Brito o A breu e Raul Cordeiro Pereira de Castro, que passam a ocupar na escala o
lugar imediatamente
à direita do tenente-coronel
Aníbal da Costa Brotas, pela ordem em que são
apresentados.
Mário José Pereira da Silva, que passa a ocupar na
escala o lugar imediatamente
à direita do tenente-coronel António Cândido Pereira Gonçalves.
Artilharia

João António de Saldanha
Oliveira e Sousa, que
passa a ocupar na escala o lugar imediatamente
à e iquerda do tenente-coronel
José Frederico
da
Silveira Machado.
Manuel Gomes Duarte Pereira
Coentro, que passa
a ocupar na escala o lugar imediatamente
ú esquerda do tenente-coronel
Alberto Ferreira
Macedo Pinto.
Cavalaria

António Augusto de Sousa Dias Ribeiro de Carvalho,
que passa a ocupar na escala o lugar imediatamente à esquerda do coronel António da Ounha
Viana.
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Engenharia

Mário dos Santos Risques Pereira e Manuel António
Vassalo e Silva, que mantêm a posição que ocupam
na escala.
Serviço de saúde

José Maria da Costa Pereira Pacheco de Sacadura
Bote e Nicolau José Bettencourt, que mantêm a
posição que ocupam na escala.
8) Presta serviço no quartel-general da La região
militar, desde 4 de Janeiro do corrente ano, para os efeitos da Portaria n.? 12333, de 27 de Março de 194,8,
por analogia com o determinado para a Guarda Nacional
Republicana e Guarda Fiscal, O tenente- coronel de infantaria António Rodrigues dos Santos Júnior, adido, em
serviço na Policia de Segurança Pública.
9) Prestou serviço no Quartel-General
do Governo
Militar de Lisboa, de 2 de Junho de 1955 a 1 de Janeiro
de 1956, para efeitos do determinado no n.? 2.° da Portaria n.? 12333, de 194,8, o major de infantaria Alberto
Vilarinho Rosa Garoupa, em serviço na Guarda Nacional
Republicana, tendo tomado parte nos exercícios finais de
conjunto de 1955 do Governo Militar de Lisboa.
10) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que lhes vão indicadas os seguintes oficiais, promovidos pela presente Ordem elo Exército:
Infantaria
Capitães:
António Lopes Cardoso Candeias, desde 26 de
Dezembro de 1955.
Viriato Amílcar Pires da Silva e Arnaldo Dias
Ribeiro, ambos desde 28 de Dezembro de
1955.
António Afonso Viegas Vaz, desde 8 de Janeiro de 195G.
António Guilherme da Silva e Sousa, desde 11
de Janeiro de 1956.
Médicos

Capitão Olimpio Fernandes
neiro de 1956.

Flora,

desde 3 de Ja-
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militar

Coronéis:
Arnaldo da Costa Moura e Salvador Pereira
da Silva, ambos desde 17 de Janeiro de 1956.
Alberto de Sousa Amorim Rosa, Joaquim de
Sousa Duarte Borrego e Antonino de Figueiredo Silva, todos desde 21 de Janeiro de 1956.
Capitão Eugénio Afonso Costa Rosa Pereira, desde
1 de Dezembro de 1965.
Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

Capitães David Martins Pereira, Amadeu Marques
Rodrigues e Elaertes dos Santos, desde 18 de
Janeiro de 1956.
11) Os capitães de infantaria abaixo indicados, coloC~dos no quadro da arma pela presente Ordem do EtcérCtto e em comissão de serviço no Instituto de Altos Estudos Militares, por se encontrarem a frequentar o curso
para a promoção a oficial superior, passam a vencer pelo
cdonselho administrativo das La e 2. a Direcções-Gerais
este Ministério:
~anuel Magro Romão.
Alvaro Marques de Andrade Salgado,
Armindo de Jesus Fernandes.
Carlos Armando da Mota Cerveira.
Carlos da Costa Campos e Oliveira.
José Francisco dos Reis Santos.
Joaquim de Matos Salvador Pinheiro.
José Herdade Telhada.
Carlos Eduardo Campelo de Andrade Bandeira de
Lima.
Fernando Carlos Teixeira da Câmara Lomelino.
Manuel Maria Castelbranco Vieira.
Armando da Silva Maçanita.
Joaquim Correia Ventura Lopes.
Jorge Inglês Gancho Pereira de Carvalho.
João de Gouveia Pessanha.
JSOSéAlbano de Proença Oliveira Cid.
erafim Moutinho Neves.
Alexandre Bento.
José Alves Moreira.
1v {ário~liguel Martins Macedo.
nelfim Augu to dos untos.
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12) E desde 14 de Janeiro de 1956, o não desde 240
de Novembro de 1955, que o capitão miliciano de infantaria, na situação de reserva, Teodorico Pereira Pimenta
presta serviço no Arquivo Histórico Militar.
13) Frequentaram com aproveitamento, na Escola Prática de Infantaria, o curso de comandantes de companhia,
de 7 de Novembro a 17 de Dezembro de 1955, os seguintes tenentes milicianos de infantaria:
Do regimento de infantaria n.? 2, Carlos Bento Correia e Manuel dos Santos Coimbra Horta.
Do regimento de infantaria n.? 3, Júlio Albano e
Andrade Matos Rainho,
Do regimento de infantaria n." 4, Luciano dos Reis
Engrácio.
Do regimento de infantaria n. ° 6, Artur Alberto da
Silva.
Do batalhão de caçadores n." 1, Armando Frederico Moira Mourato.
Do batalhão de caçadores n. ° 4, Augusto Henriques
dos Santos o Sousa.
Do batalhão de caçadores n.? 5, Ilenriquo José GOI1zalez Costa Jardim.
Do batalhão de caçadores n. o ~, José Gonçalves
Narciso.
Do batalhão ele caçadores n.? 9, Amílcar Francisco
Fernandes Botelho Coelho.
Do batalhão de metralhadoras n.? 2, Vítor Leonel
de Seixas Gomes e Samuel de Oliveira José Bensimon.
Do regimento de infantaria n.? 11, Armindo dO:4
Anjos Machado.
Do centro de mobilização de infantaria 11.° 12, Manuel de ~ousa Babo.
Do centro de mobilização de infantaria n.? 15, António Pignatelli Sena Tolo de Carvalho Megre.
Do comando militar de Moçambique, :\lanuel Eduardo
Gonçalves Costa.
Do comando militar de Macau, António Emílio :\1aria Rodrigues da Silva.
14) É considerado na situação de oficial miliciano da
reserva, desde 2G do Novembro de 1955, o tenente
miliciano de infantaria, do centro de ruobilizacão de
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infantaria n.? 1, Luís Quartin Graça, que, pela Ordem
do Exército n.? 13, 2. a série, de 30 de Novembro de
de 1955, passou àquela situação.

. ~5) Chama-se Acílio Domingues Gala o alferes de
mfantaria colocado no comando militar de Angola, por
portaria de 8 de Novembro de 1055, publicada na
Ordem do Eeército n. o 13, 2. a série, de 30 de Novembro
do mesmo ano.
. 16) Pertencia

ao batalhão independente de infantaria
a oficial miliciano do infantaria António
~nuel de Castro, que, pela portaria de 14 de Março de
1905, inserta na Ordem do Exército n.? 13, 2.a série,
do mesmo ano, foi promovido a alferes miliciano para
Escola Prática de Infantaria, batalhão de caçadores
asco da Gama.

MO 10 o aspirante

V

~7) Foi autorizado que nos registos de matricula res.. rltantes
ao alfores miliciano, na situação de disponibiIdade, Hernâni Luciano Vilares seja feito o seguinte
fverhamento e rectificação da naturalidade: «nasceu no
ugar e freguesia de antana, concelho e distrito do Rio
~e Janeiro, Brasil». Esta declaração rectifica a n.? 16) da
I'dem do Exél'cito n." 13 2.a série de 30 de Novembro
de 1955.
"
18) Nomeado adjunto do campo do tiro do Alcochete,
desempenhando interinamente o cargo de comandante do
~esmo campo, em acumulação com as funções de proes~or catedrático da Escola do Exército, o capitão de
arttl?aria, engenheiro fabril, Nuno Guilherme Roriz
nUblm.
19) Frequentou com aproveitamento, no ano de 1055,
na E~Cola de Comunicações,
em Deodoro, Rio de Janeiro,
rasl1, o curso de oficiais de comunicações,
que durou
~?ve me e , o tenente de artilharia Fernando J osé Pinto
lmões.

li .2~) ];J tenente miliciano o oficial do regimento de artilarla antiaér('a fixa irgio Godefroy
oures Moreira,
~ue, por portaria d
de Novembro do 10;)5, publicada
f ~ O/'dem do Exército n. ° 1:3, 2. a série, do mosmo ano,
or Colocado no comando militar da 1 uiné.
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21) É tenente miliciano o oficial do regimento de artilharia pesada n.? 2 Manuel Vicente Moreno Ferreira,
que, por portaria de 8 de Novembro de 1955, publicada
na Ordem do Exército n.? 13, 2.a série, de 1955, foi
colocado no comando militar de Moçambique.

22) Deve ser considerado promovido para o comando
militar de Moçambique, e não para o grupo de artilharia
contra aeronaves n.? 3, como consta da portaria de 14 de
Março de 1955, inserta na Ordem do Eceéreito 11.0 8,
2.a série, de 1955, o alferes miliciano de artilharia
Mário Fernandes Seca.
23) Foi designado para a promoção por escolha,
durante o ano de 1956, nos termos do disposto no artigo 86.0 do Estatuto do Oficial do Exército, o actual
coronel de cavalaria António da Cunha Viana.

24) São considerados na situação de supranumerúrios,
desde 22 de Dezembro de 1955, os tenentes de cavalaria'
Fernando Augusto Corte Real de Araújo Alves Amaro
e José Manuel de Almeida Dias Pires Monteiro, referidos na portaria de 27 daquele mês, publicada na. Ordem
do Exército n. o 14, 2. a série, de 1955.
25) Conta a antiguidade do actual posto desde 9 de
Dezembro de 1955 o major Joaquim da Cunha FraZtLO
Pereira, promovido pela Ordem do Etcército n. o 14,
2. a série, de 1955.
26) Frequentaram com aproveitamento, na Escola. Prática de Cavalaria, o curso de promoção a. capitão, de 7
de Novembro a 17 de Dezembro de 1955, ficando apenas
aptos para comandar esquadrões anticarro e de policia
militar, os seguintes tenentes milicianos de cavalaria:
Do regimento de lanceiros n." 2, Vasco da sn-»
Gonçalves e Cândido Ferreira Ca telo Grande.
Do regimento de cavalaria n. o 5, J oaq uim da. Silva
Caíres.
Do regimento de cavalaria. n. o 7, João Luis do Almeida e Silva Cota Falcão Aranha do Sousa e
Meneses e Luis Nuno Carvalho da. 'ilva.
Da Guarda Nacional Republicana, Carlos Alberto
Miravant Tavaros de Almeida.

•
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27) Presta serviço na Escola do Exército,
como inst~utor de táctica de engenharia,
acumulando
com o serViÇOda unidado a que pertence, o capitão de engenharia,
do batalhão de telegrafistas,
Noé David Soares .
. 28) Deixou de exercer as funções de professor intermo do 1.0 grupo de matérias dos cursos do estado-maior,
para que havia sido nomeado por portaria de 11 de Fevereiro de 1955, o tenente-coronel
de aeronáutica,
com
o. curso do estado-maior,
Manuel Simão Portugal, por ter
Sido nomeado adido militar aeronáutico
em Washington,
por portaria de 6 de Outubro de 1955, inserta na Ordem
à Ael'onáutica n.? 9, 2. a série, de 30 do mesmo mês e ano .
. 29) Frequentaram
com aproveitamento,
na Escola Prá~ca de Administração
Militar, o curso técnico do tenentes
o serviço de administração
militar, de 31 do Outubro
a. 10 de Dezembro
de 1955, os~seguintes tenentes miliCianos do serviço de administração
militar:
Da 2. a Repartição
da La Direcção-Geral,
4o.Subsecretariado
de E ta do da Aeronáutica,
Elio Jean
Simonette e Manuel Pereira de Mene es.
Do 1.0 grupo de companhias de administração
militar, João Henrique
Alve .
Do 2.° grupo de companhias
de administração
milital', .T OSÓ ~lanuel do Sousa Pereira.
da 2.a Direcção-Geral
do MinisDa 3.a Repartição
tério do Exército,
José Pinto do Amaral.

l' ~~).O

capitão do quadro dos serviços auxiliares
do
<'xercüo Manuel Domincues Júnior, promovido ao actual
posto por portaria
de
de Dezembro do 1955, pnblicada na Ordem do Exército n.? 14, 2.a série, do mesmo
ano, conta a antiguidade
desde J do mesmo mês e ano.

19

t :31) Dev
ser considerado
colocado no comando milid"\1'<le Moçambique,
e na situuçâo do adido, o tenente
\_°d 9.ua<1ro dos serviços auxiliare
do Exército
Emilio
i
nano de Faria Júnior,
promovido
ao actual posto
bo~portarja
de 14 de Novembro do 1955, publicada na
1 em do Exél'cito 11.0 14, 2.a séri
, do mosmo ano.
t .3~) Pertence ao 2.° grupo de companhias
do adminis1',lÇao militar o alféros do quadro dos serviços auxiliares
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do Exército

Carlos Maria de Almeida Graça, que, pela
47) da Ürdeni do Exército n. o 14, 2. a série,
do ano findo, foi nomeado custódio substituto do material cripto do Exército.
declaração

33) Presta serviço como presidente do conselho administrativo da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, desde
2 de Fevereiro de 1956, o coronel de infantaria, na situação de reserva, Norberto Albano l\Iúrias.
34) Deixou de
comando distrital
zembro de 1955,
reserva, Rodrigo

prestar serviço na Legião Portuguesa,
de Ponta Delgada, desde 22 de Deq coronel de infantaria, na situação de
AI vares Pereira.

;35) Deixou de prestar serviço na Legião Portuguesa,
desde 27 de Dezembro de 1955, o tenente-coronel de
infantaria, na situação de reserva, Júlio Rodrigues da
Silva.
36) Deixou de prestar serviço na carreira de tiro da
militar da Guarda e de comandante militar da
mesma cidade, desde 3 de Janeiro de 1956, o tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva, José Soares
de Matos.
guarnição

37) Presta serviço na Legião Portuguesa, desde 18
de Dezembro de 1955, o tenente-coronol de infantaria,
na situação de reserva, José Soares de Matos.
38) Deixou de prestar serviço na 1.a Repartição
da
V' Direcção-Gerul deste Ministério, como chefe, desde 7
de Janeiro de 195ô, passando a prestá. lo, desde a mesma
data, na citada repartição, como adjunto, o major de infantaria, na situação de reserva, António Augusto Monteiro.
39) Presta serviço na Agência Militar, desde ~ de Janeiro do corrente ano, o capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, na situação de reserva inválido de guerra, Artur Marques Salgado.
'
. 40) Deixou de prestar serviço na Repartição do Gabinete deste Ministério, desde [) de J anoiro de H)5G,
passando a prestá-lo, desde a mesma data, na Direcção
da Arma de Engenharia, o major de neenharia
na
situação de reserva, Anastácio Guenoiro d~ Brito. '
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.41) Deixou de prestar serviço na Repartição do GablUete deste Ministério, desde 5 de Janeiro de 1956, passando a prestá-lo, desde a mesma data, na Direcção do
Serviço de Saúde Militar, o coronel médico, na situação
de re8erva, Francisco Bicudo de Medeiros.
42) Presta serviço, desde 17 de Janeiro do corrente
ano, Como chefe da 3.a Repartição da 2.a Direcção.Cleral
do ~rinistério do Exército o coronel do serviço de
administração militar Hermenegildo Chaves de Paiva,
q.ue, pela presente Ordem do Exército, transita para a
sItuação de reserva.
43) Chama-se Albino Amilcar Rodrigues de Soure
coronel cuja passagem à situação de reserva consta
Oa portaria de 22 de Dezembro de 1955, publicada na
I'dem do Exército n. o 14-, 2. a série, do mesmo ano.

â

l' 44) Deixou de prestar serviço no Depósito Geral de
'ard~tmento e Calçado, desde 9 de Janeiro de 1956,
~ major do serviço de administração militar, na situação
e reserva, Rui Pinheiro de Lemos.
E ~5) .Deixou de prestar serviço na Obra Social do
. xe~ctto, desde 10 de Janeiro de 1956, o capitão do
pern.ço de administração militar, na situação de reserva,
auhno Afonso Esteves.
46) Declara-se que é desde 1 de Dezembro de 1955,
e n~o 30 de Novembro de 1955, que deixou de prestar
S~r\'lÇOna Agência Militar o capitão do serviço de admi~lst~ação militar, na situação de reserva, António Mário
relro 'l'avares Belo.
lh.4.~) I?eL-;ou de pre tal' serviço no regimento de ~rti. al.l~ lIgeira 11.0 5, desde 14: de Janeiro de 1956, o
~?Ita..0 do extinto quadro auxiliar de artilharia, na
I uaçao de reserva, Aníbal Pinto de Queirós.

J 48) Presta serviço na Legião Portuguesa, desde 1 de
dan~lro de ~956, o capitão do extinto quadro dos oficiais
AO e~retarlado militar, na situação de reserva, Manuel
ntónlo Carreira Lopes Pore ira do Rio.
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49) Deixou de prestar serviço na carreira de tiro da
Figueira ela Foz, desde 6 de Janeiro de 1956, o capitão
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Alberto Ferreira de Morais.
50) Passou a prestar serviço na carreira de tiro da
Figueira da Foz, desde 6 de J aneiro de 1956, o tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situaçâo
de reserva, José Gomes Barraqueiro.
51) Deixou de prestar serviço no Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, desde-I de Janeiro do corrente
ano, o alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, José Dias Mourão.
52) Chama-se V alentim Bravo o oficial a quem se
refere a declaração
72) inserta na Ordem do Exército
n.? 14, 2.a série, do 31 de Dezembro de 1954.

Ministério

de. Exército - Reparliçao

Geral

53) Os sacerdotes graduados por portaria de \) de
Sotembro de 1955, inserta lia Ordem do Exército n.? 12,
2. a sério, de 7 de Novembro do mesmo ano, devem ser
considerados colocados nos respectivos centros do mobilizaçâo elos serviços de saúde.

Ministério

do Exército - 2.a Oirecção-Geral-

3.a Repartiçao

54) Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
indicados, que, pela presente Ordem do Exército, passam
it situação de reserva:
Coronel do serviço do adtninistrução militar Ilermonegildo Chaves de Paiva, 68.400t$. Tem 38 anos
de serviço.
Coronel do serviço de administração militar Cândido
Nunos Pinheiro, 72.000,$.
Capitão de cavalaria Fernando Costa Revés Romba,
32.000MO. Tem 30 anos do s rviço, Vence pelo
Ministério do Ultramar.
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Obituário

1955
Outubro

24-Tenente
de infantaria, na situação de reserva, Manuel Francisco Candeias - Prestava serviço 110
regimento de cavalaria n.? 6.
No1'embro 4.- Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, António da Graça.
»
14-'l'enente
miliciano, licenciado, do centro de mobilização de infantaria n.· 10, Adelino Pessoa dos
Santos.
Dezell1bro 13-Capitão
de artilharia, na situação de reserva, Juão
dos Santos Marques.
»
21- Capitão reformado Eliseu José Pinto Vilas Boas.
»
22 - Coronel reformado António Ferreira Damião Júnior.
»
22 - Capitão de infantaria, desligado do serviço, António
Augusto da Fonseca Mendes.
»
27 - Coronel reformado J osé Júlio Duarte Si! va.
»
31- Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, na
situação de reserva, Lourenço Matias Guinapo.
Hl5G
.Janeiro
G - Tenente reformado Porfírio Manuel de Paiva.
»
7 - Capitão de infantaria..na
situação de reserva, JOS(l
Júlio Vieira-Prestava
serviço no distrito de
recrutamento
e mobilização n.? 18.
»
lO-Capitão
reformado Abel Vieira Rente.
»
12 - Coronel de artilharia, na situação de reserva, O, .Iosé
de Alarcão Velasques Sarmento. Estava adido,
cm serviço no Ministério das Finanças, no Instifitu to Geográfico e Cadastral.
15
Coronel reformado João Augusto Martins.

Rectificações

on~: Or~em do Exército n.? 13, 2.'
N se le: "Barroso», deve ler-se:
ond a Ord:m do Exército n.· 14, 2.'
onde Se lu: «António»,
deve ler-se:
e se lê: "Alltónio», (leve ler-se:

série, de 1955, a ]l. SDl, 1. 28 .. ,
«Barroco».
série, de 1955, a ]lo 879, L 10.',
"Augusto» j a p. 925, I. 38.',
"Armando».

Alfonso Maqalhães de Almeida Fernondes.
Está confol'mo,

o

Ajudante-Geoel'al,

I"
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3 de Março de 1956

Subsecretário de Estado do Exército manda publlcar, para conhecimento e execução no ExércitoJ
o seguinte:
l-DECRETOS
Presidência

E PORTARIAS

da República - Secret~ria

Decreto n,O 40 515

Tendo terminado o impedimento do coronel do estado-maior, tirocinado, Manuel Gomes de Araújo no Instituto
de Altos Estudos Militares;
Usando da faculdade qu~ me confere o n.? 1.0 do artigo 81.° da Constituição: hei por bem, sob proposta do
Presidente do Conselho, nomear o coronel do estado-maior, tirocinado, Manuel Gomes de Araújo Ministro
das Comunicações.
Publique-se.
Paços do Governo da República, 1 de Fevereiro de
1956. - FRANCISCO HIG~O CRAVEIRO LOPES - António
de Oliveira Salazar.

Ministério do Exército - Repartição

Geral

. Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Milllstro do Exército, nos termos do Decreto n.? 16070,
de 25 de Setembro de 1928, conceder a Maria da Assunção de Azevedo Rodrigues, filha solteira do alferes José
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Rodrigues, ou José Manuel Rodrigues, um subsidio mensal
no quantitativo de 259t$10, a partir de 7 de Junho do
corrente ano.
Ministério do Exército, 23 de Dezembro de 1955.O Subsecretário do Estado do Exército, Ilorácio José
de Sá Viana Rebelo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Fevereiro de 1956. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n, o 22 257).

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, de harmonia com o disposto no
artigo 73.0 do Regulamento da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, com a
redacção dada pelo artigo único do Decreto n.? 37936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao tenente-coronel
reformado José Marcelino, condecorado com o grau de
oficial da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor,
Lealdade e Mérito, a pensão mensal de 5106, a partir
de 16 de Novembro de 195ú, como compensação da diferença de vencimento do activo, liquido de imposições
legais, de um tenente-coronel e a pensão liquida da reforma que lhe foi atribuída.
Ministério do Exército, 4 de Janeiro
O Subsecretário de Estado do Exército,
de Sá Viana Rebelo.

de 1956.Horácio José

(Visada pelo 'I'rlbunal de Cont as em 3 de Foverelro do 19ú6. S1le
devidos emolumentos,
n08 \lIrmOI do Daereto n.· 2~ 2r.7).

II -

MUDANÇA

Ministério do Exército-I.a

DE QUADRO

Direcção-Geral-2.a

Reparti~ao

Por portaria de 10 de Fevereiro de 1956:
'rransitam para o quadro de sargentos milicianos de infantaria, no posto de segundo-sargento, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, do batalhão independente de infantaria n. ° 17, Afonso Bissaia Barreto Lopes Navarro e, do betalhão independente de infantaria
n. o 18, Júlio Ernesto Siemssen de Vasconcelos, nos
termos do § 1.0 do artigo 97.0 do Decreto n.? 38916,
de 18 de Setembro do 1952, devendo ser considerados
nosta situação desde 7 de Fevereiro de 1956.
(Anotada

polo Tribunal

de Contaa om 15 do Foverctro

do 1956).
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DE SITUAÇAO

DirecçAo-Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 16 de Setembro de 1955:
Quadro da arma de Infantaria

Oapitão de infantaria, supranumerário, da 2. a Repartição
da 1.a Direpção-Geral deste Ministério, onde continua
colocado, Alvaro Marques de Andrade Salgado, para
p.reenchimento de vaga no quadro, devendo ser consIderado nesta situação desde 16 de Setembro de 1955.
(Visada pelo Trfbunal de Oontss em 10 da Fevereiro de 1956. Nilo
são devido! amclumentes , DOS termos do Decreto n.o 22257).

Por portaria de 27 de Dezelinbro de 1955:
-

Quadro da arma de artilharia

Alfe:es de artilharia, adido, Fernando José de Almeida
Mira, que, por ter deixado de prestar serviço no Estado da índia, onde se encontrava em comissão militar,
regressou em 10 de Dezembro de 1955, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchiInento de vaga no quadro.
(Visada pelo Trlbu.nal de Contas em 10 de Fevereiro
110 deTido. emclumentos,
nOI terUlos do Deereto

de 1956. Nilo

n.· ss 2'51).

Por portarias de 28 de Dezembro de 1955:
Quadro da arma de engenharia

'reSente de engenharia, adido, José da Costa Pereira de
ande Sacadura Botte Oorte Real, que, por ter deixado de prestar serviço no comando militar de Macau,
onde se encontrava em comissão militar, embarcou de
regresso à metrópole em 14 de Dezembro de 1955,
deSde quando deve ser con íderado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Vinda pela Trlbunal de Conta. cm 10 da Fovoreiro
são devidos emOhUll&IlI<l., no. termo. da Decreto

li .

Supranumerário

de í956. Não

o.· ZlI ~()7,.

ãor de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea
~a, Joaquim Mendonça Duarte Pedro, nOI! termos da
segunda parte do artigo 58.0 do Decreto-Lei n.()28401,
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substituido pelo Decreto-Lei n. o 32692, de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria n. o 10 620, de
11 de Março de 1944, por ter sido colocado no referido regimento, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Novembro de 1955.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Janeiro de 1956. Nilo
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22257).

Por portaria de 30 de Dezembro de 1955:
Quadro do serviço de administração

militar

Tenentes do serviço de administração militar, adidos,
Diogo Antunes Clemente e António Avelino Abreu
Parente, qu~, por terem deixado de prestar serviço no
Estado da India, onde se encontravam em comissão
militar, regressaram em 22 de N ovembro de 1955,
desde quando devem ser considerados nesta situação,
para preenchimento de vagas no quadro.
(VisadA polo Tribunal de Contas em 10 do Fcvereíro de 1956. Nilo
silo devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 257).

Por portarias de 13 de Janeiro de 1956:
Considerado regressado ao serviço deste :Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de S. Tomé
e Principe, o tenente miliciano do serviço de administração militar, adido, Miguel Maria de Jesus Guimarães Pestana da Silva, devendo ser considerado nesta
situação desde 13 de Dezembro de 1955, ficando na
situação de disponibilidade.
(Anotada

pejo Tribunal

do Contas em 25 de l.'overolro

de 1956).

Adidos

Capitão de infantaria, do centro de mobilização de infantaria n.? 1, Alberto Fernando Pereira, e alferes: de
infantaria, do regimento de infantaria n. o 1, F mando
Pereira de Oliveira, do r gimento de infantaria n." .l,
Josó Alberto Gomes de Melo Branquiuho, Manuel
Lopes Oantanto o António Jorge Marques
en'auO,
do regimento de iuíunturía n.? 10, :Manuel 'I'avaros da
Conceição, do regimento d iufantnrín D.O 12, Fernando
Adelino Fabião, do batalhão indopendente de infantaria
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n. ° 17, Manuel de Brito Duarte e Rui Vitor da Silva
~lmeida e, do batalhão de metralhadoras n. ° 2, FranCISCO Manuel dos Reis Caldeira, de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 5, Carlos Augusto Lopes e
~ asco Maia Aguiar de Almeida Esteves, de engenhana, do regimento de engenharia n." 1, Fernando de
Oliveira Lemos, médico, do 2.° grupo de companhias
de saúde, António Nogueira Rodrigues e, do serviço
de administração militar, da companhia de adidos do
Governo Militar de Lisboa, Luís Manuel Vicente Grav~t? e, do 2.° grupo de companhias de administração
militar, José Manuel Ribeiro Soares da Costa, todos
mili?ianos, por terem sido nomeados para desempenhar
comIssões de serviço militar na província de Macau,
ao abrigo das alíneas c), o primeiro, décimo primeiro
e décimo segundo, e a), os restantes, do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo S0r considerados nesta situação os segundo
e nono desde 5 de Dezembro de'1955 e todos os outros
desde 28 do mesmo mês e ano.
Tenentes: de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 6,
Manuel de Sousa Loureiro, do batalhão de caçadores
n.? 1, Elias Bélard da Fonseca Rodrigues, do batalhão
de caçadores n.? 8, Fernando Manuel Ferreira de Brito
e, do batalhão de caçadores n. ° 10, Alvaro da Silva
F~eitas Palmeira e, de cavalaria, do regimento de lanceiros n.? 2, Cândido Ferreira Castelo Grande e Manuel
Rosa Correia Dourado e alferes de cavalaria, do regimento de cavalaria n." 6, José Joaquim Marcos do
Nascimento, todos milicianos, por terem sido requisítad.os para desempenhar comissões de serviço no ~inisténo do Interior, na Guarda Nacional Republicaua,
~evendo ser considerados nesta situação desde, respectIvamente, 7 de Janeiro de 1956, 22, 25, 21 e 23 de
Dezembro de 1955, 7 de Janeiro de 1955 e 15 de
Dezembro de 1955.
Alfer~s milicianos: de infantaria, do regimento de infantan~ n. ° 13, Agostinho Novais Gonçalves, do regimento
de mfantaria n.? 14, Herculano Rodrigues Lobo de
Andrade, do batalhão independente de infantaria n. ° 18,
Jorge Semedo Marques Louro e, do batalhão de metralhadoras n. ° 3, J oito Monteiro Lamego e de cavalaria,
do ~'e~imento de lanceiros D.O 2, José Luciano de Castro
TelXÜlra de Lima Soares de Albergaria Corte Real e,
do regimento de cavalaria n." 5, Duarte Nuno Soto-
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maior de Almeida Ooutinho Lobo de Ávila, por terem
sido nomeados para desempenhar comissões de serviço
militar no Estado da índia, o segundo ao abrigo da
alínea c) e os restantes ao abrigo da alínea a) do
artigo 3.° do Decreto-Lei n." 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerados nesta situação
desde 5 de Dezembro de 1955.
Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria
n,° 16, Renato Silva de Mendonça Vasconcelos, por ter
sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço militar na provincia de Cabo Verde, ao abrigo
da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n. ° 39 816,
de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 3 de Dezembro de 1955.
Alferes do quadro dos sorviços auxiliares do Exército,
da Repartição-Geral deste Ministério, José Henrique
de Oliveira, por ter sido nomeado para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do Ministério das
Finanças, na Guarda Fiscal, devendo ser considerado
nesta situação desde 10 de Janeiro de 1256.
Baixa do serviço

Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, do quartel-general
da 2. a região militar,
Joaquim Cantante Cardoso Garcia, nos termos da
última parte do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 28404,
de 31 de Dezombro de 1937, por ter sido julgadO
incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar do
inspecção, devendo ser considerado nesta situação
dosde 9 de Janeiro de 1956.
Capitão, farmacêutico, Manuel Eduardo Condessa Júnior;
tenentes : de infantaria, António dos Reis e AlbinO
Estanislau Bottencourt de Quadros, de artilharia, Raul
das Neves Reis, de cavalaria, Franci co José Hélder
Sá Chaves, de ongenbaria, Alberto Augusto Pinto
Vieira, do serviço de administração militar, José Ferreira dos Santos, Manuel Magalhães Barbedo Pinto o
Domingos Augusto do Miranda Ferreira Deusdado,
módicos, Fausto Lopo Patrício de Carvalho, JoãO
Carlos Vaz da Cunha, Aureliano Nazaré antes Peso
segueiro, Francisco Pais Pimenta Jacinto, António
Maria Ferreira, Tomõ Emilio Pires
oelho, Alberto
Barreto de Oarvalho , .José António Cid de Oliveira,
António Augusto d Castro IIenriques, José pinto

2." Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 2

47

Monteiro, Armando de Abreu Freire, Luis Carlos da
Costa Guerra Charters de Azevedo e Aníbal Novais
do Vale, cirurgiões dentistas, Raul Óscar de Lacerda
e Alexandrino Rodrigues Passos e, veterinário, Artur
Elviro de Moura Coutinho de Almeida Eça ; e alferes:
de infantaria, Alfredo Fernando Corte Real, João
Alberto Soares Pinto da Cruz, Alexandre Barbosa
Camejo, António Mário Pais de Carvalho e António
Alves Teixeira Lorga, de artilharia, Augusto Pereira
da Silva Lopo, César Júlio Pimentel, Manuel de Castro,
Mário Gonçalves, Jorge Henriques dos Santos Machado,
José Custódio de Morais, Ab1lio Marques Mourão, João
Albuquerque Melo Pereira Cáceres, Eugénio Maria da
Fonseca Araújo, Henrique de Oliveira Leite, António
Ã:ugusto Antunes Júnior, Alcide Gomes Ribeiro, Antómo Homem da Costa Cabral Júnior, António Cordeiro
Gomes de Abreu, Manuer Pinto Rodrigues da Costa,
Daniel da Conceição Torres, Manuel Cristiano de Sousa,
Manuel António Sérvulo Soares, de cavalaria, Joaquim
Fernandes Vaz Pi sara e Raul Jóice Fuschini, de engenharia, Alberto Lopes, António Gentil Soares Branco,
L.uis Gonçalves da Co ta Novais O João Roma, do serVl~O de administração militar, Álvaro José de Sousa,
Carlos Augusto Marques, Domingos Lopo Soares e
António Machado Pinto Júnior e, aspirantes a oficial
médicos, Gumersindo Silveira Machado Soares e José
Augusto Alves Campos, todos milicianos de reserva,
nos termos do § 5.° do artigo 61.° do Decreto
n:o 12017, de 2 de Agosto de 1926, por torem atingldo o limite de idade devendo SOl' considerados nesta
situaçilo de do, resp~ctivamente, 18 de Maio, () do
Abril, 8 e 11 de Outubro, 23 de Novembro, 5 de
Outubro, 1() de Julho, 29 de Agosto, 6 do Setembro,
15 de Maio, 16 de Junho, 10 e 13 de Julho, 4, 21,
25, 26 e 31 de Agosto, 11 e 30 de Setembro, 23 do
NOYembro, 22 do Dezembro, 28 de Junho, 10 de
Julho, 17 de Dezembro, 24 do Junho, 4 do Agosto,
17 de Setembro, 7 o 31 de Dezembro, 25 e 27 de Maio,
2 de Junho, 3, 7, 9, 10 O 18 de Agosto, 7,17 017
~e otcm~ro, 21 e 26 do Outubr?, 23 e 30 do NevemDro, 8, 10 e 23 <le Dezembro, M do Agosto, 15 do
Dezembro, 28 de Junho, 10 de • etembro, 4 o 22 de
ezembro, :.?5 do Julho, 16 de eterubro, 8 e 14 do
Outuhro, 22 de Novembro o 22 de Dezembro de 1955.
(Anotados pelo Trlbunnl de Conllls om 24 de Jnnulro de 19M).
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Quadro do serviço de saúde militar

Tenente médico, adido, Mário de Figueiredo Veloso, que,
por ter deixado de prestar serviço no comando militar
de Angola, se apresentou em 13 de Dezembro de
1955, desde quando deve ser considerado nesta situaÇrLO, para preenchimento
de vaga no quadro.
Quadro da arma de artilharia

Tenente de artilharia, adido, António José da Conceição
Baptista, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Moçambique, onde se encontrava
em comissão de serviço militar, embarcou de regresso
à metrópole em 31 de Dezembro de 1955, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
Supranumerário

Coronel de infantaria, supranumerário
ao abrigo do
artigo 58.° do Decreto-Lei n." 28401, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 32692, de 20 de Fevereiro de 1943,
António Vitorino França Borges, que, de regresso de
expedicionário como comandante do batalhão de caçadores Vasco da Gama, no Estado da índia, se apresentou em 22 de Novembro de 1955, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 10 de Fevereiro de 1956. NAo
silo devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22257).

Por portarias de 18 de Janeiro de 1956:
Quadro do serviço de saúde militar

Tenente módico, adido, António Correia Fernandes, que,
por ter deixado de prestar serviço no comando militar
de Macau, onde se encontrava em comissão de serviço, se apresentou em 25 de Dezembro de 1955,
desde quando deve ser considerado nesta situaçãO,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contns cm 10 de Fevereiro de 1956. Nao
s!lo devidos emolumentos, nos termos do Decrete n.o 22257).

Tenente médico, adido, José Manuel Maria Arrais pedroso Flores, que, por ter deixado de prestar serviço
no comando militar do Macau, onde se encontrava eIll
comissão militar; regressou em 1 de Janeiro de 1956.

2.' Série
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desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
Tenente médico, adido, Joaquim Luis da Silva Santos,
que, por ter deixado de prestar serviço na provincia
de _Moçambique, se apresentou em 3 de Janeiro de
I?D6, desde quando deve ser considerado nesta situaçao , para preenchimento de vaga no quadro.
(Visadas pelo Tribunal
de Contas em 2 de Fevoreiro
de 1956. Nilo
silo devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 2(7).

Por portarias de 20 de Janeiro de 1956:
Quadro da arma de cavalaria

C .

apttão de cavalaria, supranumerário, do regimento de
cavalaria n.? 3, onde continua colocado, Joaquim José
das Dores, para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de
Janeiro de 19ó6.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Janeiro
de 1956. Nilo
silo devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22257).

Supranumerários

M~,or ~o serviço de administração militar, adido, Eduardo
.d"asc1mento Carneiro Allen, que, por ter deixado de
prestar serviço na Manutenção Militar, onde exercia
o cargo de chefe da sucursal do Porto, cargo de que
fica exonerado por esta portaria, se apresentou em 4
de Janeiro de 1956, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Vloada pelo Tribunal
do Coutas om 2 de Fevereiro
do devidos omolumentos,
nos termos do Decreto

de 1956. NAo
n.o 22 257).

Capitães: de infantaria, Amândio 'I'ravaços de Almeida
Nogueira e, de cavalaria, Joaquim José das Dores
e Paulino Magalhães Correia, todos adidos, que, por
te~~m regressado de comissão militar nos comandos
militares de, respectivamente,
Angola, Moçambique
Estado da índia, se apresentaram em 31, 5 e 28 de
dezembro de 1955, desde quando devem ser consierados nesta situação.

D

(Visada
81\0

pelo 'I'rlbunal de Contas em 10 de Fevereiro
de 1956. NAo
do ..Idos emolumenrcs,
n08 lermo.
do Decreto n.'lIll 257).

Tell~~u~ede cavalaria, do regimento de Ianeeiros n. o 2,
J.1'HlrtoAntónio ele Pádua Valente e alferes do quadro
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dos serviços auxiliares do Exército, do regimento de
engenharia n.? 1, Carlos da Silva Barbosa e Gregório
Lourenço Grenho, continuando todos onde actualmente
se encontram colocados, nos termos da segunda parte
do artigo 58.0 do Decreto-Lei n.? 28401, substituido
pelo Decreto-Lei n.? 32 G02, de 20 de Fevereiro de
1943, e ao abrigo da Portaria n.? 11 079, de 31 de
Agosto de 19-1:5,por terem sido nomeados para .fazer
parte das forças expedicionárias ao Estado da India,
devendo ser considerados nesta situação desde, rospectivamente, 29 de Outubro, 28 e 28 de Dezembro
do 1955. (Visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Feverelro do 1956. Nao
silo devidos

emotumontos,

nos termos

do Docreto

0.° 22 257).

Por portarias de 27 de Janeiro de 19/56:
Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Subsecretariado do
Estado de Aeronáutica, o capitão de artilharia, na
situação de reserva, adido, José Maria de Vasconcelos,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Janeiro de 1056.
(Visada
são

polo Tribunal
de Contas em 17 de Fnvcretro de 1956. NAo
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 207).

Adidos

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 14,
Armando Ernesto Malhoiro Veloso, por tor sido nomeado para desempenhar urna comissão do serviço civil
dependente do Ministério do Ultramar como comandante do corpo da Guarda Fiscal de Angola, ao abrigo
da última parte do artigo 2.° do Decreto n. ° 39 81G, de
14 de Setembro de 1934, devendo ser considerado
nesta situação desde 10 de Janeiro de 193G.
Tenente Angelo Calmou Navarro de Andrade Botelho
e alferes José Feitor Rodrigues, ambos do quadro dos
serviços auxiliares do Exéri'ito e <lo comando militar
de Angola, por terem sido nomeados para desempenhar
comissões de serviço militar llO ultrmnar, ao abrigo da
, altnea c) do artigo 13.° do Decreto-Lei 11.° :3981ü, de
1-1: do Setembro <10 1051-, devendo ser considerados
nesta situação desde 20 de Janeiro de 1956.
(Allot ..dn~ polo Trlbunnl do COlltnl em

n de

)'over~lro

de 1956).
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Quadro da arma de infantaria

Coronel de infantaria, supranumerário, da Direcção da
Arma de Infantaria, onde continua colocado, António
Vitorino França Borges, para preenchimento de vaga
no quadro, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 17 de Fevoreiro de 1956. N~o
Ião devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22257).

Capitães de infantaria, adidos, Orlando da Conceição
Miranda Cardoso e Mário Fernandes da Ponte, que,
de regresso do Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, se apresentaram neste Ministério
em, respectivamente, 24 e 21 de Janeiro de 1056,
desde quando devem ser considerados nesta situação,
para preenchimento de 'Vag~s no quadro.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 11 de Feverolro de 1956. NAo
silo devidos emolumentos, nos termos do Deorato n, 022257).

Reserva

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 2, Carlos Manuel Teixeira Malheiro,
major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, chefe da Repartição Geral deste Ministério,
Joaquim de Sousa Brites e capitão médico, do regim~nto de infantaria n.? 4, Manuel Cândido Faria Monteiro , os dois primeiros, nos termos da alínea a) e, o
terceiro, 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, 11, 11 e 3 de
Janeiro de 1956.
(Visada palo Tribunal da Contas em 17 de Fovereiro de 1956. Não
aão devido. emolumentos, nos termos do Doeroto n.· 22 257).

Supranumerário

Coronel do corpo do estado-maior, adido, em serviço no
Secretariado-Geral da Defesa Nacional, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes, que, por ter sido exonerado do cargo de chefe da 1.a Repartição do referi do
Secretariado, regressou a esto Ministério em 10 de
Janeiro de 1956, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Visada polo Tribunal do Contns em 24 do Foverelro de 1955. Nlto
8110 devidos emolumentos,
nos termos do Doeroto n.? 22 257).
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Por portarias de 31 de Janeiro de 1956:
Quadro do corpo do estado-maler

Coronel do corpo do estado-maior, supranumerário, Manuel Gomes de Araújo, para preenchimento de vaga
no quadro, devendo ser considerado nesta situação
desde 26 de Janeiro de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 17 de Fevereiro de 1956. NAo
olio devidos omolumentos, nos termos do Deereto n.· 22 257).

Supranumerário

Coronel do corpo do estado-maior, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Alberto Andrade e Silva, nos
termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei
n.? 28 401, substituído pelo Decreto-Lei n.? 32692,
de 20 de Fevereiro do 19*3, e ao abrigo da Portaria
n.? 10620, de 11 de Março de 1944, devendo ser considerado nesta situação desde 26 de Janeiro de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 15 de Fovorelro de 19M. NAo
.110 dovldos emolumentos, nos termo I do Deeroto n.· 22 257).

Por portarias de 3 de Fevereiro de 1956:
Adidos

Tenente-coronel do corpo do estado-maior, professor efectivo do 2. o grupo de matérias dos cursos do estado-maior,
no Instituto de Altos Estudos Militares, IIorácio José
de Sá Viana Rebelo, por ter sido nomeado governador-geral da província de Angola, por decreto de 10 de
Janeiro de 19[)6, inserto no Diário do Governo n." 12,
2." série, de 12 do mesmo mês e ano, ao abrigo da
alínea a) do n.? IV da base IX e dos n.os I o 11 da
base XVIII da Lei Orgânica do Ultramar Português.
devendo ser considerado nesta situação desde 16 de
Janeiro de 1956.
Capitães: de infantaria, do campo do tiro da serra da
Carregueira, José Augusto Esteves Folgas e, do quadro dos serviços auxiliares do Exército, no quadro dos
mesmos serviços, David Martins Pereira, por terem sido
requisitados para desempenhar comissões de servicv
dependentes dos Miuistór io das Finanças, na Guar(!tL
Fiscal, e do do Interior, na Policia de egurança pública, devendo ser considerados nesta situação dosde,
rsspectivamentc, 1 de Fevereiro e 18 de Janeiro de
1956.
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'1' (.Inentes: médico, António João de Almeida Cerveira
S,eabra e, do quadro dos serviços auxiliares do ExérCIto, Domingos Teixeira e Manuel Teixeira Machado,
todos do comando militar de Moçambique, por terem
Sl~? nomeados para desempenhar comissões de serviço
militar no ultramar, o primeiro ao abrigo da alínea a)
e os restantes ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do
Decreto n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerados nesta situação desde 25 de
Janeiro de 1956.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 9 de Fevereiro

de 19(6).

Reforma
(Despacho de 20 de Janeiro de 1956, da Caixa Geral do DepósItos, Crédito O ProvldOncia,
publicado no Diário do Governo
n.? 19, 2,' série, de 2~ do mesmo mês e ano).

Coronéis: de infantaria, João Alpoim Borges do Canto
0, de cavalaria, José Lúcio de Sousa Gonçalves
N unes; capitães: de infantaria, Aparício de Paula Pacheco
e, de artilharia, Manuel Joaquim da Silva Miranda e,
tenentes de infantaria Francisco da Silva Freire e
João dos Santos Aboi~ todos na situação de reserva,
nos termos da alínea a)' do artigo 13.0 do Decreto-Lei
n.O 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de
18 ~e Setembro de 1952, por terem atingido o limite
de Idade, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 28 de Outubro e 18, 28, 2,
13 e 21 de Novembro de 1955, de harmonia com
o § único do artico 124.0 do referido Decreto-Lei
n.O 36301'±
•
b
(Nilo carece do visto on anotação do Tribunal do Cootas).
Sup ranumerãrios

Coronel de artilharia, supranumerário ao abrigo da segund~ parta do artigo 58.0 do Decreto-Lei n." 28 401,
substltuido pelo Decreto-Lei n. o 32 692, de 20 de Fevereiro de 1943, Maríno da Cunha Sanches Ferreira,
POI: ter deixado de prestar serviço no regimento de
a~tllharia antiaérea fixa, devendo ser considerado nesta
T sItuação desde 26 de Janeiro de 19M.
ene?-te-coronel do serviço de administração militar,
~?Ido? Álvaro de Oliveira, que, de regresso de comis3~o civil DO :\linistório do Ultramar, se apresentou em
d de Janeiro de 1906, desde quando devo ser consiera do nesta situação.
(Vindas
peio Tribunal de Conta. em 18 do Fevorolro de 19~6. NAo
011.0 devldol
emolumentos,
nOI
tormOI do Decreto n.o 22 261).
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Capitão de engenharia, do regimento de engenharia n. o 2,
onde continua colocado, J osé Manuel Queriol Tojeiro
Elbling Quintão, nos termos da segunda parte do artigo 58.0 do Decreto-Lei n. o 28401, substituido 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 ter sido nomeado para fazer parte das
forças expedicionárias ao Estado da Índia, devendo
ser considerado nesta situação desde 28 de Dezembro
de 1956. (Visada polo Tribunal de Contas em 22 de Fevereiro de 1956. Não
são devidos~emolumentos,

DOS

termos do Decreto

n.· 22257).

Capitão médico, adido, Augusto França Martins, que,
por ter deixado de estar na situação de licença ilimitada, se apresentou em 21 de Janeiro de 1956, desde
quando deve ser considerado nesta situação,
(Visada poJo Tribunal de Contas em 18 de Feverolro
silo devidos emctumentos,
nos tormos do Decroto

de 1956. ~Ao
257).

11.° 22

Por portarias de 6 de Fevereiro de 1956:
Adidos

Coronel do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, Manuel Gomes de Araújo, por ter
sido nomeado Ministro das Comunicações por Decreto
n.? 40515, de 1 de Fevereiro de 1956, publicado na
Diário do Governo n. o 24, 1. a série, do corrente ano,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 do
corrente mês.
Capitães de infantaria Castro Ambrósio, Cristiano IIenrique da Silveira e Lorena e Rui Barbosa Mexia Leitão, tenente João Florentino Soares Gonçalves e alferes Sebastião Amaro "Martins, ambos do quadro dos
serviços auxiliares do Exército e todos do comando
militar de Angola, por terem sido nomeados para
desempenhar comissões de serviço militar no ultramarao abrigo da alínea c) do artigo 3.0 do Decreto
n.? 3981G, do 14 de Setembro de 1954, devendo ser
considorados nesta situação desde 30 do J aneiro de

1956.

(AnOladas pOlo 'I'rfbun al do COllins om 9 do F verolro d.1956).

Tenente de infantaria, instrutor de táctica do infantaria
da. Escola do l~xórcito, AmHcar Fernandes MorgadO,
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por ter sido nomeado, por portaria desta data, para o
r?ferido cargo, devendo ser considerado nesta situaçao desde a data da presente portaria.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 24 de Fovereiro

de 1956).

Quadro do corpo do estado-maior

Coronel do corpo do estado-maior, supranumerário, da
3.a Direcção-Geral
deste Ministério, onde continua
colocado, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes,
para. preenchimento de vaga no quadro, devendo ser
conSIderado nesta situação desde 1 do corrente mês.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 18 do Fovereiro de 1956. Nllo
silo devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n.· 22 257).

Reserva

Coronel de artilharia
dos 'Serviços Cartográficos do
Exército, João Carlos Tavares. Ferreira da Cunha,
nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de
18 de Setombro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Janeiro de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 17 de Fovoreiro de 1956. Não
são devidos emolumontos, nos termos do Decreto a.? 22 257).

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Alferes, do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
António Celestino Fernandes Moreira e David Garcia
Cortes, que, por terem deixado de prestar serviço no
Estado da índia onde se encontravam em comissão
militar, se apre:entaram em 15 de Janeiro de 1956,
desde quando devem ser considerados nesta situação,
para preenchimento de vagas no quadro.
(Visada pele Tribunal de Contas em 3 do Março de 1956. N!l.o são
devidos emolumontos, DOS termos do Doereto n.? 22 257).

Por portarias de 10 de Fevereiro de 1956:
Conside~ado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado <lo prestar serviço na província da Guiné,
o~de se encontrava em comissão militar, o alferes miliCIano ele infantaria, adido, Juimo Madeira Afonso
~3ares, devendo ser considerado nesta situação desde
de Janeiro de lÇJ56.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 22 do Puvorclro do 1956. Nllo
s10 dovldos omolumontos, nos termos do Doeroto n.' 22 257).
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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, José Luis Rebelo, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Dezembro de 1955, ficando licenciado,
Abatido ao efectivo do Exército, por ter passagem às
reservas de marinha, ao abrigo do artigo 2.° do
Decreto-Lei n.? 32445, de 24 de Novembro de 1942,
o alferes miliciano de infantaria, do comando militar
de Angola, Mário Leopoldo Marques Santos, devendo
ser considerado nesta situação desde 17 de Janeiro
de 1956.
Abatido ao efectivo do Exército, nos termos do artigo 163,°
do Código de J ustiça Militar, o alferes miliciano de
cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 8, Luis Alberto
Ferreira AI ves Baptista, devendo ser considerado nesta
situação desde 10 de Março de 1950.
(Anotadas

poolo Tribunal

do Contas

om 15 de Fovorelro

do 1956).

Adidos

Capitães: de infantaria, do batalhão independente de infantaria n, ° 18, Porfirio Pereira da Silva e, do serviço
de administração militar, do Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército, J oaq uim Dias Marcelino Marques,
o primeiro por ter sido requisitado para desempenhar
urna comissão de serviço dependente do Ministério do
Interior, na Policia de Segurança Pública, e o segundo
por ter sido nomeado, por portaria de 30 de Dezembro de 1955, chefe da contabilidade do referido Instituto, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 1 e 6 de Fevereiro de 1956,
Tenentes: de cavalaria, do regimento de cavalaria n." 8,
Henrique Fialho Teixeira de Morais e médico, do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 2, Alexandre },1<lrioBrandão Pinto da Veiga; e alferes de
infantaria, do regimento de infantaria n.? 10, Henrique
António Marques Figueiroa e, do regimento de infantaria de Luanda, Ilerlãnder Luis Correia
amblanctodos milicianos, o primeiro por ter sido r quisitadv
para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, e os restantes por terem sido nomeadoS
para prestar serviço no ultramar, nas províncias de,
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o segundo, Macau e, os terceiro fi quarto, Angola,
ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser
todos considerados nesta situação desde, respectivamente, 17, 15, 20 e 10 de Janeiro de 1956.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do distrito de recrutamento e mobilização n." 9, Manuel Fernandes, por ter sido requisitado para desempenha- uma comissão de serviço dopendente do Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
devendo ser considerado nesta situação desde 9 de
Pevoreiro de 1956.
Baixa do serviço

Alfer~s milicianos: de infantaria, do regimento de infantuna n.? 9, Ramiro Manuel Nobre Maldonado Neto e,
do regimento de infantaria n.? 12, José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos; e do engenharia, do regimento de engenharia n. ° 1, Bernardino Manuel Vieira,
nos. termos da última parte do artigo 3.0 do Decreto-Lei n. ° 28404, de 31 de Dezembro de 1937, por terem
sido julgados incapazes de todo o serviço p~la junta
hOspitalar de inspecção, devendo ser considerados
nesta situação desde 14 de Janeiro de 1956.
Oflciais milicianos de reserva

Tenentes milicianos: médico, da brigada n.? 3 de caminhos de ferro Fernando António de Almeida e Silva
Saldanha e, y~terinário da secção de depósito do pesso.al do serviço "eteri~ário militar, .J osé Francisco
NIC~, ambos licenciados, por terem atingido ~ lim~to
de ldade, devendo ser considerados nesta situação
dosde, respectivamente, 28 de Novembro de 1955 e
9 de Janeiro de 1956.
(Anotada.

pelo Tribunal

de Contas

em 15 do Foverelro

do 1956).

Reserva

Coronel de cavalaria, no quadro da arma, Ilélder Eduardo
<le Sousa Martins nos termo' da primeira parte da
alinea c) do artig'o 12.° do Decreto-Lei n.? 38916,
de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 23 de .T aneiro do 1956.
(Visada pelo Tribunal
do Contai em 28 do Fevorolro
aiio devidos emolumontos,
uos termos do Decreto

de 1956. Nao

D.· 22207).
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Por portaria de 17 de Fecereiro de 1956:
Deixa de ser considerado na situação de adido no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, continuando,
porém, na mesma situação de adido, mas em serviço
no Ministério do Ultramar, como governador de distrito da provincia de Angola, nos termos da última
parte do artigo 2.° do Decreto n.? 39816, de 14 de
Setembro de 1954, o capitão de infantaria, adido, IIélio Augusto Esteves Felgas, devendo ser considerado
nesta última situação desde 10 de Fevereiro de 1956.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 25 de Foverelro

de 1956).

Adidos

Coronel de artilharia, tirocinado, chefe da divisão de
topografia e geodesia dos Serviços Cartográficos do
Exército, Lino Dias Valente, por ter sido nomeado,
por portaria desta data, para o referido cargo, devendo
ser considerado nesta situação desde 1G de Fevereiro
de 1956. (Auo tada pelo 'I'rtbuuul de Contas em 28 do Fovcrotro de 1066).
Coronel de artilharia, promotor de justiça do Supremo
Tribunal Militar, Francisco Peixoto Chedas, por ter
sido nomeado para o referido cargo, por portaria desta
data, devendo ser considerado nesta situação desde 17
de Fevereiro de 1956.
Capitão de infantaria, comandante de companhia, do
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, J oao
Fernandes da Ressurreição, por ter sido nomeado, por
portaria desta data, para o referido cargo, devendo
ser considerado nesta situação desde 9 de Fevereiro
de 1956. (Anotadus ]l010 T1'Ibunnl do Contas em 25 de Fevuref ro do 1056)
Ouadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria, adido, César da Luz Mendes, que,
por ter deixado de prestar serviço no Estado da Índia,
onde se encontrava em comissão militar, se apresentou
em !;j de Janeiro de 19M, desde quando deve ser
considerado nesta situação, para preenchimento de Yugu.
no quadro.
(Visada pelo T'rIbuunl do Contns om S do Março do 1056. Nilo sA&
devidos emotumoutos,
nos tormos do Decreto n.· 22 257).

Quadro da arma de artilharia

Coronel de artilharia, supranumerário, da escola. práticL1
da arma. onde continua colocado, Acácio Augusto de:
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nesta
desde 1G de Fevereiro
de 1956.
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de vaga
situação

(Visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Março de 1956. Nilo são
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 21)7).

Coronel de artilharia,
supranumerário,
da direcção da
arma, onde continua
colocado,
Mariuo
da Cunha
Sanches Ferreira,
parn preenchimento
de vaga no
quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde
17 de Fevereiro de 1956.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 28 do Foveretro de 1956. Nilo
são devidos emolumontos,
DOS tormos do Docreto
0.° 22 257).

Quadro do serviço de saúde militar

Capitã~ médico, supranumerário,
do 2.0 grupo de companhias de saúde, onde continua colocado, Lino Aires
Leal de Matos. para preenchimento
de vaga no quadro,
deveudo SeL' considerado
nesta situação desdo 13 de
Fevereiro
de 105G.
Reserva

chefe do serviço de recrutamento
e mobilização
n.? 16, José Maria ~Iira da Costa e tenente-coronel,
da
Direc~ão da Arma do Infantaria,
António Clemente de
SOusa Gomes. ambos de infantaria,
nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n.? 3G 304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de
1952, devendo ser considerados
nesta situação desde,
C r.espectivamente, 4 de Fevereiro e 26 deJ anei~o ü~H)56.
Olonel de artilharia,
adido, promotor
do justiça
do
Supremo Tribunal )li litar, cargo de que fica exonerado
por esta portaria, Emídio .J osé Crujeira de Carvalho,
nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n.O 3ô 304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38 ?16, de
18 do Setembro de 19b2 devendo ser considerado
() n~s!a situação desde 17 dd Fevereiro
de 1956. .
apttaes. de engenharia,
adidos. das Oficinas Gerais de~~at~l'lal do Engenharia, Vasco Lima Vilas e, de Iicença
111~Itada, Armando
Mesquita Pereira
Cosmo, o pnm~lro nos termos da nllnea b) e o egundo nos da
prl~oira parto da alínea c) do artigo 12.0 do Decreto-LeI n.o 38 01G, (le 18 de ctemhro de Hl52, devondo
~el' Considerados nesta situaçâo desde, respectivamente,
C "'~ o 20 de .1aneiro de 19ÓG.
apttão médico do hospital militar regional n." 1, Alberto
Sal',IS A·maral, ' nos termas da alínea c ) d o artigo
.
1')
~. o-

Coronel,
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do Decreto-Lei
n.? 3G 304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 195~, devendo ser
considerado
nesta situação desde 13 de Janeiro de 1956.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército.
do distrito de recrutamento
e mobilização n. ° 10, N 01'berto Augusto dos Santos Pinheiro,
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 8 de Fevereiro
de 1956.
.
(Vlsadns polo Trlbunal d. Contas om 29 do Fevereíro
são dovldos emolumontos,
DOS termos
do Docroto

do 1956. Nilo
22 257).

n,?

Supranumerários

Capitães de infantaria Armindo Martins Videira e Mário
de Brito Monteiro Robalo;
tenentes:
de infantaria.
Fausto Pereira Marques e Fernando
Soares Cunha 0,
de cavalaria,
Rafael Ferreira Durão; o alferes: de infantaria,
João José Curado Leitão o Carlos )[alluol
Correia Marques da Costa e, do serviço de administração mi itur, João da Rocha Teles e Yit01' Manuel de
Morais Simões, todos do batalhão de pára-quedistas.
onde continuam colocados,
nos termos do artigo 3.0
do Decreto-Lei n. ° 40394:, de 23 de Novembro de 19j[).
e artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.? 4:0395, da mesma data,
por faz orem parte do referido batalhão,
devendo ser
considerados
nesta situação desde 1 de Janeiro de 19511.
Capitão médico, adido, Lino Aires Leal de Matos, qur,
por ter deixado do prestar serviço no comando militar
de Macau, so apresentou
em 12 do Janeiro do 19;){i,
desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(VIsada polo Tribunal
do Conlas om 3 do Mar,o do 19M. Não silO
devidos omolumeutos,
nos termos do Docroto n •• 22257).

P01'

portarias de 21 de Fecereiro de 1956 "
Adidos

Coronel do corpo do estado-maior,
suprnnnmerúrio,
do
regimento de artilharia antiaérea fixa, Alberto Andrade
e Silva, por ter sido nomeado chefe da 1. II Repartição
do Socretariado-Goral
da Defosa Nacional, no termos
do artigo 4,° do Doer to-Lei n.? 39069, do 3t de
Dezembro
de 1952, conjugado com o dispo to no ar'
tigo 1.0 do Decr to-Lei )).0 138114, do 29 do Dezembro
de J 950, por portaria
elo 15 de F voreiro do 19j6,
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publicada no Diário do Governo n. o 44, 2. a série, de
21 de Fevereiro de 1956, desde quando é considerado
nesta situação.
Ooronel de artilharia comandante do regimento de artilharia n.? 6, José 'Gomes Martins Calado Júnior, por
ter sido nomeado para desempenhar o lugar de chefe
da 3.a Repartição da 2.a Direcção da Direcção-Geral
do Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, devendo
ser considerado nesta situação desde 20 de Fevereiro
de 1956. (Anotada pelo Trlhunal do Contas om 2-1 do Fovoroiro do 1956).
Reserva

Oapitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 14, António Henriques Cardeso, nos termos da alínea b) 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 23 de
Janeiro de 1956.
(Visada pelo Trihunal
do Contas om 8 de Março de 1956. Nlto são
dovidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22257).

Por portarias dp, 22 de Fevereiro

de 1956:

Quadro da arma de infantaria

Oapitão, adido, José Augusto Mendes e tenente, supra~umerário, do batalhão de caçadores n.? 7, onde con~lnua colocado. António Rosado Serrano, ambos de
lnfantaria, que por terem deixado de prestar serviço
1~0 Estado
da' índia, onde se encontravam em comissao militar, regressaram em, respectivamente, 8 e 15
do Janeiro de 193G, desde quando devem ser considerados nesta situação, para preenchimento de vagas
no quadro.
(Visada polo Tribunal
do Coo tas em 8 do Março de 1~5G. Nâo são
são rlo\'ldos omolumentcs,
nos termos do Docrot o u.o 22 257).

Oapitão de infantaria, upranumerúrio,
do regimento de
112fan~arian.? 16, onde continua colocado, André do
" asclrnento Infante, pnru preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerado ne ta situaçâo desde
a data da pr sente portaria.
(Vfsadn pelo Trlhunal
do Cont as em 1 <le Março
devidos emolumentos,
110R tormos do Decreto

de lD5G. NDe sito
11.0222:17

62

ORDEM DO EXERCITO

N.o 2

2.& Série

Tenentes
do infantaria,
adidos, Diogo Queirós de Sousa
Azevedo, Alberto Fernão de Magalhães Osório e Armando Whytton
Medeiros da Silva, quo" por terem
deixado de prestar serviço no Estado da Iudia, onde
se encontravam
em comissão militar, se apresentaram
em, respectivamente,
8, 11 e 11 de Janeiro de 1956,
desde quando devem ser considerados
nesta situação,
para preenchimento
de vagas no quadro.
Quadro do serviço de saúde militar

Capitão médico, supranumerário,
do 1.0 grupo de companhias do saúde, onde continua colocado, Fernando
Jaime Machado
Faria,
para preenchimento
de vaga
no quadro,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 7 de Fevereiro
de 1956.
Reserva

Brigadeiro
de cavalaria,
comandante
do campo de instrução de Santa Margarida,
Luis Almeida Ribeiro;
tenente-coronel
de infantaria,
2.0 comandante
do regimento de infantaria
n.? 13, Alfredo Newton Franco;
majores:
de engenharia,
adido, no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército,
Elias de Almeida Cabral
e, do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da Repnrtiçâo do Gabinete deste Ministério, Viria to
Egídio;
e capitão médico, do batalhão
de caçadores
n," 9, Zózimo Soares Ramos, o quarto nos termos
da alínea b), o quinto nos da alínea c) o os restantes nos da alínea c) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n." 36304,
alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38016,
de
18 de Setembro
de 19D2, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente,
D e 16 de Fevereiro, 20 de Janeiro e 10 e 7 de Fevereiro
de 19D(i.
(Visadas
poto Tribunal
devidos omolumenlos,

do Contas 0111 3 do Março de 195G. Nilo süO
nos termos do Decreto n.o 22257).

I'onente do quadro dos serviços auxiliares do Exército.
adido, no Luboratório
Militar de Produtos
Químicos
e Fnrmacõnticos,
Agostinho
Águeda,
nos termos da
alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n.? :36:304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? H8916, de 18 de Setembro
de 1952, devendo SOl' considerado nesta ituação desde
9 de Fevereiro
do 19DG, sem direito a vencimento
por este Ministério enquanto se encontrar
na referida
situação do adido naquele Laboratório.
(Anoladn

polo Trlbnnnl

do Contns

0111

28 do l'OY!'rl'lro

do tn51l)·
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N.o 2

Supranumerários

Major de engenharia, adido, Gont;alo Cristóvão do Santo
Estanislau do Meireles Teixeira da Mota e capitães:
de. infantaria, adido, André do Nascimento Infante. e,
medIco, supranumerário, do 1.0 grupo de companbias
de saúde, onde continua colocado, Fernando Jaime
Machado Faria, que, por terem deixado, respectivamente, de estar na situação d~ licença ilimitada e de
prostar serviço no Estado da India, se apresentaram
em 18 de Fevereiro e 11 e 18 de Janeiro de 1956,
desde quando devem ser considerados nesta situação.
(Visada pelo TribuDal de Conta. em 3 de Março de 1956. Não silo
devidos emolumeotos,
nos termos do Decreto 0.° 22 257).

_.._-

Por portaria de 24 de Fevereiro de 1956:
Adido

Maior do corpo do estado-maior, do Instituto de Altos
Estudos Militares, Carlos Mariano Algéos Aires, por
ser professor efectivo do 1.0 grupo do matérias elos
Cursos do estado-maior, cargo para que foi nomeado
P01' portaria
de 12 de Novembro de 1954, devendo
ser considerado ne ta situação desde a data da presente portaria.
(Anotada

pelo Trlbuoal

IV -

Ministério do Exército _I,
1)01'

portaria

do Contas em 28 do Fevereiro

dO,1956).

PROmOçOES
a

Direcção-Geral-

de 22 de Novembro

2, a Repartição
ele 1955:

Adido

Ca'pi~ão miliciano do infantaria, o tenente miliciano de
~fantaria, adido, em serviço no Estado ela índia, J oüo
~.stevas do Miranda, contando a antiguidade dos de a
ata da presento portaria,
(Vlaada poio Tribuoal do Conlas em 27 de Foverelro de 19;;6. Silo
devidos emolumeotos,
001termol do Deoreto n.o 22 267).

ü4 .
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Por portaria de 1 de Dezembro de 1955:
Regimento de cavalaria

n.O 8

Tenente miliciano de cavalaria, o alferes miliciano de
cavalaria António Lúcio de Sousa Dias, contando a
antiguidade de 1 de Dezembro de 1955.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Fevoreiro de 1956. SAo
devidos emolumontos,
nos termos do Docroto a.? 22 257).

Por portaria de 30 de Dezembro de 1955:
Adido

Capitão miliciano do serviço de administração
militar, o
tenente miliciano do mesmo serviço, adido, prestando
serviço no Subsecretariado de Estado da Aeronáutica,
Élio Joan Simonette, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 3 do Fovoroiro de 1056.
dov;ldos omolumontos,
nos tormos do Decreto n.o 22 257).

sao

Por portaria de 3 l de Dezembro de 1955:
Hospital militar

regional

n.O 3

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Manuel Maria
Careto. (Visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Fovoroiro de 1056. São
dovidos

emolumentos,

nos tormos do Decroto

n.o 22257).

P01' portarias de 16 de Janeiro de 1956:
Ministério

Serviços

do Exército - 3.' Direcção-Geral

Cartográflcos

do Exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exórcito,
adido, o alferes do quadro dos mesmos serviços, adido,
António Ramos Vaquinhas.
(Visada pelo TvIhuunl de Contas om 1 do Foverolro do 1956. SAo
dovidos omolumontos,
nos tormos do Docroto n.o 22 257).

2,' grupo de companhias

de administração

militar

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Carlos Maria
de Almeida Graça,
(Visado polo Trlhunal
de Contas em 2 de Fovor Iro do 1956 5'0
dovldos emotumoutos,
no. tormos do Decreto n.o 22 257).
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Por portaria de 24 de Janeiro de 1956:
Adido

Te?ente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria, adido, em serviço no "Ministério do Interior,
na Guarda Nacional Republicana, J osé Alfredo de
Sousa Faria Saraiva, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1905.
'(Vlsada pelo Tribunal do Contas em 15 de Fovorolro do 1956. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Por portarias de 27 de Janeiro de 1956:
Ministério do Exército -I.' Direcção-Geral - 2.' Repartição

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar., o capitão, do mesmo extinto quadro, do Supremo
Tnbunal Militar, Adriano Rabaçal Dias Miguel.
Regimento de infantaria

n.· 7

Oapitão médico, o tenente médico António Lehre Bragan<;a Moreira de Figueiredo.
(Visada. pelo Tribunal de Contas om 17 de Fevereiro de 1956. São
dovldos emolumentos, nos termo. do Decreto n.· 22 257).

Por portaria de 30 de Janeiro de 1956:
Batalhão de caminhos de ferro

'r enente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviçoe Joaquim
LOI)es• (Visada pelo Tribunal de Coutas om 18 de Fovorolro do 1956. Silo
devidos .molumonlos,

DOS

termos do Decreto n.· 22 257).

Por portarias de 1 de Fevereiro de 1956:
Oontando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1955:
Regimento de infantaria

n.· 2

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
~ntó~io Pinto Cardoso e J osé Francisco de Carvalho
arCla e Costa.
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Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade.
Francisco Almeida Dias Janeiro, Joaquim Duarte dos
Santos, José Escoval Lopes, Luís Vaz Borges Dinis
Rodrigues e Ramiro dos Santos Paiva.
Regimento de infantaria

n.O 4

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Luis Manuel Falcão Berredo Santos e José Gonçal "es
Frade Barão.
Regimento de infantaria

n. o 6

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Bernardino Leite de Faria e Costa, Carlos Gonçalves
Soares Montenegro e José Augusto Dias Alves.
Regimento de infantaria

n. o 7

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
José do Quental Calheiros Albuq uerque Carvalho, J osó
Martins das Neves, Joaquim António Gomes da SilY11
Janeiro, Justino da Rocha Correia, Carlos Alberto
Gomes, José Manuel Marques e Francisco José l\fal'çal
Nunes Perió .
. Regimento de infantaria

n. o 12

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Polibio Serra o Silva, Júlio Terenas da Silva, Carlos
Henrique Pereira Amaral, António Faria Pimentel
de Morais Fonseca, Arnaldo Augusto Alves e Val
domar Lucas Caetano.
Regimento de Infantaria

n. o 13

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
A ntónio Pereira dos Santos.
Regimento de infantaria

n.O 14

Tenentes milicianos do infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Francisco J osé Fomandes do Assis e Fomando de
Almeida Abrantes.
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n.O 15

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
António de Sousa Vadre Castelino e Alvim, Eduardo
Alberto Arnaut de Mendonça, Francisco José Assis
R~drigues, .J osé Mendes Barreto e José Manuel Rodl'lgues J oanaz de Melo.
Batalhão independente de infantaria

n. o 17

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade,
o alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Valdemiro Vasco dos Santos Sodré.
Batalhão Independente de infantaria n. o 18

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Fernando Leandro de Medeiros Frazão, Jacinto Maria
de Sousa, Eduardo Bettencourt Pereira, Arnaldo
Oliveira Machado, IIumberto de Medeiros Câm~ra
Botelho de Viveiros
José Joaquim Vaz Monteiro
Vasconcelos Franco,' JOtW António Falcão e Silva,
J ?sé Paim de Bruges Estrela Rego e Daniel Joaquim
SImões Soares Machado.
Batalhão de engenhos

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Fernando Alves 1\1artins João da Silva de Sousa,
João Raul de Sousa G~imarães, Rui João Rosado
Arruda Pereira Alfredo de Jesus Bento e Luis Filipe
Fernandes da Silveira e Lorena Ermida.
Batalhão de caçadores

0

11.

3

Tenente miliciano de infantaria, em dislJOnibilidade, o
1lf~res miliciano de infantaria, em disponibilidade,
iOISés da Anunciação ~lartins Pires.
Batalhão de caçadores n. 6
O

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Iélder João Reis Sanches António Afonso Gonçal ves
Cacho e João Carlos Barroso dos Santos.

IS
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Batalhão de caçadores n.O 10

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
César Augusto Ferreira de Castro Coelho, Armando
Joaquim Rodrigues Galvão e Manuel Rodrigues Cabugueira.
Batalhão de metralhadoras

n.O 2

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
António dos Santos Carvalho.
Batalhão de metralhadoras

n.O 3

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Serafim Soares Doutel, João Monteiro Lamego, João
Martins, Alvaro Rebelo Vieira Araújo e Alberto Francisco Brandão de Castro Lima.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contak em 11 do Fevereiro
do 1956. S~o
n08 termos do Decreto n.· 22 267).

Adidos

Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianoS
de infantaria, adidos, em serviço no comando militar
de Moçambique, Ernesto José da Fonseca Barreirtl,
José Baptista da Silva, Fernando Félix Bettencourt
Rosa, Rogério Antero Rodrigues, José Joaquim da
Silva Pereira e Joaquim Nunes Mendonça.
(Visada pol o Tribunal
do Contns om 22 de Foverolro
do 1956. Sjio
devidos emolumentos,
DOS termos do Docroto
II.· 22267).

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria, adido, em serviço no comando militar de
Angola, Arménio Pires Coelho.
Tenentes milicianos de artilharia, os alferes milicianvê
de artilharia, adidos, em serviço no comando militar
de Angola, Fernando António da Silva e Manuel Sil"eira Bettencourt,
(Visada
pelo Tribunal
de Contas
em 27 do Fevoreíro
do IO~6.
81\0 dovidos omolumontos,
nos tormos do Decreto n.· 22 257).

Tenentes milicianos de cavalaria, os alferes milicianoS
de cavalaria, adidos, em serviço no Mini tério do 10terior, na Guarda Nacional Republicana, Alberto Arnaldo Crispim Gomes e Mário Pinto Pestana Fraústo.
(Vtsudn polo Tribunal
dovidos emolumentos,

do Coutas em 15 do Foveroiro do lD~6. S'O
nos tornios do Decreto n.o 22 2!J1).
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Comando militar de Angola

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
a~~irante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, José Queirós de Barros Aguiar, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1955.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Fevereiro de 1956. SAo
devidos emolumentos, nos tormos do Decroto n,? 22257).

Por portada

de 3 de Fevereiro de 1956:
Quadro da arma de engenharia

Coronel, o tenente-coronel de engenharia, da inspecção
dpas~ropas de transmissões, l\~rio dos Santos Risques
ereíra.

M1l:jo~,o capitão de engenharia, do grupo de companh~as. de trem auto, Joaquim António Rodrigues de
Ohvou'a Júnior.
Regimento de engenharia n.· 2

Te~ente-coroneJ, 2.0 comandante, o major de engenharMla,2.° comandante interino, Júlio Augusto de Sousa
onteiro.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 13 de Feverairo de 1956. S1\o
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Adido

Teu.ente-coronel, O major de engenharia, adido, em serVIÇO no Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, Alfredo
de Sousa Ghira.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Fevereiro de 1956. SlIo
dovidos emo lumentos, nos termos do Decreto R. o 22 257).

Por portarias de 6 de Feoereiro de 1956:
Ministério do Exército - Repartição do Gabinete

Tenente do quadro dos serviço auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Aníbal Marques da ]'onseca.
Ministério do Exército -I.'

Direcção-Geral-

2.' Repartição

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
°dalferes do quadro dos mesmos serviços Firmo Pinto
os Santos.
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Governo Militar de Lisboa - Companhia de adidos

Tenente do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
o alferes, do quadro dos mesmos serviços Baltasar dos
Reis Rodrigues.
4.' região militar - Quartel-general

Tenente do quadro dos serviços auxiliares
o alferes do quadro dos mesmos serviços
Delfino Júnior.
Regimento de artilharia

do Exército,
João António

pesada n.· 2

Tenente do quadro dos serviços auxiliares
do ExéI'cito,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Abílio Dias
Paranhos.
Batalhão de caçadores n.O 9

Tenente do quadro dos serviços auxiliares
o alferes do quadro dos mesmos serviços
Alves.

do Exército,
Eugénio Jose

2.° grupo de companhias de saúde

Tenente do quadro dos serviços auxiliares
alferes do quadro dos mesmos serviços
çalves Séneca.

°

do Exército,
Manuel Gon-

(Visada pelo Tribunal de Cont.as om 18 de Fevoreiro do 1956. Slio
devidos emolumentos,
nos termos do Docreto o.· 22 257).

Adidos

Tenentes
do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os alferes do quadro dos mesmos serviços, adidos, en1
serviço no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal,
Mário de Sousa Brandão,
Francisco
António Alves,
Benjamim Leite Oardoso, Albino dos Santos e António
Rufino Antunos.
(Visada pelo 'I'rfbuunl de Contas om 17 do F'overeíro de 1956. Slio
devidos emolumentos,
nos termos do Decroto n.? 22 257).

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exórcito.
os alferes do quadro dos mesmos serviços, adidos, eIJl
serviço no Ministério do Intorior, na Guarda NacioU!ll
Republicana,
Salvador
João Rodrigues
e Daniel dt\
Costa Rodrigues.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do J1~xército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços, adido, e111
serviço na Escola do Exército,
Armando
Guerreiro
Fortes Conde.
(Visada polo Tl'ilJuoal do Couras om 15 do Fuvorol ro do 1956. Slo
devIdos omotumont os, nos termos do Doc.roto n.? 22257).
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Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o al~eres do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço no comando militar de Moçambique, António
Amaral. (Visadas pelo Tribunal de Contas em 22 de ~'evereiro de 1956. São
dovidos emolumentos,

nos termos do Decreto n.? 22257).

Regimento de infantaria n.O 8

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços António
Celestino Fernandes Moreira.
Batalhão de caçadores n.O 8

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o al~eres do quadro dos mesmos serviços David
GarCia Cortes.
(Visada pelo Tribunai
devidos emolumentos,

de Contas em 3 do Março de 1956. São
DOS termos do Decreto D.o 22257).

Adido

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o al~eres do quadro dos mesmos serviços, adido., em
serviÇo no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, Joaquim Augusto Moreira da Silva.
(Visada pelo 'l'rlbunal de Contas em 27 de Fevereiro do 1956. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22 257).

P01'

portarias de 10 de Fevereiro de 1956:

Ministério do Exército _ 2.' Direcção-Geral-

4." Repartição

rrenente-coronel, o major de cavalaria, do regimento de
cavalaria D.O 7, Eduardo Varela de Oliveira Soares.
Escola Prática de Cavalaria

Coronel, comandante
o tenente-coronel de cavalaria
António Augusto d~ Sousa Dias Ribeiro de Carvalho.

C

Regimento de cavalaria n. ° 5

titão
, o tenente
Orres Brandão

C. '.

de cavalaria Fernando António .Tosé
de Brito.
AdWo

~l~a.o, ,o. tenente de cavalaria, adido, ~m serviço n?
ilnlsterlO do Interior na Guarda Nacional Republicana, Leopoldo Sever~ Ferreira Pinto.
(Visadas poio Tribunal
devidos omo lumentos,

do Contas em 28 do Foveroiro de 1956. Silo
nos tormos do Decreto u ." 22 257).
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Por portarias de 17 de Fevereiro de 1956:
Ministério

do Exército - 1." Direcção-Geral

- 3. A Repartição

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, do batalhão
de engenhos, Adelino Jorge Pimenteira.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Fevereiro de 1956. SAo
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto u.? 22 257).

Ministério

do Exército - 2." Direcção-Geral-

3." Repartição

Capitão, o tenento do serviço de administração
Gonçalo Mendes da Maia.

militar

(Visada pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1956. Silo defl'
dos emolumen tos, nos termos do Decreto n,? 22 257).

Regimento de infantaria

n.· 5

Tenente-coronel,
o major de infantaria, adido, em serviço no comando militar do Angola, Francisco de
Lucena.
Regimento de infantaria

n. o 16

Coronel, comandante, o tenente-coronel de infantaria,
comandante interino, Francisco Lima Ferreira de
Carvalho.
Batalhão independente

de infantaria

n.s 17

Tenente-coronel, comandante, o major de infantaria, do
regimento de infantaria n.? 4, Aldemiro Carlos Nunes
Correia.
Quadro dos serviços

auxiliares

do Exército

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército.
o tenente do quadro dos mesmos serviços, supranumerário, d.o regimento de artilharia antiaérea :fi.xa,
Abel Pereira Afonso.
(Visarias pelo 'I'ríbuuat de Contas em 29 de Fovoreiro de 1966, SilO
devidos omotumontos , nos termos do Doere to o.· 22 257\.

Adidos

Coronel, o tenente-coronol de infantaria, adido, em serviço no comando militar de Moçambique, Eurico da
Silva Ataide Malafaia.
Capitão de artilharia, o tenente de artilharia, adido, eIJl
serviço no comando militar de Macau. Delfim Nunes.
(Visadas polo Tribunal de Contas om 3 do Março de 19~G. SM devklos omolumentos, nos termos do Docroto n.6 22 257).
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de 21 de Fecereiro de 1956,'

Ministério do Exército - Direcçâotíos Serviços do Ultramar

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Alfredo
Miranda Prado.
(Visada pelo Tribunal
devidOs emolumentos,

de Contas em 3 de Março de 1956. São
nos termos do Deereto u.? 22257).

P01' p01·tarias de 22 de Fevereiro de HJ56:
Quadro de oficiais do corpo do estado-maior

Tenente-coronel do corpo do e;tado-maior, o major do
%esmo corpo, do comando militar do arquipélago dos
M . çore8, Vasco António Lopes da Eira.
aJor do corpo do estado-maior, o capitão. do mesmo
~rpo,. da 3. a Direcção-Ger-al deste Ministério, Ernesto
ntólllo Luis Ferreira de Macedo.
(VI.ada pelo Tribunal de Contas em 1 de Março de 1956. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 257).

Regimento de infantaria n. ° 6
Te2~nte-coronel, 2.0 comandante, o major de infantaria,
comandante interino, José do Peso e Sousa Ben-

i.

c umol,

(Vis~dn pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas em 3 de Março de 1956. SAo detarmos do Decreto n,? 22 257).

DOS

Governo Militar de Lisboa - Quartel-General

M<~~ordo extinto quadro de oficiai' do secretariado mi~ar, o capitão do mesmo extinto quadro, do Quarteliv["~~ral do Governo Militar de Lisboa, Bernardino
llltao Gomos.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

Por' portaria
~

.

de Contas em 3 de Março de 1956. S1I.odenos termos do Decreto 0.° 22 257).

de 24 de Fecereiro de 1956,'

Quadro do corpo do estada- maior

faJor do corpo do estado-maior, o capitão do mesmo
~orpo, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Ireneu
e Almeida Mota.
(Yisada pelo Tribunal
vldos emolumentos,

do Contas em 1 de Mal'ço de 1956. São dotermos do Decreto n.o 22 257).

DOI
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2.· grupo de companhias de saúde

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o alferes miliciano do mesmo serviço, em disponibilidade, José Manuel Vaz da Costa
Beirão, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1955. (Visada pelo Tribunal de Contas em 1 de ~Iarço de 1956. Silo devidos emolumentos,

v-

COlOCAÇOES,

nos termos do Decreto

EXONERAÇOES

Ministério do Exército _I.a

n.· 22257).

E TRANSFERÉNCIAS

2.a Repartição

Direcção-Geral-

Por portarias de 13 de Janeiro de 1956:
Considerada definitiva, por um período do seis anos,
ao abrigo do artigo 8.0 do Decreto-Lei n. o 39 941, de
25 de Novembro de 1954, a nomeação de professor
efectivo do 1.0 grupo de matérias dos cursos do estado-maior no Instituto de Altos Estudos Militares
do tenente-coronel do corpo do estado-maior Anselmo
Guerra Correia.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Fevereiro de 195G. ",1\0
são devidos emolumentos, nos tormos do Decreto n.o 22 257).

Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, supranumerário,
França Borges.

António Vitorino

Regimento de artilharia pesada n.· 3

Tenente de artilharia, no quadro da arma, António José
<la Conceição Baptista.
Hospital militar regional n.· 3

Tenente médico, no quadro do serviço de saúdo militar,
Mário de Figueiredo Veloso.

Por portarias de 18 de Janeiro de 1956:
Regimento de infantaria n.· 3

Tenente médico, no quadro do serviço do saúde militar,
António Correia Fernandes.
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de saúde

Tenente .médico, no quadro do serviço de saúde militar,
JoaqUIm Luís da Silva Santos.
Hospital militar

de Elvas

Tenente médico, no quadro do serviço de saúde militar,
José Manuel Maria Arrais Pedroso Flores.
Por portaria de 20 de Janeiro de 1956:
Ministério

- 1.. Repartição

do Exército - 2.' Direcção-Geral

Maj.o~ do serviço de administração
militar, supranumerarío, Eduardo Nascimento Carneiro Allen.
Regimento de infantaria

n. o 15

Capitão de. infantaria, supranumerário,
vaços de Almeida Nogueira.

Amândio

Tra-

Direcção da Arma de Cavalaria

Capitão de cavalaria supranumerário,
Correia.
'
Regimento de cavalaria

Paulino "Magalhães
n.O 3

Capitão de cavalaria, supranumerário,
Dores.

Joaquim José das

Por' portaria de 27 de Janeiro de 1956:
Comando militar

de Angola

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
~o Quartel-General do Governo Militar de Lisboa,
A1Angelo Calmon Navarro de Andrade Botelho.
.
feres do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da .3.a Repartição da 1.a Direcção-Geral deste Ministél'lo, José Feitor Rodrigues.

C

Escola Prática

de Infantaria

ap.itães de infantaria, no quadro da arma, Luis Fran1SCO ~om'es de Albergaria
Carreiro da Câmara e,
10 regimento de infantaria n.? 5, António Manuel Anc rade Lopes.

â

C

Re,gimento de infantaria

n. o 2

apitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
ddob. atalhão de caçadores n.? 2) Amadeu Marques Rorlgues.
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Por portarias

de

N.o 2
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3 de Fevereiro de 1956:

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria ele 13 de
Janeiro de 1956, publicada na Ordem do Exército
n.? 1, 2.a série, do corrente ano, a qual coloca na
Direcção da Arma de Artilharia o coronel de artilharia, comandante do regimento de artilharia antiaérea
fixa, Marino da Cunha Sanches Ferreira.
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 18 de
Janeiro de 1956, publicada na Ordem do Exército n.? 1,
2.11 série, do corrente ano, a qual coloca como director do hospital militar regional n.? 2 o capitão médico,
director do hospital militar da praça de Elvas, Francisco de Castro e Sousa.
Escola Central

de Sargentos

Professores efectivos, os capitães, piloto a viador, Pedro
Rodrigues e, do quadro dos oficiais técnicos d aeronáutica, José :\fanuel , oqueira :\fonteiro, ambos da~
forças aéreas, nos termos da alínea b) do artigo 41.°
do Decreto n.? 40423, de 6 de Dezembro de 19;)5,
para completo de vagas no quadro ainda não preenchidas. (Vi.ada pelo Tribunal de Contas om 15 de Fevereiro de 195J. Siio
devrdos emolumontos,

Ministério

nos termos do Decroto

do Exército - 1.' Direcção-Geral-

H.O

22 257).

2.' Repartição

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército.
no quadro dos mesmos serviço, Francisco AnncletcMinistério

do Exército - 3.'

Direcção-Geral

Coronel do corpo do estado-maior, supranumerário.
Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
3.' região militar -

Quartel-general

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Jorge
Grancho Pereira de Carvalho.
Comando militar

IIlg-l(i:-l

de Moçambique

Tenentes: médico, do comando militar dos Açor ',.J oã?
de Almeida Cerveira Seabra ,do quadro dos ser\'~ços auxiliares do I~xército, da I~scola Prática d •\rÜlhuria, Manuel Teixeira Machado e, do distrito de recrutamento > mobilização n.? 8, Domingo Tei_-eir:l•
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N.°:2

Direcção da Arma de Artilhada

Coronel do artilharia,
supranumerário,
Matino da Cunha
Sanches Ferreira.
Capitães de artilharia,
da escola prática da arma, Mário
de Carvalho Andreia e, do grupo de artilharia
contra
aeronaves n.? 2, JOtlO Joaquim
de Oliveira, Rogério
Fernando
Sequeira Taborda e Silva e Rogério Paixão
Ribeiro.
Escola Prática de Cavalaria

2.° com.andante,
lauceiros

O

major de cavalaria,

n.? 1, Carlos

Alberto

do regimento
de f;erpa Soares.

de

Regimento de engenharia n. o 2

Capitão de engenharia,
suptanumerário,
Queriol Tojeiro Elbling t-luintiiu.
Direcção do Serviço de Administração

Subinspector , o tenente-coronel
tração militar, supranumerário,

José

Xlanuel

Militar - Inspecções

.

do serviço de adminis.
Alvaro
de Oliveira.

Direcção do Serviço de Saúde Militar

Capitão
tins.

médico,

supranumerário,

Augusto

França

Mar-

Hospital militar regional n. o 2

Cal;itão médico, director do hospital militar
J<,1\-a8,Francisco
da Costa e Sousa.

da pra~a de

Por portarias de 6 de Fevereiro ele 1956:
Esco'a do Exército

Instrutor
de táctica de infantaria, o tenente de infantaria,
do quartel-general
da 3. a recião militar, Amílcar Fernandes Jlorgado, nos termos toda alínea a) do artigo 32. °
elo Decreto-Lei
n. ° 30 87J, de 13 de N ovembro de
1\)40, e mapa anexo n." 3 do Decreto-Lei
n.? 36237,
ele 21 de Abril de 194:7 na varra do tenente Armindo
gados de Oliveira Afo~so, qu~ por portaria de 19 de
ezembro de 191)5, foi promovido a capitão e exonerado do referido cargo.
(\'iSn<ln pelo Trlbunnl do Comns em 18 do Fo\"erei1'o de 10:,'; :-;.io
davtdo-, emolumentos,
nos termos do Decreto 11.° 22 257).
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3.' região militar - Quartel·general

Ca pitão do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, Carlos da Costa Gomes Bessa.
Comando militar de Angola

Capitães de infantaria, da escola prática da arma, Hui
Barbosa Mexia Leitão e Castro Ambrósio e, do batalhão de engenhos, Cristiano Henrique da Silveira e
Lorena.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do hospital militar regional n. ° -1, João Florentino
Soares Gonçalves.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n." 3, Sebastião Amaro
Martins.
Campo de tiro da serra da Carregueira

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 16,
António Rodrigues Rebelo de Carvalho.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o posto de major
dos capitães do extinto quadro auxiliar de engenharia

Presidente, coronel de engenharia
checo de Sousa.
Vogais efectivos:

Manuel Quirino Pa-

Tenentes-coronéis de engenharia Vitor Francisco de
Sousa Franco e Manuel Artur Teles Costa Monteiro.
,
Majores, de engenharia José Francisco Correia Leal
e, do extinto quadro auxiliar de engenharia,
Júlio Gonçalves.
Vogal suplente, major de engenharia
Magalhães Figueiredo.

João Correia

<le

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o posto de major
dos capitães do extinto quadro de oflciais do secretariado militar

Presidente, coronel do corpo do estado- maior José Ferreira dos Reis.
Vogais: majores, elo corpo do estado-maior, João ~lc
Azevedo Coutinho Simeão, de infantaria, Joaqu1Jll
Augusto Cordeiro e, do extinto quadro do oficiais JO
secretariado militar, Acácio Antunes
Domingo' do~
Santos Massano Corado.
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N.o 2
n. o 8

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, António Celestino
Fernandes Moreira.
Batalhão de caçadores

n.O 8

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, David Garcia Cortes.

Por portarias

de 10 de Fe1jereÍ1'o de 1956:

3.' região militar -..Quartel-general

Tenente de infantaria, do batalhão
José Gar~ão Sambado.

de caçadores n." 6,

Quadro da arma de infantaria

Major de infantaria, 2.0 comandante do batalhão de engenhos, António de Almeida Andrade.
Regimento de infantaria

n. o I

Major de infantaria da 3. a Direcção-Geral
tério, José Lúcio'Possidónio da Silva.
Regimento de infantaria

deste Minis-

n. o 13

Oa.pitão de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 10,
Abeilard Borces Teixeira Martins, sem dispêndio para
a Fazenda N :cional.
_ Regiménto de infantaria

n.O 15

Oapittles de infantaria do rezirnento de infantaria n.? 6,
1\1
'o
.
. anuel Joaquim Gon~alYes
Braga, do reglmento
de
Infantaria n.? 8, Alberto Jaime Vilas Boas Vieira
S~~ares e, do batalhão de caçadores n.? 9, Ernesto
"\ Iana Pereira da Cunha.
Batalhão independente de infantaria

n. o 18

TeGent~ ele infantaria, do regimento de infantaria n.? 1,
AI abnel de Vasconcelos Passos Silva Cardoso.
~re,s de infantaria, do regimento de infantaria 11.° 11,
etano Gabriel Calderon de Cerqueira Rocha.
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Batalhão de caçadores n.O 10

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 13,
Carlos Alberto da Silva Pereira Júnior, sem dispêndio para, a Fazenda Nacional.
Batalhão de engenhos

2.° comandante, o major de infantaria, do regimento de
infantaria n. ° 1, José Rodrigues de Oliveira.
Regimento de cavalaria

n.O 7

Major de cavalaria, da 4. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, Jacinto Isla de Montalvão
Santos e Silva.
Governo Militar de Lisboa - Quartel-General

Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, em disponibilidade, da Escola Prática de Infantaria, António José Parreira da Gama.
Comando militar da Madeira

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, do
regimento de engenharia n." 2, Manuel Machado Espregueira.
Comando militar de Angola

Tenentes milicianos: de infantaria, licenciado, José Luís
Rebelo; de cavalaria, em disponibilidade, do comando
militar de S. Tomé e Príncipe, Aníbal Ataíde Vilhena
Rodrigues e, do serviço de administração militar, sni
disponibilidade, do 1.0 grupo de companhias de adIllinistração militar, Dúlio Reis Ferreira da Silva.
Alferes milicianos: de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de engenhos, .Toão J OSÓ Fernandes, e licenciado, do centro de mobilização de infantaria n." 20,
Rui Saraiva de Sá Oliveira e, do serviço de administração militar, em disponibilidade, do comando militar
de Cabo Verde, Óscar da Ascensão Gonçalves.
Comando militar de Moçambique

Tenentes milicianos em disponibilidade, de infantaria, do
comando militar de Macau, Aires dos Santos Brígi~O
e, do regimento de artilharia pesada u.? 2, Antóru?
Cândido Cabral Tavares de Lima.
Alferes milicianos: de infantaria, do regimento ele infantaria n." 1, Joaquim Salvador da Silva Moreira Rato
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e, de artilharia, do comando militar dos Açores, Augusto da Cunha Guedes Carvalhal e, do regimento de
artilharia antiaérea fixa, Romeu Cravo Negrão e Nuno
Jorge Megre Pires, todos em disponibilidade.
Comando militar

de S. Tomé e Príncipe

Alfer~s miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regImento de artilharia ligeira n. o 2, Manuel Marques
David.
Regimento de infantaria

n.O 2

Alfe~es milicianos de infantaria, em dis ponibilidade,
JaIme Madeira Afonso Soares e, do regimento de infa?taria n. o 12, Francisco Rodrigues Taveira Pinto.
Asplr~nte a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de Infantaria n. o 15, Gaspar Ribeiro Bravo Magalhães
e Couto, por motivo disciplinar.
Centro de mobilização

de infantaria

'renente miliciano de infantaria
vides.

n. o I

António Maltês Bene-

Centro de mobilização de infantaria

n.O 12

Alfe~~s miliciano de infantaria, licenciado, do comando
lUIhtar de l\loçambiq ue, Altino dos Santos Monteiro.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 4

ASairantes a oficial milicianos de artilharia, do regimento
de. artilharia n. o 6, .Iosé Adriano dos Santos, Rui Rorlgues Alves e Alberto Brás Duarte.
r

Regimento de artilharia

ligeira

n.O 5

Alferes mi'1"icrano de artilharia,
.'
em diispomibilid
I 1 a d e, d o
~omando militar de S. Tomé e Principe, Francisco
r1:anuel 'I'rigo Delgado.

'r

Regimento de lanceiros

n. o I

e1el_lte miliciano de cavalaria, do regimento de cava~rla n.? 7, João Luís de Almeida Silva da Cotta FalAranha de Sousa e Meneses, sem dispêndio para
a azenda Nacional.

~aF

'1'

Centro de mobilização

de cavalaria

n. o 3

enen,tes milicianos de cavalaria José Homem de Fi~fuelredo Proenc:a e Ilídio Fernando Rodrigues da Cruz
lt alheiros.
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I.° grupo de comp.anhias de saúde

Alferes miliciano médico, em disponibilidade, da Escola
Prática de Infantaria, Augusto José Ferreira de AI·
meida.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. o I

Tenente miliciano médico, licenciado, do comando mili·
tal' de Angola, Eugénio Augusto Portal Jorge.
2.° grupo de companhias de administração

militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar. do
batalhão independente de infantaria n. o 18, José Gomes Horta Larisma.
Regimento de infantaria

n.O 2

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n. o 15, Gaspar Ribeiro Bravo Magalhães
e Oouto. '
Por portarias de 17 de Fecereiro de 1956:
Instituto Profissional

dos Pupilos do Exercito

Oomandante de companhia, o capitão do infantaria, no
quadro da arma, João Fernandes da Ressurreição.
nos termos da alínea a) do artigo LOdo Decreto-Le'
n." 36059, de 24 de Dezembro do 194G, na vaga do
capitão António da Anunciação Marques Lopes, que.
por portaria do 17 de Dezembro de 1955, foi nomeado
director de instrução militar e exonerado das reforidaS
funções de comandante de companhia.
(VIsada 1)0)0 Tribuunl
do Coutas om 2n do Fnvereí ro no 19áG,
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 257).

Serviços Cartográflcos

sno

do Exercito

Chefe da divisão de topografia e goodesia, o coronel de
artilharia, tirocinado, da direcção da arma, Lino Ditl~
Valente, nos termos da alínea b) do artigo 12.0 elo j)c'
creto-Lei n.? 2190J, de 24 de Novembro de H)32.
rectificado pelo Iiecreto n. o 22 398, do 4: de Abril do
1933, na vaga do coronel de artilharia, na situação de
reserva, António do Araújo de Almeida ampos, que,
pela presento portaria, fica oxonerado daquelas funçõCs,
(\'i,adu
poto Tribunal
do COllins cm 1 do '1ILr~o do 19~11. ;\nO s.o
dovldos ouiolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
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N.O 2

Supremo Tribunal Militar

Promotor de justiça, o coronel de artilharia, da direcção
da arma, Francisco Peixoto Chedas, nos termos do
artigo 325.0 do Decreto-Lei n.? 11 292, de 26 de Novembro de 1925 (Código de Justiça Militar), na vaga
do coronel Emídio José Crujeira de Carvalho, que,
por portaria desta data, transita para a situação de
reserva e é exonerado do referido cargo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Fevereiro do 1956. N1io
SrLO devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22 257).

Ministério do Exército - 1.' Direcção·Geral-

2.' Repartição

Cap~tã? de artilharia, da 3. a Direcção-Geral deste Mimsterio, Eduardo José Teixeira Barbosa de Abreu.
Ministério do Exército - 3.' DirecçíIo-Geral

Major do corpo do estado-maior, no quadro de oficiais
M ~o mesmo corpo, João de Azevedo Coutinho Simeão.
~ 3:)01'de infantaria, do regimento de infantaria n.? 8,
Armando Augusto Lopes Mendes.
Regimento de infantaria n. o 3

Capitão de infantaria do reaimento de infantaria n.? 2,
Prederico Avelino 'de Gu~mão Guterres Pimentel da
Fonseca.
Regimento de infantaria n. o 7

Calpitão de infantaria,
.Juz Mendes.

no quadro

da arma,

César da

Batalhão de caçadores pára·quedistas

I

Capi~ã~s de infantaria, do regimento de infantaria u.? 3~
Mano do Brito Monteiro Robalo e, do batalhrlo de ca'I'eçadores n.? .10, Ar~lindo l\f~rtins Vid~ira.
.
°
~entes: de infantaria, do regimento de infantaria n, 12,
< austo Pereira
Marques e Fernando Soares Cunha e,
de cavalaria, do regimento de cavalaria n. ° 8 (grupo
de carros de combate). Rafael Ferreira] Jurão e, supranumerário, da Escola Prática de Cavalaria (grupo de
~~rros de combate divisionário), Alcino Pereira da
AI onseca Ribeiro.
~r~s: de infantaria, do regimento do infantaria n.o 1~,
a110s Manuel Correia, Marques da Costa o, do regimento de infantaria n.? 14, JOrlO José Curado LeitrLo
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e, do serviço do administração militar, do regimento
de infantaria n.? 15, João da Costa Teles e, do batalhão de caçadores n.? 8, Vítor Manuel de Morais Simões.
Bateria independente de defesa de costa n. o 3

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia
Manuel Fernando Ribeiro da Silva,

n. ° ti,

Escola Prática de Cavalaria

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exércit~,
do Depósito de Tropas do Ultramar, Anastácio Rodrr
gue Vicente.
Direcção da Arma de Engenharia

Coronel de engenharia, no quadro da arma
Santos Risquos Pereira.

Mário dos

2.0 grupo de companhias de saúde

Capitão módico, supranumerário,
Matos.
Por portarias

Lino Aire

Leal lia

de 22 de Fevereiro tle 1956:

2.' região militar - Quartel-general

Alferes do quadro do serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n. ° 12, João Paulo da
Silva.
3.' região militar - Quartel-general

Chefe dos serviços de educação flsica e actividades des'
portivas, o major de infantaria, 2.° comandante dO
batalhão de caçadores n.? ~, Jaime Artur Chaga
Lopes.
Major de infantaria, do regimonto de infantaria n." lá,
Valentim Neves da Silva Santos.
Regimento de infantaria

n.O

2

Comandante interino, o tenente-coronel d infttotnr~'
comandante do batalhão de caçadores n.? 1, .10110
Alexandre Caeiro Carrasco.
Capitão de infantaria, do regimento d infantaria n. o 11,
António Alberto Carrilho Cavaco.
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n. o 5

no quadro da arma, José Augusto

Regimento de infantaria

n.O 6

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Diogo Queirós
de Sousa Azevedo.
Regimento de infantaria

n.O 7

Comandante interino, o tenente-coronel de infantaria,
comandante do batalhão de caçadores n. o 2, Fernando
Augnsto Nogueira Velho de Chaby Júnior.
Regimento de infantaria

2.

comandante,
2.° comandante
António Martin
o

Regimento de infantaria
0

2.

n. o 10

o tenente-coronel
de infantaria,
do regimento de infantaria n.? 15,
Gomes.

comandante interino,
berto de Passos.

o major do infantaria

Regimento de infantaria

Oapitão de infantaria,
manto Infante.

n. o 15

Hum-

n.O 16

supranumerário,

André do Nasei-

Batalhão independente de infantaria

n. o 18

Comandante, o tenente-coronel de infantaria, da direcção
da arma, Américo de Carvalhal Esmeraldo.
'1enente de infantaria, no quadro da arma, Armando
Whytton Medeiros da il"a.
1

Batalhão de engenhos

Te;ente de infantaria, no quadro
< ernão de Magalhães Osório.
Batalhão de caçadores

da arma,

Alberto

n. o I

C'omandante interino, o major de infantaria, 2.° comandante, João Baptista de Azevedo Continho.
Regimento de artilharia

n.O 6

Oomandante, O coronel de artilharia, comandante do
regimento de artilharia ligeira n.? 2, Mário Emílio
Azinhais de Melo.
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Escola Prática de Engenharia

Major de engenharia, supranumerário, Gonçalo Cristóvão do Santo Estanislau de Meireles Teixeira da Mota.
Regimento de engenharia n.o I

Capitão de engenharia, da escola prática da arma, Fernando de Figueiredo Cunha Pacheco.
Campo de instrução de Santa Margarida

Coronel de infantaria, comandante do regimento de infantaria n.? 15, Viriato Lopes das Neves.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.O 2

Chefe, o coronel de infantaria, comandante do regimento
de infantaria n.? 2, Joiw Duarte Marques.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 10
O

Chefe interino, o tenente-coronel de infantaria, 2.° comandante do regimento de infantaria n. ° 10, J OiLOdll
Costa Moreira.
Distrito de recrutamento e mobilização n. o 16

Chefe interino, o tenente-coronel de infantaria, subchefe,
Rodrigo Carlos Dordio Rosado de Figueiredo Pereirll
Botelho.
Subchefe, o tenente-coronel de infantaria, comandante
do batalhão independente do infantaria n. o 17, João
Miguel Rocha de Abreu.

Por portarias de 2 de Março de 1956,'
Ministério do Exército - l." Direcção-Geral

Capitão do corpo de estado-maior, da 3. a DirecçiLO-Gert\l
deste Ministério, Joaquim Azevedo Martins da Costa.
Ministério do Exército - 1.' Direcção-Geral - 2.' Repartição

Capitão do quadro dos serviços auxiliar s do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Abel Pereira Afonso,

2.' Série
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Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Capitães de artilharia do rezimento de artilharia ligeira
n.? 2, Mário Augusto Barbosa dos Santos Leite e, do
grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 3, Nun'o Beça
de Almeida Frazão.
,

I:>

1.' região militar - Quartel-general

Capitão de engenharia, do regimento de engenharia n.? 2,
José Fortunato Paulino Brandão Freire Temudo.
Comando militar de Angola

Capitão de artilharia do quartel-general
militar, José da :\1~ta Correia. pires.

da 3. a região

Regimento de infantaria n.· 2

Capitães de infantaria, do regimento de infantaria n.? 8,
Manuel J cão Borzes de Madureira Pires, do batalhão de caçadore~ n." 7, António Fernandes Morgado.
Tenentes: de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 1,
José Henriques Neves e, do batalhão de metralhadoras n.? 2, Alfredo José de Melo Cardoso Corte Real
!1~ntejgas e, médico, do 1.0 grupo de companhias de
A c.aude, Fernando Neves Ferro.
lteres: .de infantaria, do regimento de infantaria n.? 3,
-,\ntónlO Correia Ventura Lopes e, do quadro dos serV1ÇOSauxiliares do Exército, do Quartel-General do
Governo Militar de Lisboa, João Óscar Lopes da Silva,
fO distrito de recrutamento e mobilização n. ° 5, Deucidio Vargas.
Regimento de Infantaria n.· 7

M~or de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 3, Luis
C ~'anco N ogueir»,
ltão de infantaria, do batalhão de metralhadoras n." 2,
T uís Alberto Monteiro de Oliveira Leite.
e~entes de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 11,
orge :\Ianuel de :\Ieneses Rosa e. do batalhão de caAlia~ores n.? 5, Rui Fernando Apolónio Reis.
~~~e~: de infantaria, do regimento de infantaria n." 5,
. ano Arada de Almeida Pinheiro e, do regimento de
11fantaria n.? 13, Francisco Alberto Cabral Couto e,
(O quadro dos serviços
auxiliares do Exército, do De-

i
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pósito Geral de Material de Engenharia, João José
Beja Filipe, do batalhão de caçadores n. ° 9, Germano
de Santo António e, do regimento de artilharia pesada
n.? 2, Alberto Pinto.
Regimento de infantaria

n. o 10

Tenente médico, do hospital militar regional n.? 1, António Adriano de Freitas Pinto.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército.
do regimento de cavalaria n. o 5, Albano Mendes Barbosa.
Regimento de infantaria

n. o 14

Alferes:

de infantaria, do batalhão de caçadores n." 8,
Augusto Figueira e, do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, do batalhão de caçadores n.? iI,
Aníbal Ortiz Martins.
Adérito

Regimento de infantaria

n.O 15

Major de infantaria do regimento de infantaria n.? -!.
José Junqueira dos Reis.
Capitães: de infantaria, do regimento de infantaria n.? 13,
Rui Artur Vieira dos Santos, do regimento de infantaria n. ° 16, Artur Lourenço, do batalhão de caçado
res n. ° 3, António Afonso Viegas \T az e, do batalhão
de metralhadoras n. ° 2, Pedro João dos Santos Reis
e, do quadro dos serviços auxiliares do ]ijxército, dt1
Direcção dos Serviços do Ultramar, Alfredo l\Iirandl\
Prado.
Tenentes: de infantaria, do regimento de infantaria n." 8.
Rogério A ugusto Garrett da Silva e Castro e, elo batalhão de metralhadoras D. ° 3, João António Gonc;:alves Serôdio; módico, elo 1Iospital Militar PrincipalRui J osé Rebelo de Andrade e, do quadro dos servr
ços auxiliares do Exército , da Escola Prática de Cavalaria, Joaquim Pinho das Neves.
Alferes: de infantaria, do regimento de infantaria n." O.
J ofre Ferreira dos Prazeres, do regimento de infantaria n.? 16, Fernando Jorge Carmona Costa, do batalhão de caçadores n.? 1, José Manuel Gonçalves, do
batalhão de caçadores D.O 6, João Humberto de Atarde
Campos Costa e, do batalhão de caçadores n. ° 7. Armando Alves Pereira; do serviço ele administraçâ''
militar, da 3. a Repartição da Direcção-Geral
deste
Ministério, Carlos Miguel Castiço Monteiro 0, do qua-
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dro dos serviços auxiliares do Exército, do regimento
de infantaria n. ° 16, Raul Nunes Valentim, do regimento de artilharia ligeira n.? 3, António José Afonso
e, do regimento de cavalaria n." 3, João António dos
Santos Rodrigues.
Direcção da Arma de Artilharia

Capitães de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 2, João Mascarenhas Viana de Lemos e Manuel
~al:ia Delgado e Silva, do regimento de artilharia
ligeira n.? 4, António Luis Tadeu e Mário Machado da
Graç,a, do regimento de artilharia pesada n. o 2, Miguel
Martms de Sequeira Braga, do regimento de artilharia
pesada n.? 3, Alberto Augusto da Costa Andrade e,
to grupo de artilharia contra aeronaves n." 3, António
uís Margarido Castilho.
2.° grupo de companhias de saúde

TeD~nte médico, do regimento de infantaria n. ° 14, J osé
-ogc Soares Pereira Queirós.
Escola Central de Sargentos

Prâ_fessor eventual, o tenente de engenharia, do regimento
e engenharia n.? 2, Álvaro Joaquim José Maia Gonçalves.
Comando militar de Angola

Alferes, m iliiciano de artilharia,
"
em dilspomibilid
uiua de, d o
r~glmento de artilharia pesada n. ° 2, Heliodoro da
S Ilva Rente.
A
Comando militar de Moçambique
lfe~~s miliciano de artilharia, licenciado, do comando
mihtar de Angola, Fernando Augusto Soares Seixas.

A

'

Escola Prática de Infantaria

SJllr~nte a oficial miliciano de infantaria, do regimento
e Infantaria n.? 5, Carlos Manuel da Costa Saraiva.
A

.
Regimento de infantaria n.O I
saIr~nte a oficial miliciano de infa,ntar~a, do regimento
e InfantarIa n.? 2, João Nuno Pinheiro de Melo.

AH

'.

Regimento de infantaria n.O 10

eres mIlICiano de infantaria, em disponibilidade, do
coman~o militar de Angola, Artur Manuel dos Santos
S a gUOlro.
l
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pesada n. ° 2

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n.? 3, Luis Adolfo Leiroz de
Azevedo Rodrigues.
Regimento de artilharia

ligeira n.O I

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia pesada n. ° 3, Vitor Manuel de Almeida
Figueiredo, por motivo disciplinar.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 2

Tenente miliciano de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. ° 3, Luis Custódio dos Santos.
Regimento de lanceiros n.O 2

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do regimento
de cavalaria n." 3, Henrique José Parente.
Regimento de cavalaria

n.O 3

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do regimento
de lanceiros n.? 2, Fernando Matias Castelo Branccpor motivo disciplinar.
Batalhão de caçadores pára-quedistas

Alferes milicianos: de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 8, Luis António Sampaio Tinoco de Faria
e, de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n.? 2, Mário Rodrigues de Oliveira Azevedo.
Centro de mobilização de cavalaria n.O 3

Tenente miliciano de cavalaria, licenciado, do comando
militar de Angola, Manuel da Cruz Gaspar.

Ministério

do Exército - Repartiçãc

Geral

Por portaria de 26 de Dezembro de 1955:
Engenheiro Fernando Augusto IIermann Silvano, assiStente do Instituto Superior Técnico - nomeado prO'"
fessor catedrático de Geometria Descritiva do curso
geral preparatório <la Escola do Exército, nos terIllOS
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dos §§ 2.° e 3.° do artigo 2.° do Decreto-Lei n." 37137,
de 5 de Novembro de 1948, modificado pelo Decreto-Lei n.? 37642, de 10 de Dezembro de 1949.
(Vl8ada pelo Tribunal de Coutas em 30 do Janeiro de 1956. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

P01' portaria de 31 de Janeiro de 1956:
-No~eado, nos termos do disposto na alinea a) do artígo 13,° da Lei n.? 1961, de 1 ~e Setembro de 1937,
artIgo único do Decreto-Lei n.? 31276, de 19 de Maio
~e 1941, e primeira parte do corpo do artigo 8.° da
ortaria n. ° 11 022, de 10 de Julho de 1945, o sacerd._?teCláudio Francisco Saldanha para, com a graduaç~tode alferes, exercer as funções de capelão nos serVEIÇOS de assistência
religiosa às forças militares do
stado da índia.
(Nilo carece de visto ou anotação

do 1'rlbunal

de Contas).

•

Por portaria de 17 de Fecereiro de 1956:
Nomeado, nos termos da alínea a) do artigo 13.° da Lei
n° 1961, de 1 de Setembro de 1937, artigo único do
~creto-Lei n.? 31 276, de 19 de Março de 1941, e
ahnea a) do artizo 8.0 da Portaria n.? 11 022, de 12
de Julho de
o padre José Maria Braula Reis
para, com a graduação de capitão, exercer o cargo
d~ .chefe do serviço de assistência religiosa às forças
mIlItares da província de Macau.

194'5,

(Nil.o carece

VI- RECTlFICAÇAO

de visto ou anotação

do 1'rlbunal

de Contas).

DE TEMPO DE SERViÇO

Ministério do Exército _ I.a Direcção.Geral-

2. a RepartiçAo

Por portaria de 27 de Janeiro de 1956:
Co~cedida rectificação do tempo de serviço, nos termos
o § 3.0 do artigo 6.° do Decreto-Lei n. o 28404, de
31 de Dezembro de 1937, aos oficiais na situação de
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reserva em seguida mencionados, por terem comple;
tado o número de anos de serviço que a cada um vaI
indicado:
Capitão de infantaria Alberto Alfredo de Gusmão,
36.720a, desde 1 de Outubro de 1954-36
anOS
de serviço.
Oapítã o de iufantaria Guilherme dos Santos, 36.7206,
desde 1 de Outubro de 1954 - 36 anos de serviço.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 9 de Fevereiro

de 1956).

VII- MELHORIA DE PENSOES
Ministério do Exército _I.a Direcçao·Geral-

2.a Bepartiçãe

Por portarias de 27 de Janeiro de 1956:

•

Concodido abono do melhoria da pensão que lhe foi
atribui da, nos termos do § 3.° do artigo 6.° do Decreto-Lei n. ° 28404, de 31 de Dezembro de 1937, ao
coronel de artilharia, na situação de reserva, José
Augusto Vieira da Fonseca. Júnior, no quantitativo de
72.000t$, desde 2 de Janeiro de 1956, por ter CoIllpletado mais um ano de serviço, ao abrigo do artigo 8.°
do Decreto-Lei n.? 28402, da data acima reforida,
pelo que passa a. contar 40 anos do serviço.
.
Concedido abono do melhoria da pensão que lho fOI
atribuída, nos termos do § 3.° do artigo 6.° do Do'
creto-Leí n.? 28404, do 31 de Dezembro do 1937, aO
coronel do serviço de administraçâo militar, na situação de reserva, Manuel Rodrigues Aguincha, no quantitativo de 72.0006, desde 13 de Janeiro de 1056, p~r
ter completado mais um ano de serviço, de hunllonl&
com o artigo 8.° do Decreto-Lei D.O :?840:!, da ~t1ta
acima referida, passando a contar 40 anos de servIÇO.
(Visadas polo 'l'rlbunaJ de Contas em 17 de Feverolro do 1966.
devidos emolumentos, no. termo. do Decrete n •• 22 267).

8'°

Por portaria de 10 de Fecereiro de 1956:
Concedido o abono de melhoria da p nsão que lhos foi
atribuída, nos termos do § 3.° do artigo 6.° do
creto-Leí n.? 28404, do 31 de Dez mbro do 193 ,
aos oficiais na. situação de roserv a. em s guída IlH~cionados, por torem completado o núru 1"0 de anos e

I?r

2.' Série

93

ORDEM DO EXERCITO N.o 2

s~rviço que a cada um vai indicado, ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 28402, da data acima
mencionada:
Major

de infantaria

Licurgo

António

de Pina,
anos

45.900$, desde 21 de Janeiro de 1956-36

de serviço.
Major de infantaria Alfredo Pimenta Ramos de
Faria Júnior, 36.720~, desde 18 de Janeiro
de 1956-36 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1956. São
devidos emolumentos, nos termos do Docreto n.? 22 257).

Por portarias de 17 de Fevereiro de 1956:
Concedido o abono de melhoria de pensão, nos termos
do § 3.0 do artigo 6.° do Decreto-Lei n." 28404, de
3.1 de Dezembro de 1937, ao alferes de infantaria, na
SItuação de reserva, Carlos Eduardo Cardoso dos
Sa?tos, no quantitativo de 11.220$, desde 18 de JaneIrO d~ 1956, por ter completado mais três ano~
de servIÇo, ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei
n.? 28402, da data acima referida, passando a contar
18 anos de serviço.
Conc~dido o abono de melhoria da pensão que lhe foi
atl'lbUida, nos termos do § 2.° do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39843, de 7 de Outubro de 1954, ao
capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, Luís Freire, no quantitativo de
40.800$ desde 18 de Janeiro de 1956, por ter completado mais um ano de serviço, ao abrigo do artigo 8.°
do Decreto-Lei n.? 28402, de 31 de Dezembro de
1937, passando a contar 40 anos de serviço.
(Visadas pelo Tribunal de Conlas em 29 do Fevereiro de 1956. Silo
devidos emotumemoa, nos termos do Decreto n.? 22 267).

--VIII-

Presidência

.....
e_

CONDECORAÇOES

E LOUVORES

do Conselho - Secretariado-Geral

da Defesa Nacional

Por portaria de 9 de Janeiro de 1956:
Louvado o coronel do corpo do estado-maior Afonso
Magalhães ele Almeida Fernandes, porque, durante o
período em que serviu no Secretariado-Geral da Defesa
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Nacional, sempre revelou, a par de perfeita lealdade
para com os seus chefes e extrema dedicação pelo
serviço, invulgares qualidades de inteligência, ponderação, competência profissional e capacidade de trabalho, que, aliadas a elevado sentido de responsabilidade
e inexcedível zelo no estudo de altos problemas da
defesa nacional relativos à organização, preparação
e aperfeiçoamento das forças militares, o impuseralll
à consideração dos chefes e ao respeito dos camaradas, em tudo prestando às forças armadas, especialmente ao Exército, serviços que devem ser considerados relevantes e muito distintos.
(Publicada no Iriàrio
de 1956).

do Governo

u,?

17,2.'

série,

de 20 de JaneirO

Por portaria de 28 de Janeiro de 1956:
Condecorado com a medalha de prata de serviços distintos, nos termos do artigo 50.0 do Regulamento da
Medalha Militar, de 28 de Maio de 194G, o coronel
do corpo do estado-maior Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
(Publicada no Diário
de 1956).

do Governo n.· 31, 2.' série, de 6 do Feverolro

Por portaria de 18 de Fevereiro de 1956:
Louvado o coronel do corpo do estado-maior Alberto
Andrade e Silva, porque, no exercício do cargo de
adido militar junto da Embaixada de Portugal eJ1l
Paris, e como representanto do Pais em diversos organismos do Pacto do Atlântico, mais uma vez demonstrou grande competência profissional, aliada a muita
dedicação ao serviço e elevado espírito de colaborl~'
ção, qualidades que o acreditam como um excelente
oficial do estado-maior, as quais, aliadas ao seu natural
fino trato e a inconfundiveis dotes de carácter e boJ1l
senso, contribuíram para o prestígio de Portugal e
elevação do bom nomo do Exército Português nO
estrangeiro, conquistando a estima de todos aqueles
com quem teve ocasião de privar e merecendo a altll
distinção do ter sido agraciado pelo Governo FrancêS
com a Legião do IIonra.
(Publtcada no Díórío
do 1956).

do Oove,'no n.o 45 2.' .órJo
"

do 22 do Foverelro

2." Série
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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." 35 667, de 28 de Maio de 1946, e Portaria
n.? 12 731, de 4 de Fevereiro de 1949, os tenentes,
d? quadro dos serviços auxiliares do Exército, na
SItuação de reserva, Porfírio Joaquim Pereira e, chefe
de banda de música, Vasco Silvério da Rocha.
Condecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar,. em conformidade com
as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto
n." 35667, de 28 de Maio de 1946, os seguintes sargentos:
Primeiro-sargento,
do quadro de amanuenses
Exército, Francisco Baptista Rodrigues.
Segundo-sargento,
do quadro de amanuenses
Exército, Leonildo da Silva Correia.

do
do

Condecorados com a medalha de ouro da classe de
C?mportamento exemplar, em conformidade com as
dlsposições do regulamento aprovado pelo Decreto
n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, e Portaria
n.? 12731, de 4 de Fevereiro de 1949, os seguintes
oficiais:
Coronel de infantaria, na situação de reserva, Armando Gualter da Fontoura.
Tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva, João Mário Prazeres Milheiro.
Ca~itão, do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, Manuel Martins Ramos.
Tenentes, do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, João Antunes Milheiro, Jaime Neca e
José Nuues de Sousa Júnior.
Condecorados com a medalha de ouro da classe de
d_?lUport:.tmento exemplar, em conformidade com as
lsposições do regulamento aprovado pelo Decreto
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n. o 35'667, de 28 de Maio de 1946, os seguintes sargentos:
Primeiros-sargentos:
músico, da Guarda Nacional
Republicana, Joaquim Augusto e, do quadro de
amanuenses do Exército, José Joaquim de Andrade.
Segundo-sargento músico, da Guarda Nacional Republicana, Júlio Laje dos Santos.

IX -

DESPACHOS

Ministério do Exército - La Direcção-Geral-

2,a Repartição

Para os devidos efeitos se declara que o capitão picador!
na situação de reserva, Manuel dos Reis Cardoso fOI
autorizado, por despacho do Conselho de Ministros de
7 de corrente, a acumular, por mais um ano lectivo,
nos tormos do artigo 25.0 do Decreto-Lei n,? 26115,
de 23 de Novembro de 1935., e do artigo 10.0 do Decreto-Lei n.? 39843, de 7 de Outubro de 1954, o
cargo de instrutor de equitação da Escola de Regentes
Agrícolas de Santarém.
(Diário do Governo n.· 42,2." sérIo, do 18 de Eevereíro do 1~)'

X-

DEClARAÇOES

Ministério do Exército _La

Direcção-Geral-La

Repartiçlo

1) Tendo sido agraciado polo Governo dos EstadoS
Unidos do Brasil com o grau de oficial da Ordem de
Mérito Militar o tenente-coronel do corpo do est[tdo'
-maior José de Oliveira Vitoriano, é-lhe permitido, eIJl
conformidade com as disposições do Regulamento daS
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as res'
pectivas insígnias.
2) Por decreto de 14 de S tembro de 1955, publicado
no Diário do Governo D.O 39, 2.a série, de 15 d Fe\'e-
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reiro do corrente ano, foi agraciado com o grau de grã-~ruz da Ordem Militar de Avis o general Joaquim Plácido Duarte Silva.
b/) Por decreto de 25 de Janeiro do corrente ano, puIcado no Diário do Governo n." 39, 2.a série, de 15 de
Fevere~ro deste mesmo ano, foi agraciado com o grau
~e oficI~l. da Ordem Militar de Avis o capitão do serviço
e adm1ll1stração militar João Maria Bento.
4) Tendo sido agraciados pelo Governo de Espanha
~om a cruz de L." classe de Mérito Militar com distintivo
ranco os oficiais a seguir designados, é-Ihes permitido,
m conformidade COm as disposições do Regulamento
as Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as
respectivas insignias:

:i

Capitães: de infantaria, com o curso geral do estado-maior, Renato Fernando Marques Pinto; de artilharia, Filipe José Freire Temudo Barata e Horácio
Emilio Perez Brandão.
D~) Tendo sido agraciados pelo Governo dos Estados
1t~os d? .Brasil co~ o grau de cavaleiro da 9rdeI:?-.do
A érIt.o Mlhtar o capitão do corpo do estado-maior Filipe
l~érIto de Alpoim Portocarrero de Barros Rodrigues e o
eres de artilharia Fernando Jorge Freire de Andrade
f ast~lbranco Lobo da Costa, é-lhes permitido, em condormldade com as disposições do Regulamento das Orens. Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectiVas insignias.

Ô

6) Foi agraciado

em 27 de Janeiro de 1922, com o
Militar da Torre e Espada, de
dor,
Lealdade e Mérito, nos termos do Regulamento
daS80rdens Portuguesas, publicado pelo Decreto n." 6205,
Ma d? Novembro de 1919, o capitão de infantaria José
rcehno, actualmente tenente-coronel reformado.

V~Ude oficial da Ordem

efe7). Continua a desempenhar as funções de professor
E ctiv., do curso de altos comandos do Instituto de Altos
13siUdos Militares o general .T osé António da Rocha
2 ~ eza. Ferraz, que, pela Ordem do Exér-cito n." 1,
s~b ne, do corrente ano, foi nomeado para o cargo de
c efo do Estado-Maior do Exército.

st
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8) Oontam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que lhes vão indicadas os seguintes oficiais, promovidos pela pre,sente Ordem do Exército:
Corpo do estado-maior

Tenente-coronel
Vasco António Lopes da Eira,
desde 16 de Janeiro de 1956.
Majores:
Ernesto António Luis Ferreira de Macedo,
desde 16 de Janeiro de 1956.
Ireneu de Almeida Mota, desde 24 de Fevereiro
de 1956.
Infantaria

Coronéis Eurico da Silva Ataide Malafaia e Francisco Lima Ferreira de Carvalho, ambos desde
4 de Fevereiro de 1956.
Tenentes-coronéis:
Francisco de Lucena, desde 27 de Abril de
1955.
Aldemiro Oarlos Nunes Oorreia, desde 17 de
Maio de 1955.
José do Peso e Sousa Benchimol, desde 16 de
Fevereiro de 1956.
Artilharia

Capitão Delfim Nunes, desde 1 de Dezembro de 1955.
Cavalaria

Coronel António Augusto de Sousa Dias Ribeiro de
Carvalho, desde 23 de Janeiro de 1956.
Tenente-coronel Eduardo Varela de Oliveira Soares,
desde 23 de Janeiro de 1956.
Capitães Leopoldo Severo Ferreira Pinto e Fernando António José Torres Brandão de Brito,
ambos desde 23 de Janeiro de 1956.
Engenharia

Ooronel Mário dos Santos Risques Pereira, desde
21 de Dezembro de 1955.
Tenentes-coronéis:
Alfredo de Sousa Ghira e Júlio
Augusto de Sousa Monteiro, ambos desde 21 de
Dezombro do 1955.
Major Joaquim António Rodrigues de Oliveira Júnior, desde 25 de Fevereiro do 1955.
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Médicos

Capitão António Lebre Bragança Moreira de Figueiredo, desde 10 de Janeiro de 1956.
Serviço de administração

Capitão GonçaloM:endes
zembro de 1955.

militar

da Maia, desde 1 de De-

Extinto quadro de oficiais do secretariado

militar

Majores:
Adriano Rabaçal Dias Miguel, desde 11 de J aneiro de 1956.
Bernardino Militão Gomes, desde 10 de Fevereiro de 1956.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitães:
Adelino Jorge Pimenteira, desde 23 de Janeiro
de 1956.
Abel Pereira Afonso, desde 18 de Janeiro
de 1956.
Alfredo Miranda Prado, desde 8 de Fevereiro
de 1956.
d 9) Prestou as provas especiais do curso de altos comandos§,no Instituto de Altos Estudos Militares, nos termos
teO d 2.° d? artigo 87.° do Estatuto do Oficial do Exército,
c n o obtIdo a classificação de muito apto, o coronel do
porpo do estado-maior Manuel Gomes de Araújo, o qual
assa a ter a designaçãc de coronel tirocinado.

W

Tendo terminado a frequência do curso da Escola
efesa da Organização do Tratado do tlãntico Norte
t.enente-coronel do corpo do estado-maior José de Olivell'a
Vit oriano,
..
do
reassumiu em 8 do corrente as funções
ex ch~fe da Repartição do Gabinete, que deixaram de ser
doercldas, interinamente, desde a mesma data, pelo major
corpo do estado-maior André da Fonseca Pinto Bessa.

d

oe

l'-

h

InI1) Frequentou com aproveitamento, na Escola de
21 ~rmações e de Policia Militar, em França, de 19 a
de De ~etembro de 1955, o curso de orientação da Escola
o t efesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte
veieneVn~e-c?roneldo corpo do estado-maior José de oura itoriann,

100

ORDEM DO EXERCITO

N.o 2

2.' Série

12) Frequentou com aproveitamento, na Escola de
Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte,
em França, de 5 de Setembro de 19õ5 a 3 de Fevereiro
do corrente ano, o curso Nato Defense College Orientation o tenente coronel do corpo do estado- maior J osá
de Oliveira Vitoriano.
13) Frequentou com aproveitamento, no Comando Supremo das Potências Aliadas na Europa, em França, o
curso de TSECjKL-7
operation, que teve inicio em 1
de Novembro de 1955, com a duração de uma semana,
o major do corpo do estado-maior Silvino Silvério Marques.
14) Deve ser considerado colocado na 3. a Direcção-Geral deste Ministério, desde a data da sua promoção
ao actual posto, o major do corpo do estado-maior João
de Azevedo Coutinho Simeão.
15) Foi por escolha a nomeação, por portaria de 4 de
Novembro de 1955, publicada na Ordem do Exército
n. o 13, 2. a sério, do mesmo ano, do tenente-coronel de
infantaria Adelino Mendes Moura dos Santos para o
cargo de comandante do batalhão de caçadores Vasco
da Gama.
16) Conta a antiguidade do seu actual posto doS(!e
27 de Abril de 1955 o tenente-coronel ue infantaria
Francisco de Lucena, promovido pela presente O"del1l
do Exército, ficando na escala da sua arma imediatamente à direita do tenente-coronel J osino Francisco Costa
de Azevedo.
17) Conta a antiguidade do seu actual posto des~e
17 de Maio ~e 1955 o tenente-coronel
de infantaria
Aldemiro Carlos Nunes Correia, promovido pela presente Ordem do Exército, ficando na escala da sua arJlia
imediatamente à direita do tenente-coronol Emilio :MendeS
Moura dos Santos.
18) Presta serviço no Gabinete de S. Ex. a O MinistrO
da Defesa Nacional, nos termos do artigo 7.0 do Decretao-Lei n.? 38114, do 19 de Agosto do Hl52, desde 24 e
Fevereiro do 1956, o major do infantaria António. de
Almeida Andrade, que, pela presento Ordem do Exé/'cdo,
é colocado no quadro,
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19) Os capitães de infantaria abaixo indicados, colocados no quadro da arma pela presente Ordem do Exéreuo e em comissão de serviço no Instituto de Altos Estudos Militares, por se encontrarem a frequentar o curso
para a promoção a oficial superior, passam a vencer
pelo conselho administrativo das 1.a e 2. a Direcções-Gerais deste Ministério:
Mário Fernandes da Ponte.
Orlando da Conceição Miranda Cardoso.
20) Contam a antiguidade do seu actual posto desde
as datas que lhes vão indicadas os seguintes oficiais,
ld)romovidos pela Ordem do Exército n.? 14, 2. a série,
e 1955:
Capitães de infantaria:
António Álvaro Foito dos Santos, desde 5 de
Dezembro de 1955.
Frederico Avelino do Gusmão Guterres Pimentol da Fonseca e Rui Artur Vieira dos
Santos, ambos desde 11 de Dezembro de
1955.
r ~1)~ontam a antiguidade do seu actual posto desde,
despecttvamonte, 1 de Dezembro de 1934 e 15 de Março
Be 1955 os capitães de infantaria Luis Ataídc da Silva
d anazol e Eurico Simões Mateus, promovidos pela Ordem
fio Evército n. o 14, 2. a série, de 31 de Dezembro do ano
ndo, ficando na escala da sua arma imodiatamente à
Nquerda do capitão Arménio Soares da Cruz Sampaio
e nes, o primeiro, e do capitão João Mário de Sampaio
astro, o segundo .

Ô

. ~2) Pertence ao
~lta.o de infantaria
pU~\~a, referido na
U icada na Ordem
rente ano.

rezimento do infantaria n." 15 o caA~ândio 'I'ravaços de Almeida N 0portaria de 20 de Janeiro de 1955,
do Exército n. o 1, 2. a série, do cor-

i f23) Chama-se Stélio Martins dos Santos o tenente de
àn antaria, do comando militar de Macau, promovido
u 0 1e
_posto pela Ordem do Exército n. o 14:, 2. a série,
de<i 1 50.
9
n}~

Pertenco a~. c~ntro do. ~lObili~ação de infantaria
... o tonente miliciano de infantaria Armando Frede-

•
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rico Meira Mourato, que frequentou com aproveítamenw
o curso de comandantes de companhia, quadro de Colll'
plemento, na Escola Prática de Infantaria, referido ~!l
declaração 13) da Ordem do Exército n. o 1, 2. a sérIe,
do corrente ano.
25) Deve ser considerado com baixa de serviço desde
9 de Dezembro de 1955 o alferes de infantaria Alfredo
Ubaldo Pires Gomes da Silva, referido na portaria de
16 de Dezembro do mesmo ano publicada na Ordem do
Exército n.? 14, 2.a série, também de 1955.
26) Devem ser considerados como colocados no co°
mando militar de Moçambique, e não no comando milita!
de Angola, como consta da portaria de 20 de Janeiro ~e
1056 inserta na Ordem do Exército n.? 1, 2.n séne,
do corrente ano, o tenente-coronel de artilharia Alber~o
Ferreira "Macedo Pinto e o major de artilharia IlídIO
Marinho Aires Trindade.

•
27) Deve ser escriturado na escala dos capitães dll
sua arma imediatamente à direita do capitão João JOD:
quim de Oliveira o capitão de artilharia Delfim Nunes,
promovido pela presente Ordem do Exército) contando !1
antiguidade desde 1 de Dezembro de 1955.
28) Nasceu em 25 de Dezembro de 1024, e nllo el1;
24 do mesmo mês e ano, o capitão de artilharia Ma~uo.
Lourenço Pires, pelo que devem ser feitas as devJd[l~
rectificações nos rbspectivos registos.
29) Acumula as funções que exerce na 1.a Direcçiio'
-Geral deste Ministério com as de colaborador nos tfdll'
balhos práticos e de aplicação militar da 12. a cadcirê ~
Escola do Exército o capitão de artilharia Eduardo Jose
Teixeira Barbosa de Abreu.
30) Presta servico no regimento de engenharia D.o, \
para os efeitos do artigo 70.0 do Estatuto do afiel!l
do Exército, acumulando com as suas funções de pfO~
fessor catedrático da Escola do K ércíto, o capitãO d
artilharia Armindo Firmino dos Santos.
31) Foi promovido

zação do artilharia

fi capitão para o c ntro do mobj~~:
n. o 12,
não para o grupo d nr I
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lharia contra aeronaves n.? 3, como consta da portaria
de 16 de Dezembro de 1955. inserta na Ordem do Exércit~ n.? 14, 2. a série, de 1955, o capitão miliciano de
artilharia Fernando Rio Mendes Guimarães.
32) Prestou serviço extraordinário no Ministério da
Instrução, como secretário de S. Ex." o Ministro da
Instrução, de 12 de Setembro de 1929 a 21 de Outubro
do mesmo ano o então tenente de artilharia João António Montalvão dos Santos e Silva.
~~) Frequentaram
com aproveitamento, na Esc~la
Prattca de Artilharia, o curso de-comaudantes de bateria,
qu~ teve lugar naquela Escola, no corrente ano, os segUlntes tenentes de artilharia:
Guilherme de Sousa Belchior Vieira.
João António Leite Pacheco Rodrigues.
Rui Ferreira dos Santos.
Manuel Rodrigues Carvalho.
José Fernando Vales de Figueiredo Valente.
Raul Ernesto Mesquita da Costa Passos Ramos.
João Corte Real de Araújo Pereira.
LUís Filipe de Albuquerque Campos Ferreira.
Armando Almiro Canelhas.
Nuno Álvares Pereira.
AAntónioJ osé da Conceic:ão Baptista.
lvaro Nuno Miranda Furtado.
João Manuel Pereira do Carmo do Sousa Toles.
Gonçalo Álvares Guedes Vaz.
Alberto Manuel Pereira França.
Manuel do Nascimento Esteves.
34) É nomeado para a frequência do curso de altos
COmandos, no ano lectivo de 1956-1957, o coronel de
cavalaria Fernando Jorge de Aguiar.
ti 35) Frequentaram com aproveitamento, na Escola Prâ1~ca de Cavala.ria, o curso de carros de combate M/24/47, que se realizou naquela Escola, no corrente ano,
os seguintes oficiais de cavalaria:

Majores:
Carlos Alb rto de Serpa Soares.
António Jos6 Ramalho Xavier.
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Capitãos :
Vasco de Castro Ataide Cordeiro.
João Carlos Craveiro Lopes.
Francisco José Falcão da Silva Ramos.
Tenentes:
Jorge Alberto' Guerreiro Vicente.
Fernando António dos Santos Martins.
Rui Coelho Abrantes.
Fernando Jorge Barbosa Santos Leite.
Francisco Manuel Martins dos Santos.
Aspirantes

a oficial:

Joaquim Rodrigues Nest Arnaut Pombeiro.
Ramiro José Marcelino Mourato.
Marcelo Vítor Lopes César Monteiro.
António Artur da Cunha Semedo.
Henrique Bernardino Godinho.
J osó Olímpio Caiado Costa Gomes.
João Ramiro Alves Ribeiro.
José Miguel de Cabedo e Vasconcelos.
João Luis da Costa Estorninho.
José Taveira de Oliveira Martins.
Orlando José Sequeira da Silva.
Jaime Alexandre Santos Marques Pereira.
José Luis Jordão de Ornelas Monteiro.
Viriato Manuel da Assa Castel-Branco.
Rui Manuel de Almeida Trigueiros Sampaio.
Rui Mamede Monteiro Pereira.
Miguel António de Carvalho Sampaio Melo e
Castro.
36) Conta a antiguidade do seu actual posto desde
16 de Junho de 1955 o capitão de cavalaria Rui Manuel
de Brito Limpo Serra, promovido pela Ordem do Exército n. o 14, 2. a série, de 31 do Dezembro do ano fin~o,
ficando na escala da sua arma imediatamente à direita
do capitão José Joaquim de Almeida Santos.
37) O major de engenharia Joaquim António Rodrií
gues de Oliveira Júnior, que é promovido ao actuI~
posto pela presente Ordem do Exé"cito, deve ser escriturado na escala dos majores da sua arma imediatamente
à direita do major Daniel Mendes Tavares.
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38) O major de engenharia Joaquim António Rodrigues de Oliveira Júnior, que é promovido ao actual
posto pela presente Ordem do Eieéreito, continua prestando serviço no grupo de companhias de trem auto,
a. fim de satisfazer às condições de promoção estabelecIdas no artigo 71.° do Estatuto do Oficial do Exército.
39) Deixou de prestar serviço no regimento de engenharia n. ° 2, desde 9 de Fevereiro do corrente ano,
~ major .de engenharia, adido, .e~ serviço no Ministério
TO Intenor, na Câmara Municipal do Porto, Angelo
avares da Silva.

.

p ~~) É considerada definitiva a colocação na Escola
Jrattca de Engenharia do capitão de engenharia Mário
.osé Saraiva, que, por portaria de 6 de Janeiro do cor}e~te ano, inserta na Ordem do Exército n." 1, 2.a série,
~o~:xonerado do cargo de professor efectivo do Colégio
llIllltal' e que havia sido colocado na mesma Escola, para
o~ efeitos do artigo 70.° do Estatuto do Oficial do ExérCItO, pela Ordem do Exército n.? 9, 2.a série, de 1955.
41) .Presta serviço no batalhão do telegrafistas, para
efeltofl do artigo 70.° do Decreto-Lei n.? 36304, de
4 de Maio de 19-!7 desde 6 de Fevereiro do corrente
ano, d~ixando de prestar serviço, para os mesmos efeitos,
n~.reglmento de engenharia n.? 1, o capitão de engenharia,
ído, em serviço na Câmara Municipal de Lisboa, João
ana do Rio Carvalho Frazão.

2s
M

d 42) Prequentou com aproveitamento, na Escola Prática
de Engenharia, o curso de comandantes ele companhia,
te 9 de Janeiro a 4 de Fevereiro do corrente ano, o
~nente miliciano de enzenharia do batalhão ele caminhos
(e ferro, Pernando Jo~é Brochado de Miranda.
lf43) Chama-se Carlos Manuel Xavier Aires da Silva o
a eres miliciano de onzenharia promovido ao actual
~osto por portaria de 14 de Março de 1955, publicada
Ordem do Exército n." 13, 2.a série, de 30 de Nombro do mesmo ano.

v:

n 44) Chama-se ~Iarco Aurélio Pinto de Miranda o tes ent~ miliciano módico, do centro do mobilização do
erVIÇOde saúde n.? 2, que passou à situação de oficial
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miliciano de reserva por portaria de 8 de Novembro de
1955, publicada na Ordem do Exército n." 13, 2.a série,
do mesmo ano.
45) Foi autorizado que nos registos de matricula do
alferes miliciano médico Francisco Ferreira, do comando
militar de Angola, na situação de licenciado, seja adicio"
nado ao seu nome o apelido Costa, ficando com o noroe
comploto de Francisco Ferreira da Costa.
46) Chama-se Artur de Almeida Coimbra o tenente
miliciano médico, do centro de mobilização do serviço de
saúde n.? 2, que, por portaria de 13 de Janeiro de 1956,
publicada na Ordem do Exército n.? 1, 2.a série, do COr"
rente ano, foi colocado no comando militar de Angola.
47) Foi autorizada nos registos de matricula do tenente
miliciano médico Luis da Oonceição Carvalho Viegas,
do centro de mobilização do serviço de saúde n." 2, n~
situação de licenciado, a rectificação do nome do paI,
Luis António Carvalho Viegas, para Luis António de
Carvalho Viegas e do nome da mãe, Maria da ConceiçãO
Alves Pereira Viegas, para Maria da Conceição Alves
Pires Viegas.
48) Contam a antiguidado do seu actual posto desde
21 de Dezembro de 1955 os coronéi
do serviço de
administração militar Alberto de Sousa Amorim Ros~,
Joaquim de Sousa Duarte Borrego e Antonino de ~l"
gueiredo Silva, promovidos pela Ordem do Exél'cdo
n.? 1, 2.a série, do corrente ano.
49) Foram nomeados para a frequência do curso pal'3
promoção a oficial superior que teve inicio em 1 de
Fevereiro do corronte ano, no Instituto do Altos Est~·
dos Militares, os seguintes capitães do serviço de adJllI"
nistração militar:
António Coelho.
Joaquim de Oliveira Júnior.
Joaquim Rodrigues de Carvalho.
Elisiário Garcia Leandro.
50) Conta a autiguidado desde 1 do Dezembro do 1954
o capitão do serviço de administl'a~ão militar Fernando
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Anibal Oaldas Fidalgo, que, por portaria de 26 de De2embro de 1955, inserta na Ordem do Exército n. ° 14,
•a séria, de 31 de Dezembro do mesmo ano, foi promovIdo ao seu actual posto.
51). Oonta a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1954
de administração militar José Gomes
. e AlmeIda, que, por portaria de 26 de Dezembro de 1955,
10serta na Ordem do Exército n." 14, 2.a série, de 31 de
Dezembro do mesmo ano, foi promovido ao seu actual
posto.

â capItã~ do serviço

52) Frequentou com aproveitamento no Comando Supremo das Potências Aliadas na Europa, em Paris, o
T'SsO de mecânico de reparação do material cripto
1 _EOjKL-7, que teve inicio em 7 de Novembro de
d905, com a duração de sete semanas, o capitão, do quaMO ~os serviços auxiliares do Exército, António Barbosa
exia Leitrlo.
d 53) Ohegou à sua altura para a promoção a tenente
o qua~ro permanente, por ter completado três anos de
permanenCla no posto de alferes em 6 de Fevereiro do
d~rr~nte ~no. o alferes do quadro dos serviç.o~ auxiliar~s
B l~xérClto, com a patente de tenente, Dinis António
u hao Pato.
~54) Frequentou com aproveitamento o curso de mecanicos de reparação de material cripto - quadro per:agente -, que funcionou na OIlEOIE de 17 de Outubro
..6 de Dezembro de Hl55 o alferes, do quadro dos
j;,erviços auxiliares do Exér~ito João José dos Santos
erreira.
'
N 55) Conta a antiguidade do actual posto desde 1 de
s OV?mbro de 1955 o alferes miliciano, do quadro dos
~~:~~os auxiliares do Exército, João Maria de Matos
d ~Jo Oorreia, promovido àquele posto por portaria
c~ 4 de Março de 195ó, publicada na Ordem do Eteérto n.O 14, 2.a série, de 31 de Dezembro de 1955.
Ih 56) ~São. desligados do serviço desde as datas qne
ti~~ va~ mdicadas, nos termos da última parto do arb
15. do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro
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de 1937, os oficiais na situação de reserva em seguida
mencionados e que nas datas referidas atingiram o limite
do idade para transitar para a situação de reforma:
General Carlos Augusto Dias Costa, desde 2 de
Janeiro de 1956 .
. Coronel de infantaria Gastão Ribeiro Pereira, desde
24 de Janeiro de 1956.
Capitão de infantaria Joaquim Lapas de Gusmão,
desde 6 de Janeiro de 195G.
Capitão de infantaria J OSÓ Antunes Prazeres, desdo
15 de Janeiro de 195G.
Capitão de infantaria Raul Nunes da Mota, desdr
17 de Janeiro de 1956.
Capitão de artilharia Manuel António Martins Oluia,
desde 20 de Janeiro de 1956.
Capitão de cavalaria Mário Augusto de Meneses
Machado, desde 31 de Janeiro de 1956. Prestav''
serviço no grupo de companhias de trem auto.
Capitão de infantaria Joaquim de Lemos Salgueiro
Rogo, dosde 31 de Janeiro de 1956.
Tenente de infantaria Francisco Manuel Gonçah'es~
desde 9 de Janeiro de 1956.
Tenente de infantaria Luis Josó Figueirodo, desde
16 de Janoiro de 1956. Prestava serviço na coJ)l'
panhia disciplinar do Ponamacor.
Tenente do infantaria José Francisco Mourão Ferro,
desde 28 do Janeiro do 1956. Prestava sen·iç-o
no Hospital Militar Principal.
57) Presta serviço na 1.a Direcção-Geral deste Ministório, desde 28 do Fevereiro de 1956, o brigadeiro, ntl
situação de reserva, Domingos de Sousa Maglhães.
58) São desligados do serviço desde as datas quO lhe:
vão indicadas, nos tormos da última parte do artigo lf);
do Decreto-Lei n.? 28404, do 31 do Dezembro de 10~1.
os oficiais na situação de reserva em seeuida menclo'
nados o que nas datas referidas atingiram o limite do idtl.de
para transitar para a situação do reforma:

Brigadeiro do infantaria Álvaro de Pinho Monteiro
Ferreira, desde 26 de Dezom bro de 19f>[);
Coronol de cavalaria J osé Paulino Marocos 1\1()t1í1il~I~
de Albuquerque, desde 27 de Dezembro do 19:>J,
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Tenente-coronel
do serviço de administração
militar
Rui da Rocha Mendonça Camões, desde 26 de
Dezembro de 1955;
Mai?r do extinto quadro auxiliar de artilharia Antómo Alonso Moreira, desde 7 de Dezembro de 1955;
Major de engenharia
Eduardo Evangelista
do Carvalhal, desde 10 de Dezembro de 1955;
Oapitão de infantaria
António Pernil, desde 10 de
Dezembro
de 1955. Prestava
serviço na carreira
de tiro de Viana do Oastelo;
Oapitão do engenharia
Guilherme
Frederico
dos
Santos Machado, desde 20 de Dezembro de 1955;
Oapitão de infantaria Augusto dos Santos Oonceição,
desde 24 de Dezembro
de 1955;
Oapitão do serviço de administração
militar Virgilio
Lusitano da Silva Lobo de Carvalho, desde 24 de
Dezembro de 1955;
Tenente de infantaria
Júlio Lopes Custódio, desde
3 de Dezembro
de 1955. Prestava
serviço no
quartel-general
da 4. a região militar;
Tenente de cavalaria Manuel da Silva Coentro, desde
13 de Dezembro de 1954.
o

d 59) De.ixou de prestar serviço na comissão de recepção
de matenal,
desde 23 de Fevereiro
de 1956, o coronel
c.orpo do estado-maior,
na situação de reserva, Jorge
ano Apolinário Leal.

M'

tél~O) Presta serviço na 2. a Dírecção-Geral
deste Min_isfIO,
desde 20 de Fevereiro
de 1956, o coronel de mantaria, na aituação de reserva, Armando
Augusto da
Oosta.

G 61) Presta serviço na 1.a Repartição
da La Direcçãod :reraI deste Ministério, como chefe, desde 7 de Janeiro
Je ?956, o coronel de infantaria, na situação de roserva,
oao Arruda.

Pereira.

-G62) Presta serviço na 3. a Repartição da 1.a Direc~ãor eral deste Ministério
dosdo 17 do Fevereiro
do corpnte ano, o tenente-cor~nel
do infantaria Alfredo Nowton
ranco, que, na presente
Ordem do Exército, transita
I) ara
.
a sltua~ão de reserva.

r)

d 6
os

O

Presta serviço na Dirocção da Arma de Infantaria,
26 do Janeiro
do 1956 , o tenonto-coronel
do in-
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fantaria António Clemente de Sousa Gomes, que, pela
presente Ordem do Exército) transita para a situação de
reserva.
64) Deixou de prestar serviço na Legião Portuguesa,
desde 26 de Janeiro de 1956, o major miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, na situação de reserva, João Marques da Silva.
65) Deixou de prestar serviço na 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, desde 4 de Fevereiro de 1956, passando
a prestá-lo desde a mesma data na 1.a Direcção-Geral,
o capitão de infantaria, na situação de reserva, Sebastião
Duarte da Luz Pernes.
66) Presta serviço na secção de armamento do Estado-Maior do Exército, desde 18 de Fevereiro de 1956, o
capitão-miliciano de infantaria, na situação de reserva,
Carlos Alberto Frederico de Albuquerque.
67) Presta serviço como director da carreira de tiro
de Penafiel, desde 4 de Fevereiro de 1956, o capitão de
infantaria, na situação de reserva, Júlio de Morais Alão.
68) Deixou de prestar serviço como director da carreira de tiro do Penafiel, desde 4 de Fevereiro de 1956,
o tenente de infantaria, na situação de reserva, António
de Carvalho Sampaio.
69) Presta serviço como director da carreira de tiro
da Guarda, desde 23 de Janeiro de 1956, o tenente de
infantaria, na situação de reserva, Joaquim Ramos.
70) Presta serviço no distrito de recrutamento e mobilização n. o 8, nos termos do § único do artigo 12.0 do
Estatuto do Oficial do Exército, desde 11 de Janeiro
de 1956, o tenente de infantaria, na situação de reserva,
João Lopes da Silva Figueiredo.
71) Presta serviço no distrito de recrutamento e mobilização n, o 8, nos termos do § único do artigo 12.0 do
Estatuto do Oficial do Exército, desde 11 de Janeiro
de 1956, o tenente de infantaria, na situação de reserva,
Armindo de Almeida.
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. 72) Fica sem efeito, por repetida, a declaração 63)
lnserta na Ordem do Exército n. o 14, 2. a série, de 31 de
Dezembro de 1955, respeitante ao tenente de infantaria,
na situação de reserva, António Macedo ~artins de Lima.
73) Declara-se, rectificando a declaração 68) da Ordem
do Exército n." 14, 2.a série, de 1955, que o coronel de
artilharia, na situação de reserva, Manuel José de Ávila
Madruga passou a prestar serviço na Direcção da Arma
de Artilharia, desde 5 de Dezembro de 1955, deixando
d.e o prestar, desde a mesma data, na comissão liquidataria do Comando de Defesa Costeira de Lisboa, e não
na comissão liquidatária da Defesa Marítima Costeira.
74) Declara-se, rectificando-se a declaração 67) da
Ordem do Exército n.? 14, 2.a série, de 1955, que o
coronelde artilharia, na situação de reserva, Inácio José
R odrigues da Costa passou a prestar serviço, desde 7
de Dezembro de 1955, na Inspecção de Artilharia de
Costa, deixando de o prestar, desde a mesma data, na
comissão liquidatária do Comando de Defesa Costeira
~: Lisboa, e não na comissão liquidatária da Defesa
!l'.laritima Costeira.
75) Chama-se António Araújo' de Almeida Campos
o coronel de artilharia que transitou para a situação de
reserva pela Ordem do Exército n.? 12, 2. a série, de
Hl55, e a quem pela declaração 86) ela mesma Ordem
do Exército foi atribuída pensão de reserva.
76) Presta serviço como vogal do Cofre de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano, desde 31
d~ Janeiro de 1956, o tenente- coronel de artilharia, na
situação de reserva, José Rebelo Cordeiro.
77) Está desligado do serviço militar, desde 14 de
l?ezembro de 1955, nos termos da última parte do arhgo 15.0 do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro
1937, o major de artilharia, na situação de reserva,
enceslau Valadas Lopes Fernandes.

W

d 78) Continuou prestando serviço na Direcção da Arma
e Artilharia, desde 22 de Dezembro de 1955, o capitão
de artilharia Mário Arnaldo da Silva, que, pela presento
Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
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79) Deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n, o 2, desde 1 de Janeiro do corrente ano, o capitão de artilharia, na situação de reserva,
João da Costa Andrade.
80) Passou a prestar serviço no campo de tiro de
Alcochete, desde 1 de Janeiro do corrente ano, como
chefe de secretaria, o capitão de artilharia, na situação
de reserva, José Maria de Vasconcelos.
81) É de 51.8521$ a pensão atribuída ao tenente-coronel de cavalaria J oão José de Figueiredo Gaspar, que,
pela Ordem do Exército n." 14, 2.a série, de 1955, passou à situação de reserva.
82) Deixou de prestar serviço na Legião Portuguesa,
desde 4 de Fevereiro de 1956, o capitão miliciano de
cavalaria, na situação de reserva, Augusto César da
Silva Pereira.
83) Continuou prestando serviço na Inspecção das
Tropas de Sapadores, desde 21 de Dezembro de 1955,
como inspector, até ser substituido por um brigadeiro
em activo serviço, o brigadeiro do engenharia António
Nunes Freire, que, pela presente Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
84) Presta serviço no regimento de engenharia n.? 2,
desde 11 de Novembro de 1955, o major de engenharia
Adriano Brandão do Vasconcelos, que, pela Ordem elo
Exército n. o 14, 2. a série, do mesmo ano, transitou para
a situação de reserva.
85) Presta serviço no Secretariado-Geral
da Defesa
Nacional, desde 4 de Janeiro de 1956, o brigadeiro
médico, na situação de reserva, Américo Pinto da Rocha.
86) Presta serviço, desde 3 de Janeiro do corrento
ano, no regimento de infantaria n. o 4 o capitão médico
Manuel Cândido Faria Monteiro, que, pela presente
Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
87) Presta serviço, dosde 7 de Fevereiro do corrente
ano, no batalhão de caçadores n.? 9 o capitão médico
Zózimo Soares Ramos, que, pela presente Ordem do
j~xé1'cit_oJ transita para a situação de reserva.
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. 88) Presta serviço, desde 13 do corrente môs, no hospltal militar regional n. o 1 o capitão médico Alberto
Salis do Amaral, que, pela presente Ordem do Exército,
transita para a situação de reserva.
89) Presta serviço, desde 17 de Janeiro do corrente
ano, na Direcção dos Serviços do Ultramar, como chefe
da Repartição ele Administração, o coronel do serviço da
administração militar Cândido Nunes Pinheiro, que, por
p.ortaria de 21 do mesmo mês e ano, transitou para a
SItuação de reserva.
d 90) Deixou de prestar serviço na Direcção elo Serviço
e Administração Militar, desde 30 de Janeiro ele 1956,
d coronel do serviço de administração militar, na situação
e reserva, António Maria Pinto Salgueiro.
d 91) Deixou de prestar serviço na comissão liquidatária
1° extinto Comando da Defesa Costeira de Lisboa, desde
. d.e Fevereiro ele 1956, passando a prestá lo como
blbl.lOtecário, desde a mesma data, na Inspecção de
A.rtIlharia de Costa, o major do serviço de administração militar, na situação do reserva, Virgílio Rodrígues Valente.

.

92) Presta serviço, desde 10 de Fevereiro do corrente
ano, na Repartição do Gabinete do l\finistório do Exército
lllajor do extinto quadro de oficiais do secretariado mil~ar Viriato Egidio, que, pela presente Ordem do ExércUo, transita para a situação de reserva.

f

93) Presta serviço, desde 11 de Janeiro do corrente
ano, como chefe da Repartição Geral deste Ministério
.~ajor do extinto quadro de oficiais do secretariado
6lhtar J oaq uim de Sousa Brites, que, pela presente
rdem do Exército, transita para a situação de reserva .

°

.(}94) Presta serviço na L" Repartição da 3.a Direcçãoc' ~ral, desde 1 de Fevereiro de 1956, o capitão do
s~tlnto quadro dos oficiais do secretariado militar, na
1 uação de reserva,
José Elísio Gonçalves Louro.
d 9g) Deixou de prestar serviço na Agência Militar,
ses ~ 8 de Fevereiro de 1956, o capitão do quadro dos
A.crVIÇ?S
auxiliares do Exército, na situação de reserva,
ntóIllo da Rocha Barbosa.
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96) Presta serviço no distrito de recrutamento e mobilização n.? 14, desde 23 de Fevereiro de 1956, o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na
situação de reserva, Bernardino Lourenço Coelho.
97) Presta serviço no Hospital Militar Principal, desde
5 de Fevereiro de 1956, o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva,
Manuel Alves de Sousa.
98) Deixou de prestar serviço na Assistôncia aos Tuberculosos do Exército, desde 1 de Fevereiro de 1956, o
tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, na situação de reserva, Gil Cornélio Gonçalves.
99) Deixou de prestar serviço na comissão liquidatária do extinto Comando da Defesa Costeira de Lisboa,
desde 26 de Janeiro de 1956, passando a prestá-lo, desde
a mesma data, na Inspecção de Artilharia de Costa, o
tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, Francisco Caeiro Romero.
100) Por despacho de 22 de Agosto de 1955, foi
autorizada a Sr." D. Maria Beatriz Gago, esposa do
tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, Francisco Elias de Sousa, a receber os vencimentos de seu esposo enquanto o referido
oficial se encontrar internado na Casa de Saúde do TelhaI.
101) Presta serviço, desde 9 de Fevereiro do corrente
ano, no Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos do Ministério do Exército o tenente, do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, Agostinho Agueda,
que, pela presente Ordem do. Exército, transita para a
situação de reserva.
102) Está desligado do serviço militar desde 14 de
Janeiro do corrente ano, nos termos da última parte do
artigo 15.0 do Decreto-Lei n. o 28 404, de 31 de Dezembro de 1937, o tenente, do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, Abilio Ferreira Calatré.
103) Presta serviço na Agência Militar, desde 7 de
Fevereiro de 1956, o alferes do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, na situação de reserva, Fernando
Augusto Ramos Pinto.
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. 104) Deve ser considerado abatido ao efectivo do ExórCitodesde 30 de Junho de 1955, e não desde 17 do mesmo
lllês e ano, conforme consta da portaria de 12 de Agosto
do referido ano, o aspirante a oficial miliciano médico,
do. 2.0 grupo de companhias de saúde, Hélder Pereira Gil.
105) Nasceu em 12 de Novembro de 1855, e não em 10
do.mesmo mês e ano, o falecido major de cavalaria JoaqUim Augusto Mouzinho de Albuquerque, pelo que deve
~er feita a devida rectificação em todos os seus documenOs de matricula.
106) São como seguem as I nsões de reserva actualizadas dos seguintes oficiais:
Coronel Fausto Henriques Correia, 6LOOOa.
Tenentes-coronéis milicianos do extinto quadro ospecial:
Alvaro do Bivar Moreira de Brito, 51.000a.
Vasco Sanches, 51.000a.
Majore :
Jo é de Ornelas Monteiro, 45.900 .
Manuel de Oliveira Màrques, 43.860$.
Mário Cunha, 45.900 .
Elói Alberto Valverde, 45.900 .
Jo é Maria Freire Júnior, 4.2.015 .
Antero Simões Pericão, 43.350 $ .
João Barroso Lopes, 45.900$.
Raul Colaço de Sou a Carvalho, 45.900$.
João Manuel Gome, 45.900 .
Hogério Vieira da Silva Castro, 44.625$.
João Ribeiro Baptista Montes, 44.625$.
J aime Vilhena de And rade, 45.900 $ .
António de Pinho Valente, 45.900 .
António Torres Bap tista, 25.301 10.
Aníbal Rodrigues de Brito, 45.900$.
João Augusto 'I'eodósio, 43.860 ..
Baldmnero Pavão Burbosa, 42.015
Rúbell Gomes, 4-5.900 .
Alfredo Ramos Paz, 45.900$.
Antão Cordeiro Dia, 44.625
A.hílio Gonçalve do
autos, 45.!JOO~.
Manuel Machado, 43.350 .
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Mário Lúcio Inácio de Paiva, 43.350$.
Francisco Pedro Simões Silva, 36.866$90.
:Mário
Humberto
Ferreira
Mur qu e s ,
43.350$.
António de Andrade, 43.860$.
Jorge Botelho Moniz, 22.850$.
João da Costa Virtuoso, 45.900$.
'Carlos I~hguéi,s Carvalho Dias, -10.800$.
Miguel Maria Greek Torres Júnior, 38.250$.
João Gonçalves Valente, 40.80.0.$.
Fernando Francisco Pinto Eliseu, 37.387$10.
Anastácio Guerreiro de Brito, 38.619$60.
Viriato Monteiro da Silva, 42.075$.
Eduardo de Araes
,e Oliv,eim,3S.,6l7$.20.
)
Alberto da Encarnação Pereira, 42.075$.
Fernando Eduardo da Silva Pais, 34.622$90.
João Henrique Vieira Branco, 31.875$.
Armindo da Purificação Soares, 30.600$.
António Pedro da Costa, 36.720$.
António Rodrigues Janeiro Borges, 33.660$.
Carlos Marques, 36.720$.
David Cecílio Sardinha, 30.147$10.
Jorge Abel Gaspar Franco, 33.660$.
António Marques Tavares, 36.720$.
Majores milicianos:
José de Melo Soares, 45.900$.
Antón.io Girnenes Gonçalves, 45.900$.
Frederico Granate Leal 'I'orres, 44.506$70.
Manuel de Medeiros 'I'âuger, 45.900$.
Luís Carlos de Faria Leal, 30.675$50.
Artur Alves Caetano, 45.900$.
Alfredo ,Marques Canário, 4..4:.865$-10.
Mário Pessoa da Costa, 45.900$.
Daniel
Fernandes
de Ba r r os Queirós,
35.700$.
Manuel Francisco de Sousa Viana, 4:5.900$·
Alberto Baeta da Veiga, 45.900$.
Mateus Martim; Moreno Júnior, 45.nOO$.
Luís li'ilipc de Alhuqut'rque Uehelo, 3G.720$·
Luís Corte Real de Almeida, 45.000$.
José Raimundo Pereira, 45.900$.
AHredo Horácio da Cunha Néri, 32.;l..J.9';lO.
João Marques da Silva, 45.DOO$.
João Pedro da Costa, 37.699$20.
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Augusto Barbosa Estácio, 41.873$.
Joaquim
Augusto
dos Santos
Alberto,
45.900$.
Capitães:
Jo é Antunes Prazeres, 39.854$10.
Raul Nunes da Mota, 36.720$.
Mário
Augusto
de ,Meneses
Machado,
38.112$50.
José Maria Cordeiro, 37.044$40.
José Maria Pereira, 36.720$.
Joaquim Guerreiro, 34.680$.
José Ramos de Andrade, 34.680$.
t1Ianuel António da Si lve Pereira, 35.251$20.
Francisco de Oliveira Coelho, 36.720$.
José António do Carmo, 32.348$30.
Joaquim António Bernardino, 37.863$.
João Pereira Biscaia, 35.583$70.
Ne;;tor de Oliveira Lobo e Silva, 29.439$20.
JOHé Fernandes, 34.680$.
António Augusto 'I'avares, 3ü.720$.
Jo é Rodrigues dos Santos, 37.780$80.
Guilherme da Rocha Sarsfield, 11.731$.
António Coelho, 34.680$.
Augusto Luís Neves Marçal, 37.669$80.
Manuel Caramelo, 34.680$.
Luís Carlos de Almeida da Costa Pereira,
22.065$30.
Alberto Augusto Rodrigues, 35.251$20.
Jaime César Nunes de Oliveira, 27.136$10.
Agostinho Lourenço da Conceição Pereira,
34.54,0 30.
Jerónimo José Nunes da Glória, 34.721$80.
Alberto Alfredo de Gusmão, 36.720$.
João Ribeiro Gomes, 15.300 .
José de Sommer Ribeiro, 12.276$70.
CriHpim Soares Gomes, 35.25U20.
Roque Artur de Melo Ferreira de Aguiar,
19.832 90.
José ele Almeida Cas ar, 36.720 $ .
Jaime Augu to dos Santos Borges, 38.637$40,
Emídio Augu to Virgílio, 38.361. 80 .
.Toaquim Augusto David, 36.720$.
Edmundo da Conceição Lomelino , :35.251$20.
Delfim Maria de Sousa Maia, 15.300$.
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Alfredo Veloso, 34.680$.
Alberto da Costa Ferreira, 35.251$20 .
Inocêncio Cordeiro, 34.680$.
Emídio Jacinto da Silva Coelho, 36.720$.
Manuel Simões Vaz, 14.633$70.
Amorim Henriques, 36.720$.
Inácio Carreiro Gaspar Teixeira, 34.508$60.
Manuel
Alexandrino
de Figueiredo,
35.251$20.
Alfredo José Barroso, 36.720$.
José Ramalho, 34.680 $ .
João Baltaeaa-, ,34.-680$.
Oscar de Almeida Barros da Silva Ramos.
39.052$50.
Henrique Matos da Fonseca Serra, 33.688$60.
Numa Pompílio Rosendo Correia, 36.720$.
António Maria Caeiro, 36.720$.
José Carlos de Sousa Teles, 10.621$30.
Lauriuo Vi'sim, 21.01'6$10.
Manuel Gonçalves Rodrigues, 34.680$.
Júlio Duarte Ferreira, 35.724$50.
Clemente José Juncal, 36.720$.
Duílio da ISilva IMarques, 3.6.720$.
Mário Augusto de Azevedo ela Costa Santos26.520$.
Francisco Alves Júnior, 33.717$10.
Olúnpio Baptista, 34.680$.
Joaquim Abrantes, 38.278$40.
António Gomes, 38.693$50.
José da Conceição
das Nev e s Mn r t ins.
38.057$60.
João Tomás Gonçalves, 41.576$20.
Artur Gonçalves da Silva, 34.680$.
António Rodrigues Carvalheiro, 34.680$.
Vicente Leonardo José da Silva, 15.837$90.
Manuel da Costa Ferro de Carvalho, 36.720$·
Manuel Gomes Coelho, 34.680$.
Luís Augusto Cristóvão, 34.680$.
César Esteves Basso, 35.251$20.
João Joaquim Valadas, 36.720$.
Modesto Teixeira, 34.680$.
,João Monteiro Reinas Soares 35.251 $200.
José Paiva de Almeida, 34.680$.
Carlos Alberto Godinho, 36.720$.
Manuel Ventura Lopes, 39.]06$80.
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José Correia
de Noronha
e Meneses,
35.584$10.
José Ricardo de Barros Amado da Cunha
36.720$.
Loysik da Fonseca Araújo, 37.637$.
Joaquim dos Santos Farrajota, 25.884$50.
Firmino da Silva, 36.720$.
Rui Osório Rebelo Cardoso da Fonseca e Castro de Valdcleiros, 23.437 $90.
Mariano da Silva Réaio., 36.7.20$.
Francisco José Raio, 34.680 $ .
Augusto dos Santos Pinto, 15.300$.
António Borges Ferreira, 36.720$.
Alfredo Amado, 34.680 ..
António Joaquim Dias, 38.278$40.
Raul José Pereira, 34.680$.
António José de Santana Crato, 36.720$.
Francisco
José Lemos
de Me n d on a ,
19.594$20.
Gustavo Manuel Santana Cunha e Cnstelo
Branco, 35.006$40.
Carlo Jesus Vilhena, 36.720$.
Manuel Monteiro Pinto, 15.300$.
António Serra de Almeida, 36.720$.
Acácio Teixeira Lopes,.36.720$.
José Martins Barbosa, 24.361$20.
Francisco Dias Furtado, 37.044$40.
Manuel António Louceiro, 37.818$70.
Manuel dos Reis Cardoso, 34.680$.
João Henrique' da Silva, 34.680$.
Abel do Santos Reina, 36.720 .
Bernardo Dia, 34.680$.
José Maria Pereira Leite de Magalhães e
Couto, 15.300 .
\Valter Santo da Cruz Antunes, 36.720$.
João Maria Ferreira
Sarmento
Pimentel ,
2l.787$20.
Júlio
de Mesquita
de Gouveia
Durão,
12.549$50 .
.J000 iM:ari,aCaeiro, 36.720 .
José Maria da' Graças, 35.251$20.
António Pires, 34.680 .
Camilo Coelho do Santo, 13.204$30.
Albano José da Cruz, 36.312$.
Joa.quim Queirós de Andrada Pinto, 36.720$.
ç
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Eduardo
da Fonseca
Salter de. Sousa,
11.798$30.
César Augusto Correia, 31.731$20.
Eduardo
Hermenegildo
Andrade Freitas,
36.720$.
Francisco Martins Fernandes Júnior, 36.720$.
Virgílio de Abreu Pessoa, 34.680$.
Armando Alberto de Morais da Costa F1órido, 36.720$.
Tadeu Henrique Pinto, 35.251$20.
João Josino da Costa, 33.574$30.
José Rodrigues Seta, 38.361 $80.
Joaquim Alberto da Silveira, 14.149$30.
Alberto Ferreira de Morais, 34.680$.
Paulino Afonso Esteves, 33.602$90.
Filipe Pereira Marcelly, 30.650$.
Eugénio Carlos Garcia, 36.720$.
João da Silva Jóia, 34.680$.
J osé Alvo de Sá Nogueira Melo Rodrigues
Pinto de Balsemão, 36.720$.
Amadeu Eduardo de Campos Beltrão Ferreira Viana, 34.680$.
Jaime Pompílio Auto da Silva, 36.720$.
Armando Fernandes, 34.680$.
José Gonçalves ela Silva, 33.059$20.
António Manuel Pires, 25.551 $ .
Manuel da Silva Guerra, 37.614$90.
José Joaquim, 35.612$30.
-Iacques Rafnel Bardinha da Cunha, 36.720'$·
Manuel Francisco Vidal Lopes, 36.720$.
Alvaro Henriques da Silva, 35.167$20.
Manuel de Matos, 34.680$.
Raul Eugénio Machado 'I'avares de Vasconcelos, 31.987 $20.
Maurício António de Freitas, 34.680$.
Amílcar de Sousa Ferreira, 36.720$.
A ugus to Bernardo dos San tos, 34:.1680$ .
Albano Hebelo Nunes Ferreira, 36.720$.
Joaquim Pereira Monteiro, 16.054$80.
Nuno de IMorais .Beja, 316.7210$.
António Lourenço Martins, 36.720 $ .
Sebastião Moreira do Amaral, 27.702$20.
João José de Morais, 36.720$.
Ambrósio Afonso Loureiro, 36.720$.
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Jacinto Pereira de Magalhães Faria Araújo,
29.177$10.
João Ferreira do Rosário, 34.680$.
António Pinto da Fonseca, 36.720$.
José Martins Ribeiro, 36.680$. •
. Alexandre Luís de Castro Ferreira Braga,
9.839$10.
'I'elémaco José Garcia, 36.720$.
José Martins dos Santos Loureiro, 36.720$.
Francisco de Boaventura Militão, 36.720 $.
António Paula Santos, 36.720$.
Luís das Dores Santos, 36.720$.
Jcão Teodoro Caldeira, 36.720$.
Bernardo Pelicano de Brito e Abreu,3G.720$.
António de Sousa Brites, 34.680$.
Joaquim José Fradique, 36.720$.
I~rauci:;co Aníbal Duarte Soares, 36.720 $ .
Jorge Henrique de Almeida da Costa Pereira,
15.300$.
Silvestre António Carneiro Duarte, 30.307$30.
António Augusto Póvoas, 36.720$.
Gustavo Augusto Coelho, 37.090$30.
Manuel Gonça lves, 34.680$.
Américo Pires Loureiro, 34.680$.
Cassiano Augu:,;to 'I'avares de Pina, 36.720$.
Carlos Angelo Quintino, 36.720$.
Arnaldo Bra ão, 36.720$.
Mário Artur Fernandes, 36.720$.
José Luís elos Santos Romão, 34.680$.
Gonçalo Artur Pereira Coutinho, 36.720$.
Paulo Afonso, 36.720$.
António :Maria Romão, 34.680$.
António Jo é ele Campos Rego, 36.720$.
António Correia de Oliveira, 36.720$.
Norberto António Macedo Leal, 36.720$.
Manuel Gonçalves Bordado, 37.914$.
João Jacinto Tanissa, 34.680$.
Gustayo da Si lva Mota, 36.720$.
Arsénio José elos Santos, 36.720$.
António Vicente Teixeira, 36.720$ .
eJosé Bento,
36.720$.
Alberto Correia Duarte, 36.720$.
José Ribeiro da Silva, 28.299$90.
Miguel Carneiro ele Macedo, 36.720$.
{iarlos Augusto Martius, 36.720$.
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Francisco das Neves Faustino, 36.720$.
Tito Lívio dos Santos Cordeiro e Silva,
33.866$ .
Manuel Soares Fêruandes Beirão, 16.045$60.
Eugénio Rodrigues Aresta, 38.085 $ .
,Rafael de Azevedo Gomes, 39.522$60.
José Gregório Gil, 36.720$.
Júlio César de Almeida, 25.173$60.
Flávio Aires de Freitas Albuquerque, 21.799$.
Luís António da Silveira, 34.680$.
José Soares, 34.680$.
Abel António Ferreira Cardoso, 36.720$.
Delfim Fernandes, 31.789$30.
Estêvão de Jesus Calado, 36.720$.
Eduardo Augusto de Melo Pacheco, 36.720$.
Macrino de Faria Teixeira Lopes, 36.720$.
João Freire Pestana de Barros, 34.680$.
IManu.el,José Nogueira Leite Braga, 36.720$.
Vítor Brisson, 34.680$.
Domingos Gentil Soares Branco, 22.440$.
José da Cruz Mota Júnior, 30.600$.
Alfredo de Almeida Barros da SiIYa Ramos.
36.720$ .
Alfredo Ferreira de Azevedo Lobo, 38.416$30.
Alfredo Pelicano de Brito e Abreu, 36.720$.
Augusto José Madeira, 36.720$.
Eduardo de Almeida Esteves, 20.048$10.
Alberto Correia Leite Carneiro, 36.720$.
António Gomes Rocha, 28.560$.
Sebastião Pereira Dias, 37.753$30.
Armindo de \Magallül,es Barros de Araújo 1(;):e1'queira de Queirós, 36.016$20.
Francisco Robalo, 36.720$.
Manuel Robalo dos Santos, 34.680$.
Eurico Dngoberto Barroso 'I'ierno, 36.720$.
Carlos Máximo de Figueiredo, 31.806$80.
F'rancisco Maria Mendes Moreira, 35.251$.
Fausto Fernandes Dias, 36.720$.
António de Almeida Luz, 36.720$.
Artur Paiva Garcia ele Carvalho, 36.720$.
,Joaq:uim Varela Gusmão, 36.720$.
Luis Cervães Rodrigues, 34.680$.
Pi l ip e dos Santos
Miranda Montenegro,
36.720$.
Virgílio da Costa Rosn , 3~.680$.
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.Alvaro Franco Neto, 34.680$.
J oséMarcelino,
34.680$.
Carlos de Sampaio, 34.680$.
Anacleto Cordeiro Gonçalves, 34.680$.
Alfredo
Cristino
Leuschner
Fernandes,
:39.715$70.
Manuel da Assunção Figueiredo, 36.720$.
Judah Bento Ruah, 28.182$60.
Tito António Godinho, 34.680$.
Júlio Serras Pereira, 36.720$.
Jorge Filipe Coelho Ribeiro, 19.028$10.
Júlio Marques dos Santos e Silva, 36.720$.
Firmo Baptista Lúcio da Silva, 36.720$.
Francisco
Augusto Gouveia, 35.202$20.
José Maria de Lemos, 34.680$.
Cândido Augusto Pereira, 36.222$.
Artur Duarte Franco, 36.720 $ .
,João i~Iarcelino de Queirós, 19.257$60.
Manuel da Silva Mendes, 36.720$.
António Pedro Carretas, 34.680$.
João dos Santos Marques, 36.720$.
Luis Ulisse Bonet, 34.680$.
Mário de Matos Queirós, 34.680$.
Manuel Duarte Areia, 36.720$.
Hildeberto
António Botelho ele Medeiros,
:36.720$ .
.Tosé Luciano da Graça, 34.127$20.
Frnncisco Marcelino Marques, 34.404$60.
Afonso Alves de Araújo, 29.655$50.
Guilherme Joaquim Catrumelo, 34.680$.
Carlos encesla u Frazfío Sardinha, 22.852$10.
~\lYaro 'I'avares Afonso dos Santos, 35.613$30.
Luís Esteves, 36.720$.
Carlos Baptista, 36.720$.
Guilherme de Faria Correia Monteiro, 36. 720{f>.
António J oaquim Miranda, 36.720$.
~Ianuel Correia, 34.680$.
Sehastião ele Barros e Cunha, 15.446$90 .
.Tosé Ferreira da Costa, 36.720$.
Fraucisco de Ol iveira Torrado, ;34.680$.
Clemente da • ilva Sampaio, 3-!.680$.
Manuel da Silva Araújo e Gama, 34.680$ .
.Teróni mo ,1IIalafaia (la Co: ta, 35.031$90.
~anuel Rodrigues Carvulho, 30.8-16$30.
)Ialluel Joaquim <la Trindade, :36.720$.

'T
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Salvador Oatão Fernandes, 36.720$.
Lourenço Fernandes Duarte, 36.720$.
Fernão Marques Gomes, 36.720$.
José Domingos Carapeto, ~~6.720$.
Manuel Gustavo de Abreu ,e Sousa, ,37.78'0$80.
Henrique Ernesto Teixeira Moniz, 36.720$.
Adolfo Certo Pereira, 34.680$.
José Maria Carreira, 34.680$.
Francisco Martins, 36.720$.
José Afonso, 34.680$.
Manuel de Faria, 36.720$.
Mário José Ferreira Mendes, 43.043$.
Jaime Rosado Semedo, 36.720$.
José Ferreira Mendes Nazaré, 36.675$10.
Humberto j\farinho Pereira Maciel , 36.720$.
João Luís de Sousa, 34.680$.
Salvador de Oliveira, 36.72'0$.
José de Oliveira Neto, 36.720 $ .
António Dias Sancho, 33.000$10.
Angelü Vítor da Silva La:ffont, 36.720$.
Adãoclos Santos Barata, 34.680$.
José Francisco Marquilhas, 36.720$.
Augusto do Espírito Santo dos Inocentes,
32.956$20.
Carlos da Custa Palmeira, 34.680$.
Francisco Alves, 34.680$.
Joãü Vitorino Soares de Avelal', 36.720$.
José Oaspar, 30.1:.680$.
Mário Augusto da Costa, 36.720$.
Abílio Estêvão de Matos, 34.680$.
,Tosé de Santana Júnior, 34.680$.
José Alves Correia e Silva, ,32.753$20.
Júlio de Morais Alão, 36.720$.
António Simões Freire, 36.720$.
F'ra ncisco Dias de Andrade Piçarra, 36.720$
José ~faria Simões Belo, 34.680$.
Domingos José dos Santos, 34.680$.
Amtón io da Rosa Baptista, 34.680$.
Fernando de Oliveira Leite, ,36.720$.
Manuel Henrique de Faria, 20.,3'67$40.
Constantino da Conceição, 36.720$.
Carlos Mário da Conceição, 36.720$.
Júlio Frederico ele Matos, 34.680$.
João Francisco .Jorge, 34.680$ .
TOR~ Barata Freire ele Lima, 34.680$.
e
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Alberto Granado, 19.029610.
Júlio Rodrigues Andrade, 34.680t$.
Joaquim Anselmo Correia, 34.680t$.
João Alves, 34:.680$.
José EUsio Gonçalves Louro, 34.680t$.
Anibal Pinto de Queirós, 34.680t$.
Matias Mourato Chambel, 34.680t$.
Adolfo Augusto Gouveia Pinto Júnior, 36. 720{/J.
Artnr de Sequeira Varejão, 34. 680{/J.
Osório da Ponte Medeiros, 34:.680{/J.
Manuel Pereira Choça, 34.680$.
Alberto Tavares de Magalhães, 2õ.414t$30.
Manuel Alves de Sousa, 34.680J.
Gerardo l\farq ues da Cunha, 34.680t$.
Manuel Mendes Soares, 34.680~.
José Dias Resende de Carvalho, 34.680;$.
Gil Rodrigues Freire, 34.680's.
Abel António Nogueira, 31.88M20.
António Mário Freire 'I'avarea Belo, 36. 720~.
Mário Augusto de Araújo, 34.680t$.
Joaquim Maria Santana, 34.6806.
Carlos José Neves, 31. 620J.
Guilherme dos Santos, 36.720$.
Lourenço Matias Guinapo , 34.6806.
Alberto Fernandes Cerqueira, 34.680a.
José Candido Roma de Lemos Puga, 33.660;$.
Manuel António Assis, 34:.680a.
Joaquim Dias Ribeiro, 34.680tl.
Manuel de Jesus, 36.720$.
Artur Elias da Costa, 28.õ60{/J.
Luís ele Abreu de Morais Portugal, 36. 720t$.
José Esteves Geraldes Freire, 34:.680t$.
José Duarte Ferreira Brito, 34.680{/J.
Herculano Martins Vaz Genro, 34.680t$.
Ivo Benjamim Cerqueira, 36.720$.
António Calisto, 34.680tS.
João Rebelo Simões, 33.660;$.
,\.ntónio Ferraz de Sousa, 34.G80a .
•\.bel de Freitas, 36.720J.
Manuel Rosa Costa, 3G.720tS.
.Tosé Júlio Vieira, 36.720:5.
Bernardo Fernandes Coelho, 34.6805 .
•\.ntónio Ventura, 36.720~.
:\Iúrio Augusto de Carvalho, 34:.680~.
:\Ianuel Crespo, 34.6806.
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Joaquim Osório da Cunha Dá Mesquita, 30.600J.
Oarlos Joaquim Marques Leitão de Barros,
36.720$.
Ernesto Ferreira Gomes Tomé, 2,6.520$.
António Rafael Maria d~ Noronha da Oosta
Paulino, 36.720$.
Manuel Gomes de Sousa, 34.680$.
Armando Augusto Sarmento, 34.680$.
David dos Santos Pires, 34.680$.
António da Rocha Barbosa, 34.680$.
Gaspar Malheiro Pereira de Castro, 34.606$60.
J oaquirn de Melo Póvoa, 32.691$.
Américo Pereira Gabriel, 34.680$.
Joaquim da Silva Rebelo, 36.720$.
Cristóvão da Ponte Carvalho, 36.720$.
Leonardo Mendes Fialho Prego, 3,6.720$.
Júlio da Silva Madeira, 36.720$.
Fernando Sampaio Rodrigues, 38.094$80.
Manuel da Cruz, 34.680$.
António de Almeida, 30.651$.
Ernesto António dos Santos, 36.720$.
Vítor Manuel Saraiva Lopes, 33.221$40.
José Pereira da Rocha, 36.720$.
Oarlos José Henriques Quaresma, 34.680$
António Raposo dos Santos.. 34.680$.
José elo Couto Vaz, 34.680$.
Manuel de Sousa, 34.680$.
António Alberto Leopoldo, 34.680$.
José Pires, 34.680$.
Bernardino Artur de Magalhães, 36.720$.
José elos Reis Pires, 34.680 $ .
Luís Francisco Baptista, 36.720$.
Alberto Moreira Reimão, 33.660$.
José Oorreia Durão Paias, 34.807$50.
Manuel Alexandre
de Castro Prata Dias,
38.760$ .
Luís Artur Teixeira" 36.720$.
Manuel Xavier Pereira Simões 36.720$.
Herculano
Sã o Boaventura'
de Azeyec1o,
36.720$.
António Vieira Teles ele Meneses, 36.720$.
Manuel Fernandes Pereira, 34.680$.
Belmiro :Martius Coelho, 34.680$.
Eugénio Mar-inho Ferreira de Sousa, 3G.720$·
Bernardino Lourenço Ooelho, 34.680$.
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Cassiano Fernandes Carranca, 34.680$.
Cesário 'I'av ares Coelho, 36.720$.
Manuel Joaquim da Silva Júnior, 36.720$.
Gaspar Pereira Rodrigues, 36.720$.
António Carolino Doutel, 34.680$.
Manuel Martins de Oliveira, 36.281$40.
José Coelho de Moura, 34.680$.
Mário Augusto Lopes, 31.620$.
Luís Magalhães
de Me nd onç a T'imentel,
25.824$40.
Francisco Luís Gonzaga, 36.72013.
Manuel Joaquim Leal, 34.6806.
José Pedro Pires, 36.720t$.
Manuel António Carreira Lopes Pereira do
Rio, 34.680iL
Anibal Cipião Formosinho e Silva, 32.640t$.
José Simões, 35.553t$80.
José de Sousa Ribeiro, 34.680t$.
Argílio de Oliveira Rocba, 36.720&.
Alípio José da Cruz Oliveira, 33.548~60.
Francisco da Costa Correia, 28.560t$.
José Bernardo Martins de Magalhães, 22.242MO.
João das Dores Nunes Palrão, 36.720$.
António Afonso Salavisa, 29.433;510.
José Ximenes, 34.68011
Manuel Marecos Duarte Júnior, 36.720t$.
Manuel Francisco
Goulart
de Medeiros,

33.428i$50.
José Boto, 36.720t$.
José António Miranda Coutinho, 28.337t$60.
Ricardo da Costa Ivens Ferraz, 36.720$.
Lino Vaz Palma Antunes, 36.720lP.
João Vieira Remexido, 36.7205.
Carlos Manuel Marcellin Pereira, 35.140lP.
Gumersindo da Silva, 36.7201$.
Francisco Marcos Lopes Leitão, 36.720õ.
Alfredo dos Santos, 36.720;;'.
Severo -José Pinto, 29.674t$90.
Manuel Tavares Ribeiro da Silva, 30.255t$70.
Aníbal Borges, 36.720t$.
Baltasar de Castro, 36.720t$.
Duarte l\1ilitão, 36.720$.
António Maria Martins, 36.720:5.
Abel António, 34.680~.
João Baptista Pires, 34.6806.
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António José da Costa Campos, 28.899t$70.
António José Duarte, 36.7205.
Artur J oaquim JoãodeDeus Figueiredo, 36.720$.
Aurélio Augusto da Cruz Ferreira, 30.6006 .
.J osé António de Almeida, 36.7208.
Francisco José Courelas, 34.680~.
Sidónio Bessa Pais, 25.500a.
José Joaquim Claro, 34.680;$.
Salvador Baptista Ribeiro, 36.720i$.
António das Neves. Graça, 30.(0015).
Vitório Frederico Crispim, 36.7201$.
Alvaro Fernandes Gonçalves, 37.946J.
Antão de Almeida Garrett, 24:.437620.
José Leonardo Guedes da Silva, 34.680;3.
Eduíno Ramos, 32.64:06.
Vasco Miranda Baptista, 34.680IJ .
. Alfredo de Palma Vaz, 34.68015.
Augusto Lopes de Andrade, 25.500IJ.
Armando de Sousa Lamy Varela, 21.420lí.
José Nunes Barroso, 34.22515)10.
Francisco Marques Lima, 36.720:$.
José Francisco Baleizão do Passo, 29.313b80.
Fernando Raposo de Oliveira, 3'6.720!J.
Aníbal Sales, 34.680tL
Joaquim Delgado França, 3G.720lí.
M{,rio de Jesus Azevedo, 34.68015.
João' Colares Cifuentes, 34.680!J.
Felizardo Pacheco Sarmento da Concriçfto,
36.7201$.
Manuel Veloso, 31.620!J.
Pedro Augusto Vieira, 36.720;$.
António Augusto de Magalhães, 26.520!J.
Alvaro Aníbal Borges, 36.720t$.
Joaquim Monteiro de Freitas, 36.720$.
Carlos Pinto dos Santos, 23.119IJ30.
Adélio Ferreira da Silva, 3G.7208.
J úlio de Almeida Rebelo de Lacerda, 36.720b·
António Ferreira, 36:720!J.
Manuel Freixo, 36.7208.
Firmino Luis, 34.680fJ.
José Júlio de Almeida Sobral, 36.720il.
Antóni.o Joaquim Canhoto, 34.680$.
Isidoro da Palma, 36.720~.
Américo Baptista, 34:.6806.
João Marques Canas, 3G.720b.
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Joaquim Maria Galhardo, 36.720t$.
José Maria Ribeiro, 36.720.-$.
José dos Santos Caeiro, 36.720$.
Jorge Augusto Segurado de Castro, 18.3605.
Humberto Romão Duarte, 36.720/$.
Francisco dos Reis Pio, 36.720.-$.
João Baptista dos Santos, 32.7521120.
Agostinho Seguro Pereira, 36.720$.
Rufino Antunes Gaspar, 34.680/$.
Olegário José Antunes, 39.7281$.
Luis Maria Rodrigues, 36.720;$.
Manuel Maria Coelho Júnior, 35.886$70.
Armando Afonso Barreira, 36. 720~.
Inácio Monteiro Pacheco, 36.720{}.
Luis Gonzaga Grego, 36.7205.
José Agapito da Silva Carvalho, 36.7201$.
Roberto Maria Alão Gomes dos Santos, 36.720;$.
António José Pinto da Silva, 36.720$.
Ilídio Aires Esteves, 29.580/$.
Pedro da Cunha Carmona e Silva, 36.7201$.
Domingos António Ferreira, 36.720t$.
Eduardo Maria Correia Gaspar, 36.720ff,.
Pedro da Rocha Santos, 36.720$.
António da Trindade, 36.720t$ ..
Fernando Cabral, 36.7:3015.
António Neves, 31.6201$.
António Maria de Almeida, 3J.680t$.
Carlos Alberto da Costa Martins Vieira, 28.560.-$.
Evaristo Gomes da Silva Carvalho, 34.680ff,.
Almiro Maia de Loureiro, 36.035i$60.
I vo Guedes da Si1va, 36.7201$.
Francisco Barba Homem Teles, 25.8081$.
An tó ni o Maria Marques
Perdigão Júnior,

34.680rS.
:\lanuel Luís Ferraz, 34.680t$.
Norberto de Sousa da Cunha, 36.720i$.
João Rebelo, 36.72015.
António Maria Santiago Gomes, 34.680t$.
José de Sousa Regato Júnior, 36.720i$.
Alvaro Bessa de Aragão Ferreira, 36.720i$.
Abel de Sousa Moutinho, 36.720!J,.
A ntónio Soares Cadete, 3J.68ü{}.
Miguel Augusto da Silva, 3J.680$.
Aniceto António dos Santos Júnior, 28.560~.
Pompeu Martins, 34.6806.
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Jaime Carlos Correia Mota, 36.720tL
Aureliano Sobral Gomes, 29.070tí.
António Vitorino, 36.720a.
Isaul da Conceição Ferreira, 36. 720~.
João Henriques Domingues, 3.6.7201$.
Manuel Fernandes Moreira, 34.680:S.
Joaquim António Ramos, 36. 720~.
José Roseiro Boavida, 33.376a80.
Euclides Ribeiro Gomes de Barros, 36.720$.
Nuno Alvares Guedes Vaz, 3G.720a.
Ernesto
da Ressurreição
Borges Acciaioly,
24.480a.
João Damasceno da Silva Couto, 22.440;~.
António Marques de Figueiredo, 36.720a.
Manuel Luciano Dias, 36.720f}.
Henrique Read Frazão, 36.720f}.
Augusto Ferraz, 28.233a40.
Augusto César Antunes de Sousa Dias, 36.720/$.
António Gonçalves de Sousa Júnior, 36.720{j.
João António Peixoto de Bourbon Fragoso,
27.540a.
Raul de Castro Caria, 26.91M80.
José Camisão Vaz Ferreira, 36.720/l
Manuel de Jesus Rebelo da Cruz, 36.7201$.
António João da Conceição Travanca, 34.680,).
José Carlos Pinto Coelho Martins de Lima,
29.580~.
António Saro Negrão, 32.754f}20.
Raul Baptista Correia, 36.7201).
.
.J osé Paulo Patacho Ribeiro de Almeida, 36.7201»'
Ministério

do Exército - l." üirecçãe-Beral-.

3.a Repartição

107) Foi abrangido pelo disposto na alínea b) do artigo 23.0 do Decreto n.? 40420, de 8 de Dezembro de
1955, o primeiro-sargento do 2.0 grupo de companhias
de saúde Alfredo Gomes das Neves.
Ministério do Exército - Repartição Geral
108) Declara-se que o sacerdote graduado no posto de
capitão por portaria de 21 de Outubro de 1955, insortt\
na Ordem do Exercito n. o 14, 2. a série, de 31 de DezeJ)lbro do mesmo ano, se chama Inácio Lourenço Pereira,

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

Ministério do Exército - 2. a Direcção.Geral

131

N.o 2

- 3. a Repa'rtiçAo

. 109) Pensões atribuidas aos oficiais em seguida mencIonados, que, pela presente Ordem do Exército, transitam
para a situação de reserva:
Infantaria

Coronel Carlos Manuel Teixeira Malheiro, 72.000~.
Coronel José Maria Mira da Costa, 70.200~. Tem
39 anos de serviço.
Tenente- coronel António Clemente de Sousa Gomes,
55.500t$. Tem 37 anos de serviço.
Tenente-coronel Alfredo Newton Franco, 60.0006.
Tem 37 anos de serviço.
Artilharia

Coronel João Carlos Tavares Ferreira da Cunha,
72.000,$.
Coronel Emídio José Crujeira de Carvalho, 72.000~.
Cavalaria

l3rigadeiro Luis Almeida Ribeiro, 96.0001$.
Coronel Hélder Eduardo de Sousa Martins, 66.600a.
Tem 37 anos de serviço.
Engenharia-

Major Elias de Almeida Cabral, 41.778;5. Tem 30
anos de serviço.
Capitães:
Vasco Lima Vilas, 22.518t$. 'rem 20 anos de
serviço.
Armando Mesquita Pereira Cosme, 16.888~80.
Tem 15 anos de serviço.
Capitães:
Médicos
Manuel Cândido Faria Monteiro, 30.9331$60.
Tem 29 anos de serviço.
Alberto Salis Amaral, 28.8001$. Tem 27 anos
de serviço.
Z6zimo f40ares Ramos, 39.000t$GO. Tem 33 anos
de serviço.
Extinto quadro de oficiais do secretariado

militar

:\Iajores:
Joaquim de Sausa Brites, 51.G00;5.
Viriato Egídio, 51.600 .
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Capitães:
Norberto Augusto dos Santos Pinheiro, 40.800$.
António Henriques Cardoso, 40.800~.
Tenente Agostinho Águeda, 31.200~. Vence pelo
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos.

---

Ministério do Exército - 3.3 Direcção-Geral-I.a
110) Publica-se
natos desportivos

Repartiçao

o quadro dos vencedores dos campeonacionais do Exército, realizados em

1955:
Competições

Vencedores

Campeonatos desportivos
Andebol
.....
Basquetebol.
. . .
Corrida pelo campo
Futebol ...
Voleibol:
Ofieiais.
.
Sargentos.
Cabos.
Esgrima:
Instrutores

Escola Prática de Infantaria.
Regimento de artilharia pesada n." 3.
Hegimento
de artilharia
antiaérea
fixa.
Capitão, da Escola de Exército, José
da Silva Pinto Ferreira.
Tenente, da Guarda Nacional Republicana, Josól Ienriques Neves do O.
Tenente, da Guarda Nacional Republicana, Augusto Cassiano de Andrade Barreto.
Escola Prática de Cavalaria.

Espada.
Sabre ..
Equipas.
Pentatlo para oficiais:
1.8 categoria.
2. a categoria.
Pentatlos
para alunos
Escola elo Exército.

Regimento de engenharia n.? 2.
Regimento de Ianceiros n.v 2.
Grupo de artilLaria contraeronavesEscola Prática de Engenharia.

da

Alferes, ela Escola Prática de Ca\?laria, António Francisco l\fartJIlS
Marquilhas.
.
Tenente, lIa Escola Militar de E(JlUtacão, Alvaro Augusto da FonbPea
Sabbo.
Cadete, da Escola de Exército, Viriilto
Manuel de Assa Castel Branco.

Ministério da EXÉrcito-Repartição

de Fiscalização

lU) Publica-se a relaçiío dos conselhos adlllilli~tr<ltivos do Ministério elo Exército considerados quites par!!
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de 1 de

J a-

La e 2.a Direcções-Gerais
do Ministério
do Exérci to.
3.' Direcção-Geral
do Ministério
do Exército.
Governo Militar
de Lisboa.
Comando da La região militar.
Comando da 2.a região militar.
Comando da 3.' região militar.
Comando da 4." ,região militar.
('cl,lllundo militar da Madeira.
Comando da Defe a Marítima
de Lisboa.
Direeção da Arma de Infantaria.
Escola Prática
de Infantaria.
Centro de instrução
de sargentos mil icianos de infantaria.
Regimento
de infantaria
n. o 1.
Regimento
de infantaria
n." 2.
Regimento
de infantaria
n. o :3.
Regimento
de infantaria
n." 4.
Regimento
de infantaria
n. o 5.
Regiment<l de infantaria
n. o 6.
Regimento
de infantaria
n." 7.
Regimento
de infantaria
no. o 8.
Regimento
de infantaria
n." 9.
Regimento
de infantaria
n." la.
Regim euto de iufuntarin
'11.0 11.
Regimento
de infantaria
n, o 12.
Regimento
Ide infantaria
n." 13.
Regimento
de infantaria
n.? 14.
Regimento
de infantaria
n. o 15.
Batalhão
independente
de infantaria
n.? 17.
Ba talhão independente
de infantaria
n. ° 18.
Batalhão
independente
de infantaria
n." 19.
Batalhão
,de caçadores n.? 1.
Batalhão
de caçadores n." 2.
Batalhão
de caçadores n.? 3.
Batalhão
de caçadores n." 4.
Batalhão
de caçadore
n.? 5.
Batalhão
d e caçadores n." 6.
Ba ta lhão de caçadore
n. o 7.
Batalh5',o <le caçadore
ri."
Batalhão
de caçadores n.? 9.
Batnlhiio dp caçadores n." 10.
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Batalhão
de rmetrulhadoras
n.? 1.
Batalhão
de metralhadoras
n." 2.
Batalhão
de metralhadcras
n." 3.
Batalhão
de engenhos.
Campo de tiro da serra da Carregueira.
Direcção da Arma d e Artilharia.
Regimento
Ide artilharia
ligeira n." 1.
Regimento
de artilhnri a ligeira n." 2.
Regimento
de artilharia
ligeira u." 3.
Regimento
de artilharia
ligeira u." 4.
Regimento
de artilharia
ligeira u." 5.
Escola Prática
de Artilharia.
Regimento
de artilharia
'11." 6.
Reg imento de artilharia
.pesada n. () 1.
Regimento
de artilharia
pesada n." 2.
Regimento
de aa-tilharia 'pesada n." ;3,
Regimento
de artilharia
de costa.
Regimento
de artilharia
antiaérea
fixa.
Grupo independente
de artilharia
de costa.
Escola Militar Electromecânica.
Grupo de artilharia
de guarnição.
Grupo de artilharia
contra aeronaves
n ." 1.
Grupo de artilharia
contra aeronaves u." 2.
Grupo de artilharia
contra aeronaves
n." 3.
Bataria
independente
de defesa de costa n.? 1.
Dataria
independente
de defesa de costa u." 3.
Depósito Geral Ide Material de Guerra.
Destacamento
misto do Forte de Almada.
Destacamento
misto elo Forte do Alto do Duque.
Direcção da Arma de Cavalaria.
Escola Prática
de Cavalaria.
Regimento
de lanceiros n ,? 1.
Regimento
de Ianceiros n .? 2.
Regimento
de cavalar ia n ." 3.
H.eg·imento de cavalaria
u.? 4.
Regimento
de cavalaria
n." 5.
H.egimento de cavalaria
n ." 6.
Regimento
de cavalaria
n." 7.
Regimento
de caval a rin n .? 8.
Escola Mili tarde
Eq ui ln ção.
Direcção da Arma Ide Engenharia.
Escola Prática
de Engenharia.
Regimento
ele engenharia
n.? 1.
Regimento
d e engenharia
n. ° 2.
Grupo de companhiaade
trem auto.
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Batalhão
de telegrafistas.
.
Depósito Geral de Material
de Engenhana.
Direcção do Serviço de Saúde Militar.
1.0 grupo de companhias
de saúde.
2.° grupo de companhias
de saúde.
Hospital ,:Militar Principal.
Hospital
militar
regional
u." 1.
Hospital
militar
regional
n." 2.
Hospital
militar
regional
n ." 3.
Hospital
militar
regional
n." 4.
Assistência
aos Tuberculosos
do Exército.
Depósito Geral de Material
Sanitário.
Direcção do Serviço Veterinário.
Hospi tal Mi lital' Veterinário.
Direcção do Serviço de Administração
Militar.
1.0 gnllpo de companhias
de subsistências.
Depóúto
Geral de Materi.al de Aquartelamento.
D~pósito Geral de Fardamento
e Calçado.
Agência Militar.
Insti tu to Ide Altos Estudos Mili tares,
Escola do Exército.
Escola Central ele Sargentos.
ColégioMili
tal'.
Instituto
Profissional
dos Pupilos do Exército.
Instituto
Ide Od ivelas.
..
rrribunais
Mil itares de Lisboa.
Tribunal
Militar 'l'erritorial
do Porto.
Trihunal
~ilihU'
'I'erritorial ,ue Viseu.
Casa de Reduflão do Governo Militar de Lisboa.
Casa de Reclusão
da La região militar.
Casa de Reclusão
da 2." região militar.
La vompunlua disciplinar.
a companhia
disciplinar.
epósito Disciplinar.
PresJ!dio Militar de Santarém.
Companbia
de adidos do Governo Militar
de Lishoa.
Asilo de Iuválidoa
Mil iteces.
~omando militar
elos Açores.
Campo de instrução
militar
de Santa Mmgarida.

t

re:ão estão iucluídos
os conselhos adruini trativos
do
l:l1i~hento ele infantaria
n.? 16 e do batalhão
de catere Os :de f.erro, por as respectivas
contas de gerência
lU SIdo Julgadas
pelo Tribunal
de Contuso
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XI-ANÚNCIOS
Escola do Exército
Declarações de vaoatura

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 profes 01' adjunto
da 7. a cadeira (Fortificação e Organiza~ão do TerrenoArquitectura e nas Aplicaçõe
Militares).
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18.0 e 19.0 do mesmo
decreto e apresentar na ecretaria escolar, até às 15
horas do dia 3 de Abril de 1956, as suas declarações,
feitas em papel selado o dirigidas ao comandante da
Escola, instruídas com os documentos a que se refere
o artigo 3.0 e seu § único do Decreto n." 1:3 764, de 13
de Junho de 1927.
Lisboa, 21 de Janeiro de 1956. - O comandante, Aletcandre Gomes de Lemos Correia Leal, general.
(Publlcnda no Diário do Got·.rno n.· 29, 2.' série, do S de Fovereiro
de 195G).

Nos termo do artigo 20.0 do Derreto-Lei n.? 30874,
de 13 de Novembro de 1940, e das alterações constantes
do Decreto-Lei n." 36237, de 21 do Abril de 1947, o
para ofeitos do re .pectivo provimento, faz-se público qlH\
se encontra aberto concur o para profe SOl' catedrático
da. 21.:l cadeira (.' erviços de Administração Militar, EsCl'lturação e Contabilidades Militares).
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condi<,ões prescritas nos artigos 18.0 e 19.0 do mesmo
Decreto o apresentar na secretaria
escolar, até às
15 horas do dia 16 de Abril de 1956, as suas declara<;lões,feitas em papel selado e dirigidas ao comandante
da Escola, instruídas com os documentos a que se refere
o artigo 3.0 e seu § único do Derreto n. o 13 764, de li}
do Junho de 19~7.
Lisboa, 6 de Fevereiro de 1956. - O omandante,
Ale.randre Gomes de Lemos Correia Leal, general.
(Publicada no Di"rio do (';ooorllo n.' 3~, 2.' sério, de Ir. de ro,·n·
rolro de 1956).
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XII- BALAM
A) Cofre de Previdência

Nos termos do artigo 45.
ao 4.° trimestre de 1955:

Saldos do antecedente:
Fundo de manoio . . . . . . . .
Depósitos
à ordem
• • • . . . •
Titulas de crédito (valor de compra)
Imóveis:
Prédios de renda llvre
Casas do renda oconórnlca
Casas de renda oconómíca

0

do Decreto n.? 22199,

dos Ofl

do 15 de

RECEITA
12.000800
3:500.172830
(a) 19:854.394~50

.
em Lisboa
no Porto

5:32l.350600
5:005.1011180
3:375.5821130

Móveis e utensílios
..
Construções
om 9urso . . . . .

35.603890
523.493,$20

37 :G27. 704/100

Quotas:
Recebidas

durante

o trimostro

duranto

o trimestre

.

Juros:
Recebidos
[teeeUas

eventuais

202.199n40
.

309DSO

Administração
de Imóveis - Rendas recebidas
duranto
Em pródios de renda livre.
. . . . • • .
Em casas de rend .. económica em Lisboa·.
Em casas de renda económica no Porto.
. . . .
Diversos
FUlldo

depósitos

o trimestre:
83.0851100
74.8381100
46.2771100
204.200/100
4.171/100

• • • • . . • • • • • .

de administração:

Adicionais

(a) Movlmonto

recebidos

durante

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

o trimestre

do títulos:

O valor dos títulos do crédito foi dímlnuldo
om ~.7~5I1GO polo roembolso
de sessont:
tugal no semostre findo, " 957 fiGO (valor do compra), tendo rovortido
para a coul
seja 2541140. Assim:
Valor
Valor

anterior em tltulos
do reombolso.
•

Valor

actual

As sossenta

em títulos

obrigações

19:854.304~~~
.~
•

correspondom

.~
II

seis tftulos.
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CETES
c1als do Exército

Metropolitano

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

DESPESA
Sllhs1dlOs_Pagos
Da gerência
S'bsídlos

durante
vigente

o trimestre:

• • • • • • • • . • • • . • • . • . • • • . •

391.305,500

em prestações:

Prestnçàes pagas duranto o trimostre ....•....

~

1.3[;01)00

Rendas vltallclas:
Rondas pagas durante

o trimestre

.••••....•

3.7870560

Ad.nllllstração
do Imóveis-Desposas
Hquída-tas durante
COm prédios do renda livre
• • • • • • •
gom casas do ronda económica em Lisboa
cm casas de ronda económjca no Porto
l'nnd d
O O administração:
Várias despesas
Quotas:
Importflncia
Dlve

no trimestre

263630

• • . • • •

55{i00

s 'lue passam:

~undo de maneio • . • . . • • • • .
T?P6sitos à ordem
• • • • • • • • •
l~t6u108 de crédito (valor de compra) •
.~ veis:
Prédios de renda llvre
••••••••
as
CCas de renda económica em Lisboa.
asas de renda económica no Porto
•
~óveis e utensUios
•.
onstruçõos em Curso.

----

17.293880

•••.••..•..••

das restituídas

rsos depósItos

Saldo

liquidadas

o trimestre:
6887820
7.956800
2.450860

• . • • • . • ••

(a)

12.000{i00
3:606.631810
19:848.648690
6:321.350800
6:005.107880
3:375.682830
35.603{i90
S4G.9~3{i20

38:050.877820
38:496.550810

-------------------------------------------

Obrigaçôo
do recoit: do empréstimo do 6 por cento da Companhia dos Caminhos de Forro do Norto do Por.
s oVontuais fi diforonça entre o valor nominal
(1.0001)) o o valor de co mprn, ou
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B) Cofre de Previdência

do'

Balancete relativo ao 2. semestre de 19551 a que se refere o
de Terra e Mar:
0

Receita
Cofre de Previdência:
Saldo do semestre anterior
Quotas •••••••••••
Despesas de admínístraçâo
•
Juros de papéis de crédito.
•
Receitas eventuais.
. . . .
Administração do propriedade.
Clllxa Econ6mica.
• ••
•
Contas a regularizar .•...
Propriedades urbanas . • • •

10,627.943"60
•
•
.

•

703.694/j90
67.906600
90.062860
70.7~2ilOO
329.512600
461.160"00
54.111,~50
128.890,)90

1:906.049890

Caixa Económica:
Saldo do semestre anterior
Juros de empréstimos .••
Juros de mora • • • • •
Jur08 de pap61s de crédito
Despesas gerais
. . . .
Contas a regularizar
••••
Prémio de risco ..••
,
Cofre de Prevídêncí a. •

3,123.055"80
80.623850
11.477"20
9.760"00
•
lHO/lOO
358.8041100
.•
12.841800
• • • • • • • •
81.150nOO
________
~
•

~5~4~8:.3~25~"~70

t2,ó8S.003n~0

-
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Sargentos de Terra e Mar
artigo 24.0 dos estatutos do Cofre de Previdência. d os Saraentos
b

Despesa
Cofre de Previdência:
Subsidias a liqUidar
• • • • • • •
Propriedado,
urbanllS.
• • • . . . •
Quotas
".
. • • • . • • • ••
Contas a rogularizar
• • • • • • • •
ArredOndnloooto do quotas
••••
"
Despesas de administração
• • • . •
Administraç~o
de propriedades
'a;ic~s
TranSfor@nCia de reservas matem
Caixa. EConómica.
• • • • • • • • .
Reserva !larll flutuação de valores •

......

• • • • •
• • . • • • • ,
• •••••••.
•
••••••••
: : • • . • • • ••
•.•

Saldo para o semostre

28.4331120

.

.........

• • • • , • • • , • , , ,
• • " " • • • • • • • ' ,
...,..,...

• •
• •

seguinto

6.0031l40
14.3/140
60.t64/l1O
434.6961l80
119.5791l20
81.150,~00

642.60011°°
'-------

.....

Caixa Eoonómlca:
Despesas gerai s • • • • • • •
COfreo do ProvldOnci",
. • • •
Préllll de risco
...,..",
COUtas a regularizar
••••••••
Imposto de sucessOes o doeçõos
Juros de mora • . • , • • • •
LUcros em papéis do crédito

85S.0001l00
3:620.1571100

5:340.2271110

83.5751l60
46 1.150!~00
12.1951l40
358.ôlO/lOO
489/)70
500/)00
68.8;;0/)00

.... _-----

:

935.270/)70

COfre de Prevldênola:
til!. COfro .••••••••••••••.
DepOSitado na Caixa Gorai do Dopó$lto.,
CrédJto e Providência
....,...
'tm

12,213/190
1.125.5521l50

Papéis do erÓdlto:
100 obrllr~ões
do emprõatímc COllSO.
lidado de 4 por couto (Coutonnrios19iO) .• , ••.•..•..•
100 obrllraçõos do emprú.t1mo
coo ••
lidado de :3 'I. por conto de 1041,
•
5400 obrigaçOes do empréstimo
coo.
Solidado do 8 por cento de 19,12 •.
2350 Obrigações do ompréatlmo
SOlidado <lo 2
por cento do •

'o'

'I.

leg;á

900.000800
1()o.o00800
8.400.000800
_
6.050.000/)00

Caixa Eoonómlca:
DepOSitado na Caixa Gorai de Depós1tQs,
CrédJto e Providência.
• • • • • • . •
Entprestado
• • • , • • • • • • • • • •
tm
Papoila do erMita:
50 ObrlgaçOos do empré.tlmo

1.187.70G640

116.96(1)80
2:070.146/100

7:187.7661140

2:186.1101180

eoneetí-

dado do 4 por cento (CeotonárIOs1940) •.•..
, •••••
, , ••

100.000800

200 ObrlgaçOol do emprólthno
eonsolidado de 8 'I, por cento do lOH ••

200.000800

250 Obrlgaç~e. do empnistl",o
couaolidado do S por conto do 1n12 •••

250.0001100

660.000800

.

_

~--------------------
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ObItuárIo

17 - Alferes miliciano médico, licenciado, do centro de
mobilização do serviço de saúde n.? 1, António
Trindade Mascarenhas Martins.

1955
Agosto
Outubro
Novembro
Dezembro
»

25 - Brigadeiro
de infantaria,
na situação de reserva,
António Germano Serrão dos Reis Júnior.
15 - Tenente do serviço de administração militar, na situação de reserva, Armindo Rodrigues Monteiro.
26-Capitão
picador, reformado, Joaquim Vieira.
18 - Capitão reformado Armando José de Serpa Rosa.
28 - Coronel reformado João Ferreira Craveiro Lopes
de Oliveira.

1956
Janeiro
»
»
»
»
»
))

»
»
))
))
))

»
))

"
»

Fevereiro

»
u

»
»

»
))

»
»

3 - Capitão reformado D. António de Sousa Coutinho.
6 - General reformado Júlio da Conceição Pereira Lourenço.
6-Major
do serviço de administração militar, na situação de reserva, José Benvindo Correia Raposo.
8-Tenente
reformado Francisco
Coutinho Silveira
Ramos.
.
10 - Coronel reformado João Estêvão Aguas.
11-Major reformado António Arsénio Rosa Bastos.
ll-Tenente
reformado Anastácio José dos Santos.
12 - Tenente médico miliciano, na situação de reserva,
José Tavares da Mota.
14-Capitão
reformado Jos6 do Nascimento Alves.
14-Tellente
reformado Joaquim José Amaro.
16 - General reformado José Justino Teixeira Botelho.
24 - Coronel reformado J osó Augusto dos Santos Lucas.
25 - Alferes reformado Joaquim Guilherme Sondo.
28 - Coronel do serviço de administração militar, reformado, João Carlos de Sousa Schiappa de Azevedo.
30- Capitão do serviço de administração militar, na situação de reserva, Josó Gregório Gil.
31- Tenente-coronel
de infantaria, na situação de reserva, Armando Alfredo Cardoso dos Reis.
1- Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, na
situação de reserva, António Lopes Farinha.
Prestava
serviço no regimento
de artilháría
pesada n. o 3.
3 - Capitão de cavalaria, separado do serviço, Zarco
Gomes Pereira da Câmara.
5 - Major reformado Luís Alberto de Oliveira.
6 - Coronel reformado l\f anuel Gonçalves Mendes.
7 - Coronel médico reformado Guilherme de Sena Cabral.
7 -Alferes
reformado Alexandre da Silva Godinho.
10 - Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Rafael Paz Viva.
15-Major
de cavalaria, no quadro, Eduardo Varela de
Oliveira Soares.
lG-Major
reformado .T086 Augusto Vítor de Queirós.
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Fevereiro 17 - Alferes reformado José Pereira Sumavielle.
20 - Capitão reformado António Gonçalves.
»
20 - Capitão médico, reformado, João Baptista Leitão
»
Pimenta.
22 - Coronel reformado Alfredo de Leão Pimental.
»
22 - Capitão reformado José da Silva Soares.
»
24- Coronel reformado Bruno José do Carmo.
»
27 - Capitão reformado António Xavier de Moura.
»

Rectificações

Na Ordem do Exército n." 14, 2." série, de 1955, a p. 868, l. 32.",
onde se lê: ,(1955», deve ler-se: ,(1954».
Na Ordem elo Exército n.v 1, 2." série, do corrente ano, a p. 25,
L 5.', onde se lê: "João», deve ler-se: "José»; a p. 26, L 23.', onde
Se ~ê.:,(36304», deve ler-se: ,,39843.; a p. 28, 1. 40.', onde se lê:
«DInIS», deve ler-se: "Dias».

A.ffonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está

conforme.

o

Ajudante-General,

.

·

dI

:b1~i

LIOTECA
(Antiga

DO EXERCITO

E. M. r.)

MINISTÉf\IO DO EXÉf\CITO

Ordem

do Exército
2.& Série

N.o 3

o

4 de Abril de 1956

Subsecretário de Estado do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército,
o seguinte:
l-DECRETOS
Ministério

E PORTARIAS

do Exército - La Direcçlio.Geral-

2. a Repartição

. Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mi~lstro do Exército, de harmonia com o disposto no artlgo 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 37936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao capitão do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, António José de Almeida Pereira, condecorado
c,om a medalha militar de ouro, da classe de valor milttar, com palma, a pensão mensal de 510:$, com venci~ent.o desde 7 de Novembro de 1955, como compensação
.e dIferença de vencimentos no activo, liquido de impoiIÇÕ~s legais, de um capitão do eu quadro e a pensão
iqulda de reserva que lhe foi atribuída.
Lisboa, 3 de Fevereiro de 1956. - O ubsecretário
~e Estado do Exército, Afonso Magalhães de Almeida
.J.'ernandes • (Visada pelo Tribunal de Contas om S de Março de 1956, São dovldos

emolumontos,

nOI termos

do Decreto

D.· 22 267) •

.....
Ministério

do Exército - RepartiçDo Geral

. Manda o Governo da República Portuguosa, pelo Mi~,lstro do Exército, de harmonia com o disposto no ar19o 73.0 do Regulam nto da Medalha Militar, aprovado
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pelo Decreto n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, com a
redacção dada pelo artigo único do Decreto n." 37 936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao brigadeiro reformado Luis José da Mota, condecorado com o grau de
oficial, com palma, da Ordem da Torre e Espada, do
Valor, Lealdade e Mérito, a pensão mensal até ao quantitativo de 5106, a partir de 2 de Fevereiro último, como
compensação da diferença do vencimento do activo, liquido de imposições legais, de um brigadeiro e a pensão
liquida de reforma que lhe foi atribuída,
Ministério do Exército, 16 de Março de 1956.O Subsecretário de Estado do Exército, Afonso lJ1agalhães de Almeida Fernandes.
(Visada pelo Tribunal
devldoo emolumento.,

II -

de Conta. em 28 de Março de 1056. Silo
nos termos do Decreto n.· »2257).

MUDANÇA

DE OUADRO

Ministério do Exército -I. a Direcç1io-Geral-

V' Repartiçao

Por portaria de 8 de Fevereiro de 1956:
Passa ao quadro de complemento, nos termos da alínea a)
e § único do artigo 10.0 do Decreto Lei n. o 28404,
de 31 de Dezembro de 1937, e do artigo 22.0 do
Decreto-Lei n." 36304, de 24 de Maio de 1947, o
tenente miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, na situação de reserva, Raul Pona e Silva, por
assim o haver requerido.
(Anotada

pelo Tribunal

111- MUDANÇAS
Ministério do Exército _I.a

do Contas om 2 do Março de 1956).

OE SITUAÇAo

Direcçlo-Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 13 de Janeiro de 1955:
Oonsiderado rogressado ao serviço doste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Estado da índia,
onde se encontrava em comissão militar. o tenonte
miliciano do serviço de admiuistração militar, adido,

::l.. Série
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Luís Coelho Fernandes dos Santos, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Novembro de
1955.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 14 de Março de 1956. NBo são
devidos

emolnmentos,

no. termo.

do Decreto

n.o 22257),

Por portarias de 10 de Fevereiro de 1956:
Deixa de ser considerado na situação de adido na 'Escola
do Exército, continuando, porém, na mesma situação
de adido, mas em serviço na Manutenção Militar, por
ter sido nomeado subdirector. do mesmo estabelecimente por portaria desta data, o major do serviço de
administração militar, adido, Manuel Domingos, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Fevereiro de 1956.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 17 de Março do 1956).

Considerados regressados ao serviço deste Ministério,
por terem deixado de prestar serviço no Estado da
India, onde se encontravam em comissão militar, os
tenentes milicianos, adidos: de infantaria, António
Maltês Benevides e, de cavalaria, José Ilomem de
Figueiredo Proença e Ilídio Fernando Rodrigues da
Cruz Calheiros, devendo ser considerados nesta situação desde 21 de Novembro de 1955.
(Visada polo Tribunal de Contas om 11 de M.,'ço do 1956, Não silo
devidos omotumenros, n08 termos do Decroto n,o 22 257),

Por portarias de 2 de Março de 1956:
Deixa de ser considerado na situação de adido como
professor efectivo dos cursos do estado-maior, continuando, porém, na mesma situação de adido, mas em
servic;o no Ministério do Ultramar, ao abrigo do n. ° 3)
da alínea b) do § 3.° do artigo 11.0 do Decreto-Lei
n. ° 38 9H>, de 18 do Setembro de 1932, o tenente-coronol do corpo do estado-maior António Augusto
dos Santos, devendo ser considerado nesta situação
desde 30 de Janeiro de 195G.
Deixa ele ser considerado em comissão militar na provincia de Angola, passando fi comi são civil, ao abrigo
da última parte do artigo 2.° do Derroto-Lei n.? i3081li,
do 7 de Dezembro de 1946, o tenente do quadro dos
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serviços auxiliares do Exército, adido, comissário
adjunto da Mocidade Portuguesa da referida provincia,
Rui António Ventura Rodrigues, devendo ser considerado nesta nova comissão desde 10 de Fevereiro de
1956.
(Anotadas pelo Tribunal de Contas em 17 de Março de 1956).
Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na provincia de Macau,
onde se encontrava em comissão militar, o tenente
miliciano de cavalaria, adido, Rui Ferreira, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Fevereiro
de 1956. (Visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Março de 1956. Não
são devidos emolumentos,

IlOS

termos do Decreto

n.o 22257).

Abatido ao efectivo do Exército, por ter passagem ao
Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, o tenente
miliciano, do regimento de artilharia ligeira n.? 1,
António Bernardo da Cruz Horta, devendo ser considerado nesta situação desde 29 de Fevereiro de 1956.
Expulso do Exército, ao abrigo do artigo 3.0 do Código
de Justiça Militar, por haver sido condenado em pena
maior por acórdão de 15 de Setembro de 1954, confirmado pelo acórdão do venerando Supremo Tribunal Militar de 28 de Outubro do mesmo ano, desde
quando deve ser considerado nesta situação, o tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército Sebastião Marcos Nugas Guerreiro.
Adidos

Major de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 6,
Artur J oão Cabral Carmona e capitão de artilharia,
do comando militar de Angola, José da Mota Correia
Pires, por terem sido nomeados para dosempenhar
comissões de serviço, o primeiro, dependente do Ministério do Ultramar, no Estado da India, como governador do distrito de Damão, ao abrigo da última
parte do artigo 2.° do Decreto n.? 39816, do 14 de
Setembro de 1954, acumulando com as funções de
comandante militar da guarnição,
e, o sogundo, no
ultramar, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do referido Decreto n.? 39816, devendo sor considerados
nesta situação desde, respectivamente, 26 e 23 de
Fevereiro de 1956.
Major de artilharia, na situação de reserva, Eurico Goncalves Monteiro e tenente do cavalaria, do regimonto
de cavalaria n. ° 8 (grupo do carros do combato), An-
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tónio Maria da Costa Cabral da Costa Macedo, por
terem sido nomeados para desempenhar comissões de
serviço, o primeiro, dependente do Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica e, o segundo, em comissão
civil como aj udante de campo do governador-geral de
Angola, ao abrigo da última parte do artigo 2.° do
Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 2 de Janeiro e 16 de Fevereiro de 1956.
Tenente de artilharia Abel José Pereira de Eça e alferes: de infantaria, António Sales Gonçalves e, de artilharia, Artur Vasques de Carvalho, os primeiro e
terceiro da província de Angola e o segundo da
provincia da Guiné, todos milicianos, por terem sido
nomeados para desempenhar comissões de serviço no
ultramar, ao abrigo das alíneas, respectivamente, b), c)
e c) do § 3.° do artigo 11.° do Decreto-Lei n.? 39816,
de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerados
nesta situação desde 21 de Janeiro e 6 e 23 de Fevereiro de 1956.
(Anotadas

pelo TrIbunal

de Ccutas

em 17 de Março de 19M).

Quadro da arma de artilharia

Major de artilharia, adido, João Carlos de Sousa, que,
por ter deixado de prestar serviço no comando militar
de Macau, onde se encontrava em comissão militar,
mbarcou de regre so à metropole em 3 de Fevereiro
de 1956, desde quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(VIsada
01\0

pelo Tribunal
de Contas em 22 de Março de 1956. Não
devIdos emolumentos,
n08 termos do Doereto n.· 2221\7).

Quadro do serviço de saúde militar

Capitão módico, supranumerário, da Direcção do Serviço
de aúde Militar, onde continua colocado, Augusto
Prança Martins, para preenchimento de vaga no quadro, devendo er considerado nesta. situação desde 8
de Fevereiro de 1956.
Reserva

'l'en~~te-coron I miliciano do s rvíço de administração
mlhtar, do xtinto quadro e pocial, da 3.a Repartição da
2. aDir cção-Geral dest Minist rio, J. rancisco Pinto
Amaral
capitães : médico, do batalhão de caçadores
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n.? 4, Manuel Pereira Rodrigues Clarinha e, do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, do regimento de
engenharia n.? 1, Simão Alves Loureiro, os primeiro
e terceiro nos termos da alínea a) e o segundo nos
da alinea c) do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 36304,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 29, 8 e 8 de Fevereiro de
195G.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Março de 19M. Não
silo devídos

emolumentos,

nOI

termos do Decreto

n.o 22257).

Supranumerário

Tenente-coronel do corpo do estado-maior, adido, no
Secretariado-Geral da Defesa Nacional, Joaquim J údice
Leote Cavaco, que, por ter sido exonerado de ajudante
de campo do chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, por portaria de 21 de Fevereiro de 1956,
se apresentou em 1 de Março de 1956, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 22 do Março de 1956. NlI.o silo
devidos omolumontos, nos termos do Decreto n.o 22257).

Por portarias de 9 de Março de 19/56:
Deixa de ser considerado na situação de adido na Guarda
Nacional Republicana, continuando, porém, na mesma
situação de adido, mas em serviço na Policia de Segurança Pública, o major de cavalaria, adido, Luis Alberto Filipe Rodrigues, devendo ser considerado nesta
última situação desde 1 de Março de 1956.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas om 17 de Março de 1956).

Adidos

Tenente-coronel de cavalaria, no quadro da arma, João
Eduardo Gamarro Correia Barrento; capitão do serviço do administração militar, do 2.° grupo de companhias do administração militar, Francisco Aníbal
Caldas Fidalgo e alferes do artilharia, do comando
militar da Guiné, Renato Gastão Schultz de Costa
Ferreira, o primeiro por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço no Ministério do
Interior, na Guarda Nacional Republicana, o segundo
por ter sido requisitado para prostar serviço no Subsecretariado de Estado da Aeronáutica o o terceiro
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por ter sido nomeado para prestar serviço no ultramar, ao abrigo da alinea a) do artigo 3.0 do Decreto-Lei n.? 39 816, de 14 de Setembro de 1954, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
5 de Março e 24 e 25 de Fevereiro de 1956.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas

om 17 de Murço do 1956).

Quadro da arma de infantaria

Capitães de infantaria, adidos, João Melo de Oliveira
e António Maria Vieira Gonçalves Soares, que, por
terem deixado de prestar serviço na província de
Macau, onde se encontravam 'em comissão militar,
regressaram em 3 de Fevereiro de 1956, desde quando
devem ser considerados nesta situação, para preenchimento de vagas no quadro.
Capitão do infantaria, adido, Júlio Carlos Matias, que,
por lhe ter sido dada por finda a comissão de serviço
no comando militar do Estado da índia, por ter sido
julgado temporàriamente incapaz do serviço efectivo,
ao abrigo do artigo 13.0 do Decreto-Lei n. o 35191,
de 24 de Novembro de 194:5, é considerado regressado a este Ministério em 23 de Fevereiro de 1956,
desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Viladas pelo Trlbnnal
dovidos emotumentos,

do Contas om 20 do Março de 1966. Rio são
nos termos do Docroto o.· 22 257).

'l'onentes de infantaria, adidos, Alfredo Henriques Peixoto, Rodrigo Peres Pinto Soares e Fernando Catarino
'I'averes, que" por terem deixado de prestar serviço na
província de Macau, onde se encontravam em comissão
militar, regressaram em 3 de Fevereiro de 1956,' para
preenchimento do vagas no quadro, devendo ser considerados nesta situação desde a data do seu regresso.
(Visada pelo Trlbuoal
de Coot ... om 22 de Março de 19513, Nilo silo
devido. emotumentos, 110' termOI do Docreto o.· 21 267).

Quadro da arma de cavalaria

Capitão do cavalaria,
upranurnerárío, da direcção da
arma, onde continua colocado, Paulino Magalhães
Correia, para preenchimento d vaga no quadro, devendo ser con iderado no ta situação desde a data da
preeon te portaria.
(Vinda
polo Trlbuoal
de ContAI em 22 do Mnr~o do 19M. Nilo
dOYl40s 81%101u.mIOIO', 1101 tenuOI do Deerato n.· 28267).

.no
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Reserva

Coronel do serviço de administração militar, inspector,
da direcção do mesmo serviço, Antonino de Figueiredo
e Silva, nos termos da alínea b) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n. o 36304,
alterado
pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Fevereiro de
1956.
(Visada polo Tribunal
de Coutas em 23 do Março de 1956. Não siio
devido.

emolumentos,

nos termos

do Decreto

n.? 22 257).

Supranumerários

Tenente-coronel de infantaria, adido, Fausto José de
Brito e Abreu, que, de regresso do Ministério do Interior, na Polícia de Segurança Pública, se apresentou
em 1 de Março de 1956, desde quando deve ser considerado nesta situação.
Capitão de cavalaria, com o curso geral do estado-maior,
da Escola Prática de Cavalaria (grupo divisionário de
carros de combate), onde continua colocado, Luis Cipriano Jorge de Lorena Oliveira Birne, nos termos
da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei
n.? 28401, alterado pelo Decreto-Lei n.? 32692, de
20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria
n." 15218, de 19 de Janeiro de 1955, e artigo 3.° do
Decreto -Lei n. ° 40 394, de 23 de Novembro de 1955,
por passar a fazer parte do referido grupo, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(VIsada
8!l0

polo Tribunal
do Coutas em 22 do Março
devidos emolumontos,
uos termos do Decreto

do 1956. Nilo

o.· 22257).

Por portarias de 16 de Março de 1956:
Continuou na situação de adido no Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, ao abrigo do artigo LOdo Decreto-Lei n.? 38 114, de 20 de Dezembro de 1950,
desde 22 de Junho de 1953, data em que transitou
para o corpo do estado-maior, o capitão do mesmo
corpo António da Câmara Leme da França Dória, o
qual, por portaria de 5 do mesmo mês e ano, havia
sido colocado naquela situação como capitão do cavalaria com o curso geral do estado-maior.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

om 21 do Mar~o do 195G).
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Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Ultramar, o capitão de cavalaria, na situação de reserva,
adido, Fernando da Costa Revés Romba, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Fevereiro de

1956.

(Visada pelo
8!l0 devidos

Tribunal
de Contas em 28 de Março de 1956. Não
emolumentos,
nos termos do Decroto u," 22 257).

Adidos

Coronel do serviço de administração militar, do comando
militar de Angola, Salvador Pereira da Silva, e capitães do corpo do estado-maior, do comando militar da
India, Carlos Fernando da Cunha Vieira de Araújo e
António Adriano de Faria Lopes dos Santos, por terem
sido nomeados para desempenhar comissões de serviço
no ultramar, ao abrigo das alíneas, respectivamente,
c), a) e b) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816,
de 14, de Setembro de 19M, devendo ser considerados
nesta situação desde 21 de Janeiro e 12 e 12 de Março
de 1956.
Oapitão de infantaria, do regimento de infantaria n." 9,
António Fernando Mendes, por ter sido requisitado
para de empenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério das Finanças, na Guarua Fiscal, devendo
ser considerado nesta situação desde 11 de Março
de 1956.
Oapitão de cavalaria, do comando militar de Macau,
Mário Abrantes da Silva e alferes de infantaria, do
comando militar da Índia, Vinicio Alves da Costa e
Sousa e Raul Duarte Cabarrão, por terem sido nomeados
para desempenhar comissões de erviço militar no
ultramar, O primeiro ao abrigo da alínea c) e os restantes ao abrigo da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo
ser con iderados nesta ituação de de 12 de Março
ue 1956.
Alferes: do serviço de administração militar, do comando
militar da índia, Jaim Hélder Duarte Barros e, do
CO~a~do militar de Macau, Eugénio 6 cal' Filipe de
~livetra e, do quadro do serviços auxiliar s do ExérCItO, também do comando militar de Macau, António
da Silva
equeira, por terem ido nomeados para
<les~mpenhar comi ssõ s do s rviço no ultramar, ao
abrIgo da alínea a) do artigo 3.° do 1) creto n." 139816,
<le 14 de Set mbro do 19M, devendo SOl'considerados
nesta ituação de de 12 d Março do 1956.
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Alferes milicianos: de cavalaria, do regimento de lanceiros
n.? 1, Teófilo Meireles Esquível, de engenharia, do
grupo de companhias de trem auto, Hermínio José
Deodoro Cameirão da Cruz e, do serviço de administração militar, do comando militar de Moçambique,
José Fernandes Coelho Rasoilo, por terem sido nomeados para desempenhar comissões de serviço na
provincia de Moçambique, ao abrigo da alínea c) do
artigo 3.° do Decreto n.? 39816, de 14 de Setembro
de 1954, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 29 e 29 e 10 de Fevereiro de 1956.
Baixa do serviço

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 9, José Fernando de Sousa Fernandes e, da 1. II companhia de depósito e recrutamento
de Moçambique, António Tiago Matias Ferreira, nos
termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 28404:, de 31
de Dezembro de 1937, por terem sido julgados incapazes de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 1 de Março e 25 de Fevereiro de 19M.
Oficial milloiano de reserva

Tenente miliciano veterinário, da Secção de Depósito do
Pessoal do Serviço Veterinário Militar, Mário Candoso,
nos termos do § 3. ° do artigo 61. ° do Decreto n. ° 12017,
de 2 de Agosto de 1926, por ter atingido o limite de
idade, devendo ser considerado nesta situação desde
24 de Fevereiro de 1956.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas

em 21 de Março de 1956).

Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria, adido, Carlos Loureiro Palmela,
que, por ter deixado de prestar serviço na província
de Macau, onde se encontrava em comissão militar,
regressou em 3 de Fevereiro de 1956, dosde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribnnal de Contas em 28 do Março do 1906. Nlto silo
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n .• 22 257).

Quadro da arma de artilharia

Capitão do artilharia, adido, do comando militar elo Estado da Índia, Vítor Agostinho do Mendoça FraZtLO,
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que, por lhe ter sido dada por finda a comissão de
serviço que estava prestando naquele Estado, regressou
a este Ministério em 29 de Fevereiro de 1956, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
Capitão de artilharia, supranumerário, do regimento de
artilharia antiaérea fixa, Álvaro Baptista Jacquet, que,
por ter deixado de prestar serviço naquela unidade, se
apresentou neste Ministério: para preenchimento de
vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em '30 de Março de 1956. Não são
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 257).

Quadro da arma de cavalaria

Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 3,
onde continua colocado, José Carlos Sirgado Maia,
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 Março de 1956. NAo são
dovidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 257).

Quadro da arma de engenharia

1'enente de engenharia, adido, Fernando de Jesus Lima
Correia, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar do Estado da índia, 'onde se encontrava em comissão militar ~ regressou à metrópole em
G de Fevereiro de 1956, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Visada pele Tribunal
de Contas em 30 de Março de 1956. NAo são
devidos emolumentos,
nos termos 40 Decreto n.· 22 257).

Quadro do serviço de administração

militar

Capitão do sorviço de administração militar, adido, Luís
'1'avares dos Santos, que, por ter deixado de prestar
serviço no comando militar de Macau, rogressou em
4 de Janeiro de 1856, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no
quadro. (Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Março de 1956. Nno
são devidos

emolumentos,

nos termos

do Decreto

n.o 22 257).

Reserva

01:{eral, director da arma de artilharia, .T osé Augusto
onteiro do Amaral, nos termos da alínea a) do
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artigo 12.0 do Decreto-Lei n." 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta situação
desde 24 de Fevereiro de 1956.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Março de 1956. Não
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 257).

Supranumerário

Capitão de cavalaria, adido, José Carlos Sirgado Maia,
que, por ter regressado de comissão militar na província de Macau, se apresentou em 11 de Janeiro
de 1956, desde quando deve ser considerado nesta
situação. (Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Março de 1956. Nilo
são

devidos emolumentos,

nos termos do Decreto

n.o 22 257).

Por portaria de 18 de Março de 1956:
Adido

Brigadeiro, do Instituto de Altos Estudos Militares,
António Augusto de Vala dares Tavares, por ter sido
nomeado, por portaria desta data, professor efectivo
do curso de altos comandos no referido Instituto, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 81 de Março de 1956).

Por portaria de 20 de Março de 1956:
Supranumerários

Major médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde,
onde continua colocado, António Falcão Marinho de
Barros Cortês e capitão do serviço de administração
militar, do regimento de engenharia n.? 1, onde continua também colocado, Eugénio Rodrigues Coelho, nos
termos da segunda parte do artigo 58.0 do Decreto-Lei
n. o 28 401, substituído pelo Decreto-Lei n. o 32 692,
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 fazer parte das forças expedicionárias
ao Estado da índia, devendo ser considerados nesta
situação desde 12 de Mm'\o de 1956.
(Visada pelo Tribunal
do Conta. em 31 de Março do 1956. Nilo
Illo devido. emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22257).
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Por portaria de 21 de Março de 1956:
Reserva

Coronéis de infantaria, da direcção da arma, José Vítor
Mateus Cabral e, no quadro da arma, Manuel Mariano
Ribeit"OJúnior e António Gomes de Almeida e tenente-coronel de artilharia, 2.0 comandante do regimento
de artilharia ligeira n.? 5, Eurico Castilho Serra,
este nos termos da alínea b) e os restantes nos da
alinea c) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n. o 36 304,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 14, 14 e 14 e 6 de Março de
1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 3 do Abril de 1956. Nilo são
devido.

emolumentos,

nos termos do Decreto

n.· 22 267).

Por portarias de 28 de Março de 1956:
Adido

'renellte-coronel do serviço de admiuistração
militar,
subinspector da Direcção do Serviço de Administração
Militar, na situação de supranumerário,
Álvaro de
Oliveira, por ter sido nomeado para desempenhar uma
Comissão de serviço militar dependente do Subsecret~riado de Estado da Aeronáutica, devendo ser conSiderado nesta situação desde 23 de Março de 1956.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 31 de Março de 1956).

Reserva

Tenente. coronel de infantaria, da 3. a Repartição
da
a Direcção-Geral
deste Ministério, J osé da Costa
storninbo, nos termos da alínea b) do artigo 12.0 do
Decreto-Lei D.O 3630.!, alterado pelo Decreto-Lei
n.s 38916, de 18 de etembro de l{l52 , devendo ser
Considerado nesta situação desde 2 de "Março de 1956.

1

(Visada polo Tribunal de Contas om 3 de Abril do 1956. Não .ao
dovldos emolwnontos, DOS tormos do Docroto n.' 22 267).

Por p01'taria de 29 de Março de 1956:

O

exeral,

Reserva

director dos serviços do ultramar, Fernando
ugusto Rodrigues, nos termos da alínea e) do ar-
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tigo 12.0 do Decreto-Lei n. o 36 304, alterado pelo
Decreto-Lei n." 38916, de 18 de Setembro de 1952,
devendo ser considerado nesta situação desde 1~ de
Março de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Conta. em :I de Abril de 1956. Nilo são
devidos emolumentos,
n08 termos do Decreto n.o 22 257).

Por portarias de 30 de Março de 1956:
Adidos

Majores do serviço de administração militar, da Escola
do Exército, Marcelino Ferreira Martinho e, da Manutenção Militar, Eduardo Nascimento Carneiro Allen,
por terem sido nomeados, por portarias desta data,
para as funções de, respectivamente, professor catedrático das 19. a e 20. a cadeiras e chefe dos serviços
de' contabilidade dos referidos estabelecimentos, devendo ser considerados nesta situação desde 23 e 28
de Março de 1956.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

Quadro dos serviços de administração

em 2 de Abrll de 1956).

militar

Major do serviço de administração militar, supranumerário, da La Repartição da 2. Direcção-Geral deste
Ministério, onde continua colocado, Eduardo Naseimento Carneiro Allen, deveu do ser considerado nesta
situação desde 23 de Março de 1956.
li

(Visada pelo Tribunal de Contas em S de Abril de 1956. Nilo são
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n, 022257).

IV - PROMOÇOES
Ministério

do Exército _I.a

DirecçAo-Geral-

2.a RepartlçAo

Por portaria de 27 de Dezembro de 1955:
Regimento de engenharia n. o I

Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial
miliciano de engenharia Fernando de Oliveira Lemos,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de Hl55.
(Visada pelo 'I'rfbunnl
devidos emotumentoa,

do Contas em 23 de Murco do 1956.
nOI termal do Decreto n.' 22 267).

sno
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Por portarias de 1 de Janeiro de 1956:
Regimento de infantaria n.· 8

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Luís António Sampaio Tinoco de Faria,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1955.
Regimento de artilharia

pesada n.· 2

Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de
artilharia, Mário Rodrigues de Oliveira Azevedo, contando a antiguidade desde 1 de I?ezembro de 1955.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 27 de Mar~o de 1956. S1\o de.
vidos emolumentos, nos termos do Decreto n, 22257).

2.· grupo de companhias de saúde

'renente miliciano médico, o alferes miliciano médico
Rui José Fernandes da Trindade, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1955.
(Visada pelo Tribunnl de Contas em 4 de AbrlJ de 1956. Silo devidos emolumentos, nos termos do Decreto n, 022 257).

POI'

portarias de 1 de Fevereiro de 1956:
Adidos

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria, adido, em serviço no comando militar de
Angola, Alvaro Teixeira dos Santos, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1955.
Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de
infantaria, adidos, em serviço na provincia de Timor,
Artur Martins Cabrita, Jaime José Romariz Gomes,
Fausto Manteigas da Fonseca Ferraz e José dos Santos
Lopes, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1955. (Visadas polo Tribunal de Contas em 23 do Março de 1956. São
devidos

emolumentos,

nOI termos do Docroto n.' 22 257).

Por portarias de 7 de Fevereiro de 1956':
Escola Prática de Infantaria

T

Batalhão

de caçadores

Vasco da Gama

e_nonte miliciano d infantaria, o alferes miliciano de
Infantaria Fomnndo Mieuel da ilva Porto Onoto, contando a antiguidade do
1 do Dezembro do 1955.

de
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Adido

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria, adido, em serviço no Estado da Índia, Alfredo Fernandes de Oliveira, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1955.
(Visadas pelo Trlbuoal de Contas em 23 de Março de 1955. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Por portaria de 17 de Fevereiro de 1956:
Adido

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria, adido, em serviço no Estado da índia,
Bento Jorge Albano Formosinho, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 19õ5.
(Visada pelo Tribuoal de Contas em 23 de Mar~o de 1956. Slio devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. 22257).

Por portarias de 21 de Fevereiro de 1956:
Quadro da arma de artilharia

Tenente-coronel, o major de artilharia, do regimento de
artilharia ligeira n." 5, Cipriano Alfredo Fontes.
Regimento de artilharia

ligeira n.O2

Coronel, comandante, o tenente-coronel do artilharia,
2.° comandante do regimento de artilharia pesada n.? 1,
Francisco Pereira de Lacerda Machado.
(Visados pejo Tribunal do Contas om 27 do Feverolro de 1956. Silo
dovidos omolumentos, nos termos do Decrolo n.· 22 257).

Regimento de artilharia

antiaérea fixa

Coronel, comandante, supranumerário, o tenente-coronel
de artilharia, supranumerário, José Frederico da Silveira Machado.
Adidos

Coronel, o tenente-coronel de artilharia, adido, em serviço no Ministério do Interior, como governador civil
de Vila Real, Augusto Fernando Teixeira Sampaio
Pinto Sequeira.
Tenente-coronel,
subdirector,
o major de artilharia,
subdirector, adido, na Fábrica Nacional de Munições
de Armas Ligeiras, João Carlos Oliveira de Macedo.
(Vlsadns pelo Trfbunul do Conlas em 29 de Foverolro de 1956. Slo
devidos emolumontos, n08 tormos do Decrete n.· 22 257).
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Por portarias de 22 de Fevereiro de 1956:
Quadro da arma de cavalaria

Tenente-coronel, o major de cavalaria, comandante interino da Escola Militar de Equitação, João Eduardo
Gamarro Correia Barrento.
Regimento de cavalaria

n.O 8

Capitão, o tenente de cavalaria, adido, instrutor de equitação da Escola do Exército, cargo de que fica exonerado por esta portaria, Juvenal Anibal Semedo de
Albuq uerq ue.
(Visadas polo Tribunal de Con tas em 1 de Março de 1956. Silo devldos emolumentos,
nos termos do Decreto n, o 22 257).

Adidos

'I'enente-coronel, O major de cavalaria, adido, em serviço
no comando militar de Moçambique, Apio Felisberto
Nunes de Almeida.
Capitão, o tenente de cavalaria, adido, em serviço no
comando militar de Moçambique, António Octávio Dias
Machado.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 14 de Março de 1956. S1\o devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n, o 22 257).

Capitães, os tenentes de cavalaria, adidos, em serviço
no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, António Teixeira da Rocha Pinto e Alberto
de Nápoles Ferraz de Almeida e Sousa.
(Vísuda pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas em 3 de Março de 1956. São do1I0S termos do Decreto
u.? 22 257).

Por portaria de 29 de Fevereiro de 1956:
Quadro da arma de engenharia

Oapitão, o tenente de engenharia, do batalhão de teleg:afistas, Pedro Franco Marques.
OapItão, o tenente de engenharia, do regimento de engenharia n.? 1, João Orlindo Almeida Pina.
Oapitão, o tenente de engenharia, da escola prática da
arma, Orlando de Azevedo.
(Visnda pelo 'l'ribunal
vtuos emctumeutos,

do ContAi em 3 de Ml\r~,o de 1950. SlIo denos toemos do Decreto 11.°22 2(j7).

\
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Adidos

Capitão, o tenente de engenharia, adido, em serviço no
comando militar de Macau, Manuel de Mesquita Borges.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 14 de Março de 195G. São dovidos emolumontos,

DOS

tormos do Decreto

u.v 22257).

Capitão, o tenente de engenharia, adido, em serviço nas
Oficinas Gerais de Material de Engenharia, José da
Costa Pereira de Sande de Sacadura Botte Corte Real.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 10 do Março de 1956. sno
DOStermos do Decreto II_° 22 257).

Por portaria de 2 de Março de 1956:
Regimento de infantaria

n.O 7

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, Domingos António Dinis.
(Visada pelo Tl'iIJUDal de Contas em 23 de Março de 1%6. São devidos emolumentos,
n08 termos do Docreto n.o 22 257).

Por portarias de 9 de Març» de 195(J:
Escola Militar de Equitação

Tenente-coronel,
comandante, o major de cavalaria,
2. o comandante, Fernando António Cerqueira da Silva
Pais.
Grupo divisionário de carros de combate

Capitão, o tenente de cavalaria, com o curso geral do
estado-maior, Luis Cipriano Jorge dEILorena Oliveira
Birne.
(Visada pejo Tr íbunal de Contas em 20 de Março de 1956. São devidos emolumentos,

DOI termos

do Decrete

n.o 22 257).

Adido

Tenente-coronel, o major de cavalaria, adido, em serviço
no Instituto de Altos Estudos Militares, como professor
efectivo dos cursos para a promoção a oficial superior,
Manuel Ferreira Peixoto da Silva.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

do Conlns em 26 do JIIarço de 1950. Slo
nos termos do Decreto n.o 22257).
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Contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1955:
Comando militar de Angola

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Carlos Alberto Afonso, Jorge Figueiredo de Aguiar
Costa, Júlio dos Santos Martins, Rogério Maximino
Figueira da Silva e Artur Correia de Araújo.
Comando militar de Moçambique

Tenentes milicianos de infantaria., em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Herlânder Alberto da Silva Freitas, Aníbal Carlos
Gouveia Quadrado e Artur Manuel Mora Coelho.
Tenentes miliciano de artilharia, em disponibilidade, os
alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
Álvaro da Mota Parreira, Jaime Borges de Melo,
Mário de Jesus Ramalho, Mário Mellert Mendes, Fernando da Silva Neves Evaristo, Cândido Jorge Simões
Ferreira Correia e António J osé Carvalho Pereira.
Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, os alferes
milicianos de artilharia, licenciados, José Reis de Sá
Pessoa e António llenriques de Sousa Falcão.
Regimento de Infantaria

n.O I

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Arqueu Alves Veloso Freire de Barros e Álvaro de
Andrade Piçarra da Cunha Brito.
Regimento de infantaria

n.· 2

renentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Rui Alberto Garção Mourato, Manuel Monteiro Marques, Manuel Gil Abranche Nobr , José Luis Afonso
Azevedo Neto, João Franci co da Silva Tavares, }i'ernando Correia Pires, Agostinho José Melo e Castro
de Sou a Guedes e Apolinário Pereira Cacho.
Regimento de infantaria

n.· 4

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos d infantaria, m disponibilidade,
António Manu I razina Lampr ia, Manuel Oliveira
de Palma
..\ mávol •'erra Faria.
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n.· 7

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Eduardo Albino Falcão, António José Ferreira Godinho,
Herculano Martins dos Santos, João de Deus Martins
Araújo de Sousa Eusébio, Manuel Correia de Barros
Alves Pimenta, Mário da Rocha e Vasconcelos Lopes
Moreira, António Francisco do Vale, Fernando Manuel
Pereira Ventura Frade, Alfredo Barata Carvalhão Tavares, Vitor Manuel Goucha Jorge, Rui Edmundo de
Araújo de Vasconcelos Pereira e Alvim e Luciano
Justo Ramos.
Regimento de infantaria

n. o 8

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Jaime Dias Morgado e Fernando Dionisio Ornelas
Nogueira.
Regimento de infantaria

n.O 9

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Vítor Manuel Cordeiro Gonçalves, José Luis de Roure
de Seabra Ferreira Roquete e João Pereira Rebelo.
Regimento de infantaria

n.· 15

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, J osé
Máximo Meneada de Oliveira e Silva.
Batalhão independente de infantaria

n. o 17

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, om disponibilidade,
Inácio Duarte Trindade.
Batalhão de engenhos

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
António Carvalho Nunes da Mota.
Batalhão de caçadores n.o 3

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Hernâni Luciano Vilares.
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Batalhão de caçadores n.· 8

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
José Manuel de Abreu Lobo Cruz Viana.
Batalhão de caçadores n.· 9

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
João de Moura Dias da Ponte.
Batalhão de metralhadorqs n.· 3

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
José Maria Pinto da Silva Mota.
Regimento de artilharia ligeira n.· I

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, o alferes miliciano de artilharia, licenciado, José Lourenço Gonçalves.
Regimento de artilharia ligeira n.· 2

'renentes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
Viriato Rodrigues Namora e Joaquim Ribeiro Portugal.
Regimento de artilharia ligeira n.· 3

'rene,nte miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade,
Estôvão Diogo Leal.
Regimento de artilharia ligeira n.v 4
Tene,nte miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
~lferes miliciano de artilharia, em disponibilidade,
fanuel Correia Pais.
Regimento de artilharia ligeira n.· 5

Te1entes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
~fere~ miliciano
de artilharia, em disponibilidade,
AntónlO 'I'omás Machado da Conceição e Aguinaldo
lves Pires de Carvalho.
Regimento de artilharia n.O6

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
iiferes miliciano de artilharia, em disponibilidade,
anuol li' ino No rueira.
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Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
os alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
Júlio Gonçalves Ricardo da Silva, António Maria
Dupuich Pinto de Castelo Branco, José Fernando
Bernardo da Luz, José Frade Agulha, João Angelo
da Graça Ribeiro, João Pedro Lucas, Júlio Augusto
Lopes da Silveira, Fernando Rui Martins de Lemos,
Fernando Henrique Gaspar Ferreira e Arnaldo Pereira Prista.
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
os alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
José de Sousa Lobato e Eduardo António Iglésias de
Almeida.
Regimento de artilharia

pesada n.O 3

Tenentes milicianos de artilharia,
os alferes milicianos de artilharia,
José Hélder Ribeiro de Morais,
Lemos e Brito e Eduardo Ernesto
Grupo de artilharia

em disponibilidade,
em disponibilidade,
João Eduardo de
Lima Antunes.

contra aeronaves n.o I

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
os alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
Mário Lima Infante, Vasco Rebelo Gomes Viana, Manuel António Sales Traquete e Celso Gomos de Araújo.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 2

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
os alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
António Medeiros Coutinho e Francisco dos Santos
Regêncio Alves.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 3

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
os alferes milicianos do artilharia, em disponibil idade,
José Manuel Laclau Gonc;alves da Silva, Fernando
Pereira Vilela e Alberto Francisco Gomes do Castro.
Regimento de engenharia n.O 2

'I'enentes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
os alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade, Manuel Machado Esprogueira, Manuel Maria
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Peixoto Duarte, Luciano Catarino Tavares, José Norberto Catela das Neves, Francisco Crispiniano Vieira
Ferreira de Lemos e António Francisco Cordeiro
Lopes.
Batalhão de caminhos de ferro

Tenentes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
os alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade, Edmundo Emanuel de Sousa Baptista, Fernando
Lopes Carvalheiro e Fernando Joaquim Parro Nogueira.
2.° grupo de companhias de administração

militar

Tenentes milicianos do serviço de administração militar,
em disponibilidade, os alferes milicianos do mesmo
serviço, em disponibilidade, João Fiúza das Neves,
Orlando Américo da Silva Ribeiro, Francisco Augusto
dos Santos e António José dos Prazeres.
(Vlandas pelo Tribunal
devido. emolumentos,

de Contas
nos lermos

em 28 de Março de 1956. São
do Decreto
22 257\.

D.'

Por portaria de 15 de Março de 1956:
Regimento de Infantaria

n.O 7

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria Armando António da Silva
Correia, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1955.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Abril de 1966. Slio devi·
dos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22 257).

Por portarias de 16 de Março de 1956:
Escola Prática de Engenharia

Ca~itão, O tenente de engenharia, no quadro da arma,
1! ernando de J esu Lima orreia.
(Visada pelo Tribunal de Contas om 4 de Abril de 1956. São dsvldos omolumontos, n08 termos do Docreto n.· 22 2M).

Governo Militar de Lisboa - Quartel-General

Al~rel) miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
: ~érclto, em disponibilidade, o a spirante a oficial mi~clano do mesmo serviço, em disponibilidade, Pedro
~lmano Figueiredo Marr:al, contando a antiguidade
de de 1 de Novembro de 1955.
(Visada
vldo.

pelo Tribunal
emotumeutos,

de Ooota. om 23 de Março de 1956. 810 denOI tormos do Docreto n.' 2~ 257).
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Contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1955:
Comando militar de Moçambique

•

Tenente miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, Higino
do Vale Carvalheira .
Regimento de cavalaria n.· 3

Tenente miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, António Manuel Horta.
Regimento de cavalaria n.· 6

Tenente miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, Rodrigo Aboim Ascensão de Sande Lemos.
Regimento de cavalaria n.· 7

Tenente miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, Júlio
César Pereira Marques Cavaleiro.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 23 de Março do 1956. São
nos termos do Decreto n,? 22257).

Por portarias de 20 de Março de 1956:
Adido

General, o coronel do corpo do estado-maior, adido,
como Ministro das Comunicações, Manuel Gomes de
Araújo. (Visada polo Tribunal do Contas om S de Abril de 1956. Silo do vi'
dos emolumentos,

nos tormos do Decreto

n.· 22 257).

Quadro do corpo de oflclais generais

General, o brigadeiro, adido, professor efectivo do curso
de altos comandos no Instituto de Altos Estudos Militares, cargo de fica exonerado por esta portaria, Luis
Maria da Câmara Pina.
Brigadeiro, o coronel de infantaria, tirocinado, da direcção da arma, Francisco IIolbeche Fino.
(Visada polo Tribunal
vldos emotumontos,

de Contas
nos tormos

3t do Mnl'ço do 1956. Siio do,
do Docroto n.? 22257).

OIU

Brigadeiro, o coronel de artilharia, tirocinado, do quartel-general da 3. a região militar, Aníbal Frederico da
Silveira Machado.
(Vlaada polo Tribunal do Contas om 8 do Abril de 1956. Silo dovl,
dos emolumoutoa, nos tormos do Doeroto n.· 22 257).
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Regimentode Infantaria n.· 6

Coronel, comandante, o tenente-coronel de infantaria,
adido, subdirector do Colégio Militar, cargo de que
fica exonerado por esta portaria, António Coelho
Sampaio. (Visadas pelo Tribunal de Contas em 31 de Março de 1956. Silo
devidos

emolumentos,

nos termos do Decreto

n.? 22 257).

Direcção do Serviço de Administração Militar

Inspecções

Coronel do serviço de administração militar, inspector,
o tenente-coronel do mesmo serviço, adido, em serviço
no Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, Henrique Lorena Ermida.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 28 de Março de 1956. São
nos termos do Decreto n.· 22 257).

Hospital Militar Principal

Major médico, o capitão médico António Dias Barata
Salgueiro.
(Visada pelo Tribunal
vidos omolumontos,

do Contas em aI de Março ii. 1956. Silo denos tormos do Docreto n.· 22 251).

Por portarias de 21 de Março de 1956:
Regimento de infantaria n.· 2

Coronel, comandante, o tenente-coronel de infantaria,
comandante interino, João Alexandre Caeiro Carrasco.
Batalhão de metralhadoras n.· 3

Tenente-coronel,
comandante, o major de infantaria,
comandante interino, Luciano Roma Torres.
Distrito de recrutamento

6

mobilização n.· I

COron 1, chefe, o tenente-coronel

de infantaria, coman~),nt~ do batalhão de metralhadoras n.? 2, António
odngues de Moura.
Distrito de recrutamento e mobilizaçlo n.· 5

Coronel, chefe, o tenente-cor nel de infantaria, adido,
~~ serviço no Minist'rio das Finanças, na Guarda
iscal, Alfredo da ilva Cardoso.
I
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n.O 6

Tenente-coronel, 2.° comandante, o major de artilharia,
2.° comandante interino, Alberto Ooriolauo Miranda
da Costa.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 3 de Abril de 1956. Silo devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 222M).

Por portada

de 28 de Março de 1956:
Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel, o major de infantaria, do regimento de
infantaria n.? 1, José Nogueira da Costa Branco.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 3 de Abrll de 1956. São devldos emolumentos, nos termos do Decreto n. 22 257).

°

Por portarias de 29 de Março de 1956:
Quadro do corpo de oflciais generais

General, o brigadeiro, inspector da 3. a Inspecção de
Artilharia, J oviano Lopes.
Brigadeiro, o coronel de artilharia, tirocinado, da direcção da arma, João Carlos Guedes Quinhones de Portugal da Silveira.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas em 3 de AbrJl de 1956. São determos do Decroto n.? 22 257).

DOS

Adido

Coronel de artilharia, o tenente-coronel de artilharia,
adido, em serviço no comando militar de Moçambique,
Alberto Ferreira Macedo Pinto.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas em 4 de Abril de 1956. SAo denos termos do Decreto n.· 22 257).

Por portarias de 30 de Março de 1956:
Direcção do Serviço de Administração

Militar - Inspecções

Tenente-coronel
do serviço do administração militar,
subinspector, o major do mesmo serviço, subinspector,
António Baptista da Costa.
Ministério

do Exército - 2." Direcção-Geral-

3." Repartição

Major do serviço de administração militar, o capitão do
mesmo serviço, do regimento de infantaria n. ° 7,
Fausto da Silva Simões.
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militar

Major do serviço de administração militar, o capitão do
mesmo serviço, adido, chefe da contabilidade do Colégio Militar, cargo de que fica exonerado pela presente
portaria, Salvador Vieira de Santana.
Escola do Exército

Tenente-coronel
do serviço de administração militar,
adido, o major do mesmo serviço, adido, professor
catedrático da referida Escola, Marcelino Ferreira
Martinho.
Manutenção

Militar

Tenente-coronel do serviço de administração militar,
adido, subdirector, o major do mesmo serviço, adido,
subdirector, Manuel Domingos.
Tribunal Militar Territorial

de Viseu

Ooronel do serviço de administração militar, adido, o
ten ente- coronel do mesmo serviço, adido, promotor
de justiça do referido Tribunal, Joaquim Cabral Cavaleiro.
Adidos

Uoronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do mesmo serviço, adido, em serviço na
província de Macau, José Domingos Lampreia.
~jor
do serviço de administração militar, o capitão do
mesmo serviço, adido, em serviço no Instituto Proflssional dos Pupilos do Exército, José Rogélio da Palma
Vaz.
(Visadas pelo Tribunal de Coutas em 3 do Abril de 1956. SAo dovldos emolumentos,

v-

COlOCAÇOES,

Presidência

nos tormos do Decreto

EXONERAÇOES

do Conselho - Secretariado-Geral

11.· 22 257).

E TRANSFERÊNCIAS
da Defesa Nacional

. Manda o Governo da República Portuguesa, pelo 1\1iDtstro da Defesa Nacional e interino do Exército, noIllear para provimento do cargo de ajudante de campo
do chefe do Estado-Maior General da. Forças Armadas,
~os termos do artigo 14.0 do Decreto-Lei n.? 37 955, de
de etembro de 1950, conjugado com o disposto no
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artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 38114, de 29 de Dezembro
de 1950, em substituição do tenente-coronel do corpo do
estado-maior Joaquim Júdice Leote Cavaco, que foi exonerado do referido cargo, o major do corpo do estado-maior José Júlio Viana Serzedelo Coelho.
Presidência do Conselho, 21 de Março de 1956.O Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
(Visada pelo Tribunal
do Contas em 21 de Março de 1956, sob o
n.? 7169. Silo devidos emolumontos,
nos termos do Docreto
n.o 22 257).
(Publicada
no Dlôrio
de 1956).

Ministério

do Governo

n.? 79, 2." SÕrlo, de 2 do Abril

do Exército _I.a Direcç30-Geral-l.a

Repartição

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros do Exército e da Marinha, que, nos termos do
artigo 316.° do Decreto n.? 11 292, de 26 de Novembro
de 1925, seja nomeado vogal do Supremo Tribunal 1\1iIitar o contra-almirante Manuel Armando Ferraz, em
substituição do contra-almirante José Filipe Castela, que
foi nomeado superintendente dos Serviços da Armada.
Ministério do Exército, 13 de Fevereiro de 1955. O Ministro do Exército, Fernando dos Santos Costa.O Ministro da Marinha, Américo Deus Rodrigues Thomas.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 9 de Março de 1956. N!i.o silo
dovldos omolumentos,
nos toemos do Decreto u.? 22 257).

Por decretos de l de Março do corrente ano, pnbli
cados no «Diário do Gooerno» n:" 69, 2.a série do
mesmo mês:
Exonerado de vogal do conselho da Ordem Militar de
Avis, por, em 2 de Janeiro último, ter atingido o
limite de idade para passar à situação de reforma,
o general Carlos Augusto Dias Costa.
Nomeado vogal do conselho da mesma Ordem, na vaga
aberta pela. exoneração do general Carlos Augusto
Dias Costa, O general José Augusto Monteiro do
Amaral.
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2,a

i79

Repartição

Por portaria de 13 de Janeiro de 1956:
2,° grupo de companhias de administração militar

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, Luis Coelho Fernandes dos Santos,

Por portaria de 10 de Feoereiro de 1.956:
Manutenção Militar

Subdirector, o major do serviço de administração militar,
professor catedrático da 21. a cadeira da Escola do
Exército, cargo de que fixa exonerado por esta portaria, Manuel Domingos, nos termos dos artigos 19,0
e 110,0 do Decreto-Lei n." 16696, de 9 de Abril de
1929, cargo de que trata o quadro anexo ao Decreto
n. o 18074, de 11 de Março de 1930, na vaga do tenente-coronel Arnaldo da Costa Moura, que, por portaria
~e 21 de Janeiro de 1956, foi promovido ao posto
Imediato e exonerado do referido cargo,
(Visada polo Tribunal
vldos omoturnentos,

do Contas OIU 20 do Mal'~o do 1950. São donos termos do Decreto n.o 22 257).

P01' portaria de 17 de Fevereiro de 1956:
Colégio Militar

Almoxarife, o tenente do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, adido, subalterno de companhia, cargo
de que fica exonerado pela presente portaria, Fernando de Almeida, nos termos do artigo 62,0 do Decreto-Lei n.? 34093, de 8 de Novembro de 1944, e
q~~dro I anexo ao mesmo decreto-lei, na vaga do capltao Bernardo Dias, que, por esta portaria, fica também
e?,onerado daquela funções, continuando na mesma
situação de adido em que já e encontrava.
(Visada polo Tribunal do Contas om 7 do Março do 1950. Não .iio
duvido! emotumoutos, nos tormos do Decreto 11.° 22267).
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Por portaria de 22 de Feoereiro de 1956:
Escola do Exército

Professor adjunto interino do grupo das 1G. a, 17. a e
18.u cadeiras do curso de aeronáutica, o capitão piloto
aviador, das forças aéreas, Rui Tavares Monteiro, nos
termos dos artigos 18.°, 19.° e 22.° do Decreto-Lei
n.? 30874, alterado pelo Decreto-Lei n.? 36237, de
21 de Abril de 1947, e artigo 2.° do Decreto-Lei
n.? 26341, de 7 de Fevereiro de 1936, em substituição do professor adjunto, tenente-coronel engenheiro
aeronáutico, António Francisco de Aguiar, que, pela
presente portaria, fica exonerado daquele cargo.
(Visada pelo Tribunal
vidos emotumentos,

de Contas em 10 de Março do 1956. São donos termos do Decreto n.? 22 257).

Por portaria de 2 de Março de 1956:
Nomeado professor interino do 2.0 grupo de matérias
dos cursos do estado-maior, nos termos do artigo 9.°
do Decreto n.? 39941, de 25 de Novembro de 1954,
o major do' corpo do estado-maior José Manuel Bettencourt da Conceição Rodrigues, no impedimento do
professor efectivo, tenente-coronel do mesmo corpo
António Augusto dos Santos, que, por portaria desta
data, transitou para a situação de adido no Ministério
do Ultramar, onde vai desempenhar o cargo de chefe
do Gabinete do governador-geral de Angola.
(Visada
vido.

pelo Tribunal do Contas em 26 do Março de 1956. Sil.o deemolumen 108, nos lermOI do Deereto D. o 22 267).

n.O 5
2.° comandante, o tenente-coronel de artilharia,
dro da arma, Cipriano Alfredo Fontes.
Regimento de artilharia

ligeira

no qua-

Por portaria de 9 de Março de 1956:
Considerada definitiva por um período de seis anos, nos
termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 39 941, de 25
de Novembro de 1954, a nomeação de professor efectivo do 1.0 grupo de matérias dos cursos do estado-maior do capitão-de-fragata Jerónimo Henrique Jorge.
(Visada pelo Tribunal de Coutas em 26 do Março de 1956. Nno silo
dovido. emclumentos,
n08 termOI do Decrete 0.° 112267).
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Ministério do Exército - Direcção dos Serviços do Ultramar
Repartição de administração

Chefe, o major do serviço de administraçãõ
militar, da
3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério,
António da Conceição Marcelino, nos termos do artigo LOdo Decreto-Lei n. o 31 951, de 1 de Abril
de 1942, na vaga do coronel Cândido Nunes Pinheiro,
colocado na situação de reserva, por portaria de 21
de Janeiro de 1956, ficando exonerado daquele cargo
por esta portaria.
(Visada pelo Tribunal
vldos emolumentos,

de Contas om 27 de Março do 195G. SilO de.
nos termos d"neereto
n.· 22257).

Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Ajudante de campo do chefe do estado-maior do Exército, o capitão de infantaria, da La Repartição da
a
2. Direcção-Geral deste Ministério, José Maria Vieira
Abrunhosa.
Comando militar da Guiné

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n. o 3, Renato Gastão Schulze da Costa Ferreira.
Regimento de infantaria

n. o 5

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Alfredo Henriques Peixoto.
Regimento de Infantaria

n. o II

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. o 7,
Manuel da Cunha ardinha.
Tenente de infantaria, no quadro da arma, Rodrigo
Pere Pinto oares.
Regimento de Infantaria

n. o 13

Capitão de infantaria, no quadro da arma, António Maria
Vieira Gonçalva Soare.
Regimento de Infantaria

n. 15
O

Comandante interino, o tonente-coronel da infantaria,
supranumerário, Fau to José de Brito e Abr u.
Batalhio

Independente de Infantaria

n. o 17

CaAPitão. de infantaria,. do regimento de infantaria n.? 13,
nt6nlO Álvaro FOltO do
antes o, do batalhão do
Ca~adores n.? 3, ado Alfredo Ou d s Pinto Vilela.
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Batalhão de caçadores n.O 5

Capitão de infantaria, no quadro da arma, João Melo de
Oliveira.
Batalhão de metralhadoras n." I

Tenente de infantaria,
Catarino Tavares.

no quadro da arma, Fernando

Batalhão de metralhadoras n.O 2

Capitães de infantaria, no quadro da arma, Júlio Carlos
Matias e, do batalhão de caçadores n." 1, José de Oliveira Carvalho.
Batalhão de caçadores pára-quedistas

Tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 7,
António Rosado Serrano.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da 3. a Repartição da 1. a Direcção-Geral deste Ministério, João de Barros Xavier da Fonseca.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 4

Major de artilharia, no quadro da arma, João Carlos
de Sousa.
Tenentes de artilharia, no quadro da arma, Nuno Álvares Pereira, do regimento de artilharia pesada n. ° 2,
Alberto Manuel Pereira França, do regimento de artilharia de costa, Luis Filipe de Albuquerque Campos
Ferreira e, da Escola da Exército, Armando Ahniro
Canelhas.
Regimento de artilharia

pesada n.O 3

Tenente de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n." 1, Rui Ferreira dos Santos, do regimento de artilharia de costa, João Fernando Vales de Figueiredo
Valente e, do grupo de artilharia contra aeronaves
n." 3, Manuel Rodrigues Carvalho.
Regimento de artilharia

de costa

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligoira
n. ° 4, Fernando J OSÓ de Almeida Mira.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O 2

Tenentes de artilharia, no quadro da arma, Álvaro Nuno
Miranda Furtado, da bataria independente d dofesa
de costa n.? 3, Manuel do Nascimento Esteves e, da
Escola do Exército, Gonçalo Álvaro Guedes Vaz.
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Escola Prática de Engenharia

Capitão do extinto quadro de picadores militares, do
regimento de cavalaria n. ° 8, José Mateus, por pedir.
Quadro do serviço de administração militar

Alferes do serviço de administração militar, da escola
prática do mesmo serviço, José Verdasca Marcão Borrego. Presta serviço no Secretariado-Geral da Defesa
Nacional, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei
n.? 38114, de 29 de Dezembro de 1950 .

..

I. o grupo de companhias de administração militar

Capitão do serviço de administração militar, do comando
militar dos Açores, Amílcar Álvaro Ferreira Monteiro.
Escola Militar de Equitação

2. o comandante,

interino,
Afonso Rodes Sérgio.

o capitão de cavalaria

José

Distrito de recrutamento e mobilização n. o 10

Capitrto do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n.? 10, José Simões da
Silva Júnior.
Centro de mobilização de infantaria n. I
O

Capitães milicianos, de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. ° 1, Alexandre Melo Azevedo
Lemos Correia Leal e, do batalhão de caçadores n." 5,
Rodrigo Barbosa Araújo Leite Faria e Fernando J osé
Gonçalves.
'l'ene~tes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. ° 1, J oaquim Manuel Pinto,
t~só Magalhães da Cruz Mota e José Manuel Carreira
rvas e, do batalhão de caçadores n.? 5, António
Augu.sto Varejão Castelo Branco e Sousa, Joaquim
MOrelra da Silva Cunha, Rui Pereira Ramalho Ortigão
e Pornando Alberto Galan Igea ebes Pedro de Sá
e Melo.
Al~er~s milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
l~glmento do infantaria n.? 1, Manuel Rodrigues Marhus, Francisco da Silva Fernandes e Jacinto de Almeida do Prado Coelho e, do batalhão de caçadores
n.O 5, Carlos Augusto oares Machado, Carlos Canelo
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Walpole Henriques, José Maria da Fonte e Horta
Gavazzo da Fonseca Magalhães Teodorico da Costa
e Silva, Manuel Carvalho das Vinhas e João Winston
Perry Farinha Pereira.
Centro de mobilização de infantaria n.O 2
Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. o 2, António Eduardo de
Carvalho Ressano Garcia e Avolino Mendonça Braga
e, do batalhão de caçadores n." 1, Jorge Canejo Monteiro e Carlos Alberto Calado Branco Meira.
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 2, António Martinho do
Rosário e, do batalhão de caçadores n.? 1, Ernani António Nunes e Asdrúbal Saraiva de Carvalho.
Centro de mobilização de infantaria

n.· 3

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. o 3, Verissimo de Jesus Esteves, Mário José Pereira Dinis, Henrique Álvaro dos
Santos Chaves e Luciano José Grazina.
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. o 3, José Borralho de Sousa
e Silva.
Centro de mobilização de infantaria

n.· 4

Capitães milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 4, Mário Neves Córis Graçu
e Joaquim Correia de Carvalho.
Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. o 4, João dos Santos Luz e,
do batalhão de caçadores n.? 4, António Pires Ventura, Augusto Henriques dos Santos Sousa, Luis Gordinho Moreira e Emílio Moniz Garcia.
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n.? 4, Paulo Jorge Ribeiro Castelo e António Pereira de Lemos.
Centro de mobilização de infantaria

n.· 5

Capitão miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 5, Ilumborto Freitas SantosTenentes milicianos do infantaria, em disponibilidad , do
regimento de infantaria n. o 5, Carlos Alberto do Oliveira Guimarães, Rogério de Melo Heitor o José
Gomes da Silva Júnior.
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Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 5, Fernando Lourenço
Mota, Manuel José Antunes Coimbra e António Silva
de Sousa.
Centro de mobilização de Infantaria n.· 6

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n." 6, Henrique de Araújo
Jorge, Rogério Buridant de Castro Martins, José Teixeira da Rocha e Rogério Silva de Sousa Nunes e, do
batalhão de metralhadoras n. ° 3, José Aurélio Beirão
Amaral, Augusto Rocha Soares de Almeida, António
Pádua Fernandes Azevedo e Amadeu Moreira de
Lemos.
Alferes milicianos de infantaria, em di ponibilidade, do
regimento de infantaria n. ° 6, António Cardoso Vaz
e João Henriques de Melo Breyner Andres en e, do
batalhrw de metralhadoras n.? 3, Daniel Gomes de
Pinho, Guilherme Gonçalves Ferreira, António Soares
Correia e Salvador António da Costa Gomes Ribeiro.
Centro de mobilização de infantaria

n.· 7

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n. ° 7, J osé Mário de Oliveira e, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Ângelo
Sereno de Almeida Ribeiro.
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
re.gimento de infantaria n.? 7, Armando Henrique Reis
Vleira, Manuel Francisco Teixeira e Manuel Maria
Perreira.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 8

Capit~e miliciano de infantaria, do regimento de infantdarla n.? 8, Manuel da ilva Fernandes Cerqueira e,
o batalhão de caçadores n.? 9, Bemardino Pereira
nel'nal'de
.
Tebentes mil icianos de infantaria, em di ponibilidade, do
J atalh~o de caçadora n.? 9, Manuel Ferreira
sório,
poaqmm Bernardo de Abreu ochado e Júlio de ousa
. ernande Ba to .
Alfer~s miliciano de infantaria,
m di ponibilidada, do
reglmento de infantaria n. ° 8, João J o é de liveira,
~oaq?im Gonçalv
Moreira de ~racedo, Manuel Enes
CfartLDs,Jaime Augu to de Araújo Taborda e Joaquim
E adrvalho ::\farque' e, do batalhão d caçador s n.? 9,
ual'do de á Lopes Tavare d6 Castro.
i
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n.O 9

Capitão miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n." 9, Rui Pinto Nogueira.
Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 9, António dos Santos
Almeida, Vicente Loff, Álvaro Emilio de Oliveira,
Manuel J oaq uim Alves Correia de Sú, João Rodrigues
Aleixo, Manuel Augusto Gama Prazeres, Manuel de
Jesus de Almeida e Silva, António Manuel Pintado e
Álvaro Pinho de Almeida e, do batalhão de caçadores
n." 3, Francisco José Calejo Pires e Álvaro de Azevedo Gomes.
Alferes miliciano de infantaríay, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n.? 3, Angelo Vieira Araújo.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 10

Capitão miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 10, José da Costa Rocha.
Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 10, Manuel Maria Vieira
da Fonseca, Mário Emílio de Morais Sarmento, António Maria da Silva e Carlos Alberto Leitão Borges.
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n." 10, Amadeu António Machado Simões de Carvalho e João Ricardo Nunes
Gaivão da Penha Garcia.
Centro de mobilização de infantaria

n. o II

Capitão miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n,° 11, Fernando Maia Henrique.
Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 11, José Maria de PaÍVu
Raposo.
Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 11, Fernando de Oliveira
Lobato e Rúben Alfredo Andresen Leitão.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 12

Capitães milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. ° 12, Adriano da Costa Rosa
e Belarmino Elísio Barreto Vasconcelos Magalhiles.
Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 12, Manuel Tarujo de AI-
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meida e Alberto Rodrigues Alves Bandeira, do batalhão de caçadores n.? 2, Adéríto António Margarido
Pires e, do batalhão de metralhadoras n. ° 2, Augusto
Elví Mendes, Jorge de Araújo Fernandes Fugas e
Libério Ferreira,
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 12, Adérito Garrido Carrapatoso e João Esteves Simões e, do batalhão de metralhadoras n.? 2, José Alves Aldeia, Hernâni Homes
de Basto, Carlos dos Santos Júlio, António Pereira
Pinto, Abel Emídio Borges de Lima e António Ferreira da Silva Andrade,
Centro de mobilização de infantaria

n,õ 13

Capitão miliciano de infantaria, em disponibilidado, do
regimento de infantaria n.? 13, Fernando Carvalho
Damas,
Tenentes milicianos do infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n." 13, Carlos Pinto Leite e
Fernando Pinto Gomes e, do batalhão de caçadores
n.? 10, Joaquim José Rodrigues Gonçalves, Ary Almeida Elias da Costa e Alfredo Agenor Madureira
Bessa.
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 13, Nelson Isidro Alves
d?s Santos e, do batalhão de caçadores n.? 10, AntóniO Aires de Matos Almeida.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 14

Capitães milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 14, João Maria Alves Rodrigues, Américo Pinto de Figueiredo, Jaime Ferreira
Fernandes e, do batalhão de caçadores n. ° 7, Luis Gon, ç-alves Monteiro Capelo.
1ene~tes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 14, Leonel Augusto de
~lmeida Abrantes, Artur Manuel de Quina Domingues
erre ira, J osé ela Paz Rodrigues P reira, Alfredo Va~ente da Silva Torra, António Marques li"rade, Rodolfo
e Castro e Amaral o Franci co Paulo Mend s da Luz
~'. do batalhão do caçadores n. ° 7, idónio Catarino de
.II1randa ...azaré.
Alfel'~s milicianos do infantaria, em disponibilidade, do
regimento do infantaria n.? 14, Albano Amorim Afonso
j
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e, do batalhão de caçadores n.? 7, Hermínio de Almeida
Simões, Amílcar da Fonseca Cordeiro e Fernando
Marques Paixão.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 15

Capitães milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n. ° 2, Mário Pinto dos Santos
Martins e Eusébio Ranito Lopes Arroz e, do batalhão
de caçadores n. ° 6, Manuel Barroso Castanheira e José
Eugénio Gama Fazenda.
Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n." 15, António Carlos da
Costa Marques, Álvaro dos Santos Bernardo, Américo
Moreira Caetano Nunes, José Joaquim Sousa de Oliveira e Manuel Joaquim Nunes Batalha e, do batalhão
de caçadores n. ° 2, Domingos Alves, José Pinto Aragão e Francisco de Almeida.
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n.? 2, Fernando Alberto Martins Gaia e, do batalhão de caçadores n. ° 6, Manuel
António Moreno Gomes.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 16

Capitão miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 16, Mário de Carvalho
Guerreiro da Cunha.
Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n. ° 16, Jorge Santos Silva,
Alcides Cabral Ferreira e Joaquim Carmelo Lobo.
Alferos miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 1G, lIugo Lopes Martins.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 17

Tenentes milicianos, em disponibilidade, de infantaria, ~o
batalhão independente de infantaria n.? 17, .Toaqullll
dos Santos e Almeida o de artilharia, da bateria independente de defesa de costa n.? 1, Manuel ascimento
Raposo de Medeiros e Armando de Freitas AmuraI.
Centro de mobilizaçílo de infantaria

n. o 18

Capitães milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
comando militar dos Açores, Domingos I avier 1,00nardo e, do batalhno indopendente de infantaria n.o ~8,
Henrique Lopes Paula de Matos e Artur CândIdo
Lobato de Macedo.
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Tenentes milicianos, em disponibilidade, de infantaria,
do comando militar dos Açores, José de Sá Monteiro
Frias e, de artilharia, Hermano de Oliveira Oabral.
Alferes milicianos, em disponibilidade, de artilharia,
Joaquim Vicente de Matos e, de engenharia, José Luis
Abecassis, ambos do comando militar dos Açores.
Centro de mobilização de infantaria

n. ° 19

Tenentes milicianos, em disponibilidade, de artilharia,
Manuel Cândido Sirgado Maia e Fernando de Oliveira
Tavares da Silva e, de cavalaria, Vasco Troni, todos
do comando militar da Madeira>
Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
comando militar da Madeira, Manuel Romão Boavida.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 20

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do batalhão de metralhadoras n.? 1, Fernando Delfim
Maria Lopes Vieira, Vitor Pinto Pinheiro e Rui da
Fonseca Garcia Pestana.
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de metralhadoras n.? 1, António de Assunção
Ribeiro e Joaquim Cândido Travaços dos Santos
Lamy e, do batalhão de engenhos, Leopoldo Matos
Borges.
Centro de mobilização de artilharia

n. o I

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n.? 1, Alexandre José
Oardoso Simão José, Gu tavo da Silva Anjos Ferreira e Pedro Paulo Ribeiro da Silva Delgado.
Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n." 1, Almiro Gomos
Lopes e José Miguel de Matos Fernandes Franco de
Sousa.
Centro de mobilização de artilharia

n.O 2

Tenentes milicianos de artilharia, em di ponibilidadc, do
regimento de artilharia ligeira n. ° 2, Luís Paulo Man~el de Mene es Melo Vaz ampaio, Artur Simões da
SIlva Rosa , Armando de Almeida Carvalho Ribeiro,
Manuel Joaquim Gonçalves Alvo Machado e José
Oaetano.
Alfer~s miliciano de artilharia,
m di ponibilidade, do
reglmonto de artilharia ligeira n. ° 2, Manuel Gomes
de Resende.

•
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Centro de mobilização de artilharia n. o 3

Capitães milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n. o 3, Mário Miguel de
Sousa Rama e José Manuel Veloso Possolo.
Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n. o 3, José Custódio
Passos, Manuel Carolino da Silva Júnior e Vital Neves
Serrão Varela e, do regimento de artilharia de costa,
Raul Coelho Teixeira, Diamantino da Silva Ferreira,
Alfredo Adelino Fernandes Conde, Fernando da Costa,
Jaime Baptista da Conceição Silva, Egidio Vitorino
Namorado, Joaquim António Cardoso Ribeiro Lapa
de Lemos Salema, Alberto Perestrelo de Sousa Ferreira e Henrique José dos Santos Maldonado.
Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n.? 3, António Carlos
Nogueira, Álvaro Fernandes de Sousa Franco, Raul
Apolónio de Freitas Rodrigues, Gonçalo de Almeida
Garrett e Joaquim Eduardo Cabrita e Silva da Graça.
Centro de mobilização de artilharia n.· 4

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira TI. o 4, Fernando Corte
Real Graça e Silva, António Pais Lopes de Melo e
Abilio Garcia.
Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n. o 4, Manuol Castanho
Pedrosa, Alberto Moreira dos Santos, Hermínio de
Matos Tavares, J OSÓ de Lacerda Baptista Poroira e
Sousa e Luis Silveira Spratley.
Centro de mobilização de artilharia n.· 5

Capitão miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento .de artilharia ligeira n. o 5, Francisco José
Remizio de Castro Pereira Lopes.
Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
regimento do artilharia ligeira n.? 5, Mário Alves Fernandes, Alfredo lIeitor de Figuoirodo o Silva Campos,
Cl~monte Moreira Pereira dos Santos, António Ferreira Soares, Alfredo Eduardo Lourenço Pinto o
Adriano de Castro Monteiro.
Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n.? 5, Jaime Morais
Gonçalves Ramos.

•
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n.O 6

Capitães milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia pesada n.? 1, Henrique Avelino Napoleão Blasco dos Santos e António Alberto
Baeta.
Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
do regimento de artilharia pesada n.? 1, Jos6 Duarte
Amaral, Raul Moreira Pedrosa, Luis Alcides Nogueira
Neves, Luis Pinto Afonso, Bartolomeu Maria da Costa
Cabral da Costa Macedo, Diamantino Lopes da Graça
e Jorw Eduardo Gomes de Carvalho Santos.
Alferes milicianos de artilharia, e~ disponibilidade, do
regimento de artilharia pesada n.? 1, José Rodrigues
Abrantes, António Hipólito de Lima Correia, José
Vicente Cordeiro Malato Beliz e Luís Aníbal Teixeira
Sá Fernandes.
Centro de mobilização de artilharia

n.O7

Capitão miliciano de artilharia, em disponibili dade, do
regimento de artilharia pesada n." 2, Augusto Arnaldo
Roque de Sá Nogueira.
Ten~n~es milicianos de artilharia, em disponibilidade,
Dlnls da Silva Leitão, Joaquim de Pinho Ferraz
Brandão, Fernando Augusto Baptista, Carlos Maria
de Azeredo Pinto Melo e Leme, Manuel de Almeida
e Joaquim Azeredo de Sá Reis Porto.
Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, Fernando Alberto Brunner Cortês, Carlos de Azevedo
Maia, José Paulo da Silveira de Queirós e Lencastre
e Alcides Campos de Faria.
Centro de mobilização de artilharia

rn

n. ° 8

...e~entes milicianos de artilharia
em disponibilidade,
0 regimento
de artilharia pesada n.? 3, Norberto
ardoso de Meneses e Mário Augusto Soares Carrapatoso
Al.f~er~smiiiciano do artilharia, em disponibilidade, do
leglmento do artilharia pesada n.? 3, Ricardo Augusto
~uadrado e Nicolau de 'JIendou\a Cabral Parreira
o Amaral.

0

T

Centro de mobilização de artilharia

n.O 9

e:lentes .miliciano
de artilharia, em disponibilidade,
o reglmento de artilharia n.? 6, Manuel Joaquim
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Pina Amorim, João Cebolais Neto, Reinaldo Jorge
Vital Rodrigues, António Lobo da Silva Rosa, Gabriel Bastos, Manuel de Matos Ferreira e Ramiro Ferreira Libano Monteiro.
Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia n. o 6, José Manuel Cura Resende Elvas e Fernando Luis de Sommer de Andrade.
Centro de mobilização de artilharia

n.O 10

Capitães milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia antiaérea fixa, César Amadeu
Osório da Costa Cabral, Jorge Paulo Rodrigues e
António Boleto Ferro Martins e, do grupo de artilharia
contra aeronaves n. o 1, Rúben Vítor da Cruz Valente.
Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia antiaérea fixa, Rui Falcão
Costa, José Pedro Sassetti Elston Dias, José da Costa
Pereira, Arnaldo Salau Teixeira de Queirós, Artur
Fernandes Agostinho, Raul Adelino Mascarenhas, João
Nunes Pereira, Augusto Alexandre Eliseu Barjona de
Freitas, José Cândido Rebelo Pereira, Fernando Manuel da Costa Jesus, Mário Pires Ferreira Chaves,
António Camões da Costa Carvalho, Ernesto Augusto
Bastos de Matos, Rui Almiro de Figueiredo, António
André Guimarães Cabrita Franco, Américo Vieira Galamba, Domingos Nazaré Pinheiro, Virgilio .l\guas de
Lima Guerreiro Calado, Francisco Duarte, Vítor Roberto Mendes Pinto, J 0110 Ondas de Oliveira Fernandes, Francisco Augusto da Fonseca Dias, José Manuel
Nogueira Caldeira Castelo Branco Cary, Manuel J oaquim da Costa Oliveira e José Vitor Rodrigues FrancO
e, do grupo de artilharia contra aeronaves n." 1,
Guiuseppe Cocco.
Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia antiaérea fixa, J osé Jordão
Costa Martins, Jorge de Carvalho, Manuel Ramos Marieiro, António José Coimbra, Joaquim Lopes Belchior
e António Guedes l\1arques.
Centro de mobilização de artilharia

n. o II

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aeronaves n." 2, JOiLOdos
Santos Baleizão, Amândio Manuel Marques Cardoso,
Joaquim Simões Gonçalves e Américo de Jesus de
Almeida Santo.
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Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aeronaves n. o 2, António
José Girão Marques, João Carlos Mourão Vaz Osório,
Joaquim Aurélio Neto Valente, Horácio de Almeida
Figueiredo e Jerónimo Ferreira Pereira Coutinho.
Centro de mobilização de artilharia

n.° 12

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aeronaves n. o 3, Carlos
Mário Santos Pais Martins, Jorge Alegria Leite Faria,
António Augusto Soares Pinto, Manuel António Brandão da Cunha Lima e Justino -Carlos Luis Gonzaga.
Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aeronaves n. o 3, Ivo Bravo
Pinheiro, Manuel José Almeida Braamcamp Sobral,
António Joaquim de Carvalho e Silva, Fernando Quintino Miranda de Carvalho, Luis Augusto Cardoso e
Luis Gonzaga de Oliveira Ferreira.
n.O I
Capitão miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de cavalaria n. o G, Orlando Ribeiro Martins.
Tenentes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de cavalaria n.? G, Salvador José Trem
Torres e Luis Amaro Joaquim de Oliveira.
Centro de mobilização de cavalaria

Centro de mobilização de cavalaria n. ° 2
Tenentes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de cavalaria n.? 5, Américo da Silva Marques, Luis Rosa Lopes de Mira e Adolfo Correia Rito.
Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, do
r.egimento de cavalaria n.? 5, Francisco Joaquim Martins Tomada, José Luís Gonzaga Boaventura Claro o
David Lopes dos Rei .

n.O 3
rrene~tes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de lanceiros n.? 1, Plínio Casimiro Serrote,
Henrique de Carvalho Co ta, Carlos Eduardo Bastos
de S?veral e Jo
de Alm ida Rijo, do regimento de
lanceiros n. o 2, Bernardo Barbosa Guimarães, J OrLO Guilherme ~rateiro, Fernando ~loreira Ribeiro, João 1\fen~es, Aires Reynaud •'ampaio Guimarães o Nuno Maria
~a Costa Morais, do regimento de cavalaria n. o 3, .J os
fanuel da Cunha e 'á Abranches de Oliveira e Costa,
Centro de mobilização de cavalaria

é
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Francisco de Lara Colaço Alegre e Filipe Augusto de
Almeida Ferreira e. do regimento de cavalaria n. o 7,
. Joaquim Pereira Duarte, Francisco José de Sousa
Tavares, Hui Alberto Gonçalves Mendes e José Ribeiro Coutinho.
Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade,' do
regimento de lanceiros n.? 1, Rogério Dinis Gonçalves Henriques e Nuno Lusignan Vilaça de Sousa, do
regimento de lanceiros n. o 2, Alberto Augusto Azevedo Xavier, António Cândido, de Sousa, José Guilherme Dargent Caldas, Nuno Alvares Duarte Matias
Ferreira, Mário Vitória Pais de Ramos, João António
de Meneses Pita e Castro de Penha e Costa, Manuel
Guilherme de Castro Pereira Street de Arriaga e
Cunha, Henrique José Vilardebó Chaves e Luis Gonzaga da Gama Sepúlveda, do regimento de cavalaria
n." 3, Luís António Coelho Bulhão e, do regimento
de cavalaria n. o 7, José Humberto Barros das Neves,
Bernardino José Grandvaux Barbosa e João Manuel
Nogueira Jordão Cortês Pinto.
Centro de mobilização de engenharia n.O I

Tenentes milicianos de engenharia, do regimento de engenharia n.? 1, Adolfo José Queirós de Sousa, António Cláudio dos Heis e António de Oliveira Ruival.
Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
do regimento de engenharia n.? 1, Luis Augusto de
Almeida Alves, Pedro Kopke Pardal Monteiro, Manuel Goulart de Medeiros, Luis Filipe Pinto Eliseu,
Nuno Maria Godinho Mourão, José Joaquim Toscano
Júnior, Augusto José Larião Supico, Vasco Henrique
Serra e Santos, António Rebelo da Costa Franco e
Abreu e Fernando Luis Barreiros Marques.
Centro de mobilização de engenharia n.O 2

Tenentes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
do regimento de engenharia n.? 2, José Hernâni Ferreira Monteiro, António Eduardo da l\fota Lopos e
António Deaquino Barreiros Ferreira de Lemos.
Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
do regimento do engenharia n.? 2, Joaquim Santane
Sabino Domingues, Francisco José de Lemos o Matos,
Mário Júlio Machado das Neves, José Amorim Lopes
Coelho, Manuel João de Almeida Barros e António
J oito de Oliveira Pinheiro.
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Centro de mobilização de engenharia n.O 3

Tenentes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
do batalhão de telegrafistas, João Luis Ribeiro Leal
de Faria, João Travaços Portela e Rui Afonso Fialho
de Sá Pereira.
Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade, do
batalhão de telegrafistas, João Pedro Neves Clara,
Carlos Ventura Amaral, Adriano Carlos Torres Carneiro Vaz Pinto, Eurico Fernando Mendes da Silva,
António Alves de Carvalho Fernandes, Carlos Barradas Ribeiro da Silva, Pedro Pessoa de Carvalho e
Marcelino Correia.
Centro de mobilização de engenharia n.O 4

Tenente miliciano de engenharia, em disponibilidade, da
escola prática da arma, Joaquim Lopes Nicolau.
Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
da escola prática da arma, Alfredo de Resende,
René da Costa Guimarães e Luis Alberto de Figueiredo do Vale.
Centro de mobilização

de engenharia n.O 5

Tenente miliciano de engenharia, em disponibilidade,
do batalhão de caminhos de ferro, Paulo Fernandes
Morais J ales.
Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
do batalhão de caminhos de ferro, João Manuel Gomes
Barroso, António Joaquim Cabral Marques de Beja
Neves, Alberto Arcanjo Pe sanha Viegas, Acácio da
~onceição Pereira Amaro, Nuno Maria Henriques de
encastre e Fernando António de Figueiredo.
Centro de mobilização de trem n.O I

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
~o grupo de companhias de trem auto, Ilenrique Moita
e.~Fontoura Madureira, João larlos de equeira Varl~Jao, João António Ferreira Lama, Leonel Vogado
ranco, Francisco Jo é Coutinho Guedes e Alberto
Coelho Bártolo.
i

As passagens ao centro de mobilização
nesta portaria têm efeito desde 1 de Janeiro

referidas
de 19M.

196

ORDEM DO EXERCITO N.o 3

2." Série

Por portarias de 16 de Março de 1956:
Ministério do Exército - 3." Direcção-Geral

Tenente-coronel do corpo do estado-maior,
rário, Joaquim Júdice Leote Cavaco.

supranume-

Comando militar de Angola

Coronel do serviço de administração militar, inspector,
da direcção do mesmo serviço, Salvador Pereira da
Silva.
Comando militar da índia

Subchefe do estado-maior, o capitão do corpo do estado-maior, do quartel-general da 3.a região militar, Carlos
Fernando da Cunha Vieira de Araújo.
Alferes: de infantaria, do regimento de infantaria n. o 10,
Raul Duarte Cabarrão e, do batalhão de engenhos,
Vinicio Alves da Costa e Sousa e, do serviço de administração militar, da Escola Prática de Engenharia,
Jaime Elder Duarte Barros.
Comando militar de Macau

Chefe dó estado-maior, o capitão do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, António
Adriano Faria Lopes dos Santos.
Capitão de cavalaria, do regimento de lanceiros n.? 2,
Mário Abrantes da Silva.
Alferes: do serviço de administração militar, do batalhão
independente de infantaria n.? 19, Eugénio Óscar Filipe de Oliveira e, do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, do Depósito Geral de Material de Guerra,
António da Silva Sequeira.
3." região militar - Quartel-general

Major do corpo do estado-maior, no quadro do mesmo
corpo, Ireneu de Almeida Mota.
Regimento de infantaria

Capitão de infantaria,
reiro Palmela.

n.· 2

no quadro da arma; Carlos Lou-

Regimento de infantaria n.· 6 ,

Capitão de infantaria, do regimento do infantaria n. o 8,
José Fernando de Oliveira Barros Basto.
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Batalhão de caçadores n.· 5
Batalhão

Major de infantaria,
Júdice,

de caçadores

da india

supranumerário,

José Maria Gil

Direcção da Arma de Artilharia

Capitão de artilharia,
tista Jacquet.

no quadro da arma, Álvaro Bap-

Regimento de artilharia

ligeira n.· 2

Capitão de artilharia, no quadro da arma, Vitor Agostinho de Mendoça Frazão.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 4

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de artilharia de costa, Rui Coelho Gonçalves.
Regimento de lanceiros n.· I

Major de cavalaria,
Machado Faria.

no quadro da arma, Mário Jaime

Regimento de cavalaria n.· 3

Capitão de cavalaria,
gado Maia.

supranumerário,

José Carlos Sir-

Escola Prática de Engenharia

Capitão de engenharia,
Azevedo.

no quadro da arma, Orlando de

Regimento de engenharia n.O I

Ca~itão de engenharia,
hndo Almeida Pina.

no quadro da arma, João 01'-

Batalhão de telegraflstas

Capitão de engenharia, no quadro da arma, Pedro Franco
Marques.
1.° grupo de companhias de saúde

Major médico, comandante do 2.° grupo de companhias
de saúde, António Falcão Marinho de Barros Cortês.
2.° grupo de companhias de saúde

COlI?andante interino, o capitão médico, do hospital mi!tal' regional n.? 4, José Pires da ilva.
I.· grupo de companhias de administração militar

Capitão do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço; Luis Tavares dos Santos.
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Escola do Exército

Tenente de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n." 2, Abel Cabral Couto.
Instituto Proflssional dos Pupilos do Exército

Professor provisório, o capitão de engenharia, do grupo
de companhias de trem auto, Fernando do Carmo
Correia Calado.
Comando militar de Angola

Alferes milicianos, de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 2, José Francisco de Carvalho Garcia e Costa
e, do serviço de administração militar, do comando
militar de Moçambique, Carlos João da Silva Moreira
Rato, ambos em disponibilidade.
Comando militar de Moçambique

Alferes milicianos: de artilharia, do comando militar de
Angola, Hélio Martins Pamplona de Sá Moniz Corte
Real e, do regimento de artilharia pesada n.? 3, João
Eduardo de Lemos e Brito e, do serviço de administraçãomilitar,
do 2.° grupo de companhias de administração militar, Mário Trindade Salvado, o primeiro
licenciado e os restantes em disponibilidade.
Regimento de infantaria

n.· I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
independente de infantaria n. ° 19, José Pedro Calleia
Serra.
Regimento de lanceiros n.· 2

Tenente miliciano de cavalaria Rui Ferreira.
Batalhão de telegrafistas

Tenentes milicianos: de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n.? 10, José Manuel da
Rocha Vidal, do regimento de infantaria n.? 14, António José llenriques Pereira e Fausto Marques Correia;
de artilharia, licenciado, do centro de mobilização de
infantaria n.? 19, Fernando de Oliveira Tavares da
Silva, em disponibilidade, do regimento de artilhari~
ligeira n.? 2, Carlos Jordão Pedro Ferreira, do regImento de artilharia ligeira n. o 4, Raul Duarte Moniz
Melo e, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Manuel João de Almeida Júnior; de engenharia, em dis-
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ponibilidade, do. regimento de engenharia n. ° 2, José
Salvador Dias Guedes da Silva, Joaquim Fernandes
Patrícío, Adriano Antero Lopes Zilhão, Carlos Alberto
Guimarães de Oliveira e Alexandre da Fonseca Leitão
Teixeira, licenciados, do centro de mobilização de
engenharia n." 1, António Wrem Viana e Alberto Teodoro Ferreira Pinto Basto e, do centro de mobilização
de engenharia n." 4, Manuel Severo de Figueiredo
Cunha.
Alferes milicianos: de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 3, Antero André Palma
Antunes, do regimento de infantasia n. ° 15, José Manuel
Monteiro Azemel, do batalhão independente de infantaria n.? 19, Mário Raimundo Barbeitos Cotrim, do
batalhão de engenhos, António José Duarte de Almeida
e licenciado, do centro de mobilização de infantaria
n.? 11, Henrique Esteves Pires; de artilharia, em disponibilidade, do regimento de artilharia ligeira n. ° 1,
Eduardo António Alves Bento, do regimento de artilharia pesada n.? 2, Jorge Manuel Raul Ferraz, do
regimento de artilharia de costa, Carlos Faria e Castro,
do grupo de atilharia contra aeronaves n. ° 3, José Pinto
de Paiva e Francisco José Guimarães Fernandes e
lÓicenciado,do centro de mobilização de artilharia n.? 12,
scar de Oliveira Vaz Osório; de engenharia, em disponibilidade, do regimento de engenharia n.? 1, António José de Oliveira Cruz Bernardo e Domingos
J?assos Coelho, do regimento de engenharia n.? 2,
Angelo Manuel da Fonseca Rosário e, do batalhão de
caminhos de ferro, Carlos Eduardo Sobral Barreiros.
Brigada n. o I de telegraflstas

Capitães milicianos: de infantaria, do centro de mobilização de infantaria n.? 6, Joaquim Manuel Castelo
Galamarra, do centro de mobilização
de infantaria
n.O 10, J osé da Costa Rocha e, do centro de mobilização de infantaria n.? 14, Jaime Ferreira Fernandes
e, de artilharia, do centro do mobilização de artilharia
n.? 6, António Alberto Baeta, todos licenciados.
Tenentes milicianos; de infantaria, licenciados, do centro
de mobiliza.<;ão d infantaria n.? 1, Armando Fragoso
da Silva Ribeiro e José Augusto
o ta Cabral, do
dentro de mobilização
de infantaria n.? 2, Martinho
e Carvalho 'erra,. do centro do mobilização do ínfan-
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taria n. ° 4, Rogério Heitor da Paixão e José N orberto
da Silva Assis, do centro de mobilização de infantaria
n.? 5, José Lopes Robalo, Joaquim Manuel da Silva,
Humberto Marques das Neves, José Campos Cordeiro, Rogério Teixeira do Nascimento Alves e Mário
José Ferreira da Costa Jardim, do centro de mobilização de infantaria n.? 8, José da Veiga Gil da Fonseca Pinheiro e Ernesto da Conceição Pereira da Cruz
Pinto, do centro de mobilização de infantaria n.? 13,
Arnaldo Amândio Monteiro do Nascimento, do centro
de mobilização de infantaria n. ° 1G, António Luis
Mira e Abílio Correia de Miranda e, do centro de mobilização de infantaria n.? 19, Artur Correia Alves e
Júlio Vítor Pereira; de artilharia; licenciados, do centro de mobilização de artilharia n. ° 2, José Maria Lopes de Carvalho, do centro de mobilização de artilharia
n. ° 5, Virgilio José Morais Castro, do centro de mobilização de artilharia n. ° 7, Agostinho Cerqueira Costa
e, do centro de mobilização de artilharia n,° 10,
Adriano de Morais Monteiro, Manuel Lourinho de
Matos e Sebastião Pedro Ferreira Murteira e, de engenharia, licenciados, do centro de mobilização de engenharia n.? 1, Augusto Alegre Marta, Amaro Figueira,
Alberto da Silva Guimarães e José Passos Coelho, do
centro de mobilização de trem n.? 1, Afonso de Oliveira e Silva, do centro de mobilização de engenharia
n." 2, José dos Santos Martins, Diamantino Martins
Dias de Carvalho, António Eduardo da Mota Lopes e
Reinaldo Gentil da Costa e, do centro de mobilização
de engenharia n. ° 3, Franklin Júlio Gomes, Carlos
Gozalo e Silva e Rogério Augusto Leite Rodrigues.
Alferes milicianos: de infantaria, licenciados, do centro de
mobilização de infantaria n.? 1, Artur Duarte Miguéis
e Guilherme Xavier Laje Vasconcelos Correia, do
centro de mobilização de infantaria n.? 2, Manuel
Joaquim Simões Carneiro, do centro de mobílízação
de infantaria n." 4, José Marques de Andrade e Luís
Vieira Pinto, do centro de mobilização de infantaria
n.? 6, António Martins e Guilherme Gonçalves Ferreira, do centro de mobilização de infantaria n.? 8,
David Martins da Silva Ferreira, do centro de mobilização de infantaria n.? 10, Júlio Dias e, do centro de
mobilização de infantaria n.? 14, Augusto Ferreira
Pinto Bastos e, de artilharia, licenciados, do centro
de mobilização de artilharia n.? 1, Mário Santos Silva,
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do centro de mobilização de artilharia n.? 11, Joaquim
Rocha Monteiro Limão e, do centro de mobilização de
artilharia n." 12, Luis Gonzaga de Oliveira Ferreira.
2.0 grupo de companhias de saúde

Alferes miliciano médico, em disponibilidade, do comando
militar de S. Tomé e Príncipe, Manuel da Costa Mourão.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. o I

Tenente miliciano médico, licenciado, do comando militar
de Angola, Eugénio Augusto Portel Jorge.
I.o grupo companhias de administração militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, do comando militar de Angola,
Ernesto Jorge da Conceição Ferreira.

Por portarias de 18 de Março de 1956:
~
I nstituto de Altos Estudos Militares

Professor eventual do curso de altos comandos, o general, professor efectivo do mesmo curso, cargo de que
fica exonerado pela presente portaria, Jorge Henrique
Nunes da Silva.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 31 de Março de 1956).

Profossor efectivo do curso de altos comandos, o brigadeiro, no quadro do corpo de generais, António Augusto de Valadares Tavares, nos termos do artigo 7.°
do Decreto-Lei n.? 30 264, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 36238} de 21 de Abril de 1947, na vaga do general Jorge Henrique Nunes da Silva, que, por portaria
desta data, é exonerado das referidas funções.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 3 de Abril de 1956. Não são
dovldos omolumentos, nos termos do Deeroto n.o 22 257).

P01'

portarias de 23 de Março de 1956:

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 2 de
Março de 1956, inserta na Ordem do Exército n.? 2,
2. a série, do corrente ano, que coloca no regimento
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de infantaria n.? 10 o tenente médico, do hospital
militar regional n,° 1, António Adriano de Freitas
Pinto.
Nomeado professor eventual do curso para a promoção
a oficial superior no Instituto de Altos Estudos Militares, nos termos do artigo 17. o do Decreto n. ° 37 139,
de 5 de Novembro de 1948, o capitão do serviço de
administração militar José Rogélio da Palma Vaz.
(Anotada pelo Tribunal

de Contas em 2 de Abril de 1956).

Ministério do Exército - Repartição Geral

Tenente do quadro' dos serviços auxiliares do Exército,
do Depósito Geral de Material de Guerra, Manuel dá
Encarnação Falcão.
Ministério do Exército - 3." Direcção·Geral

Major do corpo. do estado-maior, no quadro de oficiais
do mesmo corpo, Ernesto António Luis Pereira de
Macedo.
Comando militar dos Açores

Chefe do estado-maior, o tenente-coronel do corpo do
estado-maior, no quadro dos oficiais do mesmo corpo,
Vasco António Lopes de Eira.
Comando militar de Angola

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria. n." 16,
António Lopes Cardoso Candeias.
Comando militar de Moçambique

Major de artilharia, do Instituto Profissional dos Pupilos
do Exército, Antero Filipe Veloso Ramos.
Capitão de infantaria, com o curso geral do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Carlos Rodrigues dos Santos.
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 5, Maximino de Abranches Mendes
de Sena Neves.
Escola Prática de Infantaria

Major de infantaria, do regimento
Luis Mário do Nascimento.

de infantaria n." 5..

:l."

Série

ORDEM DO EXERCITO
Regimento de infantaria

N.O 3

203

n.· I

Major de infantaria, da escola prática da arma, Amândio
José da Conceição Ferreira.
Tenente de infantaria, no quadro da arma, António Manuel da Graça Pinheiro Rodrigues Inácio de Paiva.
Regimento de infantaria

n.· 13

2.° comandante, o tenente-coronel de infantaria, subchefe
do distrito de recrutamento e mobilização n." 8, António José da Costa Cunhal.
Escola Prática de Artilharia

Tenente veterinário, do regimento de infantaria n.? 16,
Manuel de Jesus Ventura Nunes, sem dispõndio para
a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 4

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia de costa,
José Mendonça Prazeres.
Regimento de artilharia

de costa

Capitão de artilharia, da direcção da arma (Inspecção de
Artilharia de Costa), José das Neves Pacheco.
Regimento de cavalaria
Grupo de carros

n. 8
O

de combate

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
d? distrito de recrutamento e mobilização n.? 13, FranCISCO António Leonardo.
Grupo de carros de combate divisionário

Capitão de cavalaria, do regimento de lanceiros n." 1,
Francisco J o é Falcão e Silva Ramos.
Alàeres do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o~regi~ento de infantaria n. o 13, Domingos Magalh aes PlUtO do Meneses.
Escola do Exercito

Alferes de infantaria, do batalhão
José dos. antes Carreto Curto.

de caçadores

n.? 6,
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Por portarias de 30 de Março de 1956:
Escola do Exército

Professor catedrático das 19.a e 20.a cadeiras, o major
do serviço de administração militar, da direcção do
mesmo serviço, Marcelino Ferreira Martinho, nos
termos dos artigos 18.°, 19.°, 20.° e 21.° do Decreto-Lei n.? 30874, alterado pelo Decreto-Lei n.? 36237,
de 21 de Abril de 1947 (mapa anexo n.? 1), na vaga
do tenente-coronel Albino Amilcar Rodrigues de Soure,
que, por portaria de 23 de Novembro de 1955, foi
promovido a coronel e exonerado do referido cargo.
Manutenção Militar

Chefe dos serviços de contabilidade, o major do serviço
de administração militar, da 1. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, Eduardo Nascimento
Oarneiro Allen, nos termos dos artigos 24.° e 110.°
do Decreto-Lei n." 16696, de 9 de Abril de 1929,
e de harmonia com o Decreto-Lei n. ° 18074, de 11 de
Março de 1930, na vaga do major Luis Alberto Soares
de Morais Oarvalho, que, por portaria de 29 de N 0vembro de 1955, foi promovido a tenente-coronel e
exonerado das referidas funções.
Oficinas Gerais de Fardamento

Chefe dos serviços fabris, o major do serviço de administração militar, no quadro do mesmo serviço, Salvador Vieira de Santana, nos termos do artigo 27.°
do Decreto-Lei n.? 11 605, de 23 de Abril de 1926,
e base III da Lei n.? 2020, de 19 de Março de 1947,
n~ vaga do major António Dias, que, por portaria de
16 de Dezembro de 1955, foi nomeado subdirector das
mesmas Oficinas e exonerado daquele cargo.
(Visadas pelo Tribunal
do Contas em 3 do Abril de 195G. 81\0 do'
vldos emolumentos, nos termos do Decrete n •• 22251) •

.Por portaria de 3 de Abril de 1956:
Nula a parte da portaria de 2 do Março do corrente ano,
inserta na Ordem do Etcército n. o 2, 2. a série, de H)56,
que coloca nos regimentos do infantaria n. os 2 e 15,
respectivamento, os tonontes módicos, do 1.0 grupo do
companhias de saúde, Fernando Neves Forro o, do Hospital Militar Principal) Rui José Rebolo do Andrade.
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Por portaria de 4 de Abril de 19M:
Ministério do Exército -La e 2." Direcções-Gerais
Conselho administrativo

Capitão do serviço de administração militar, da 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, Gonçalo Mendes da Maia.
.
Ministério do Exército - 3." Direcção-Geral - 1.' Repartição

CapitilO do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de artilharia de costa, Pedro António
Beja.
Ministério do Exército - 3." Direcção-Geral-

2_" Repartição

Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n." 5,
António Maria Rebelo.
3.· região militar - Quartel-general

Capitão de artilharia, do regimento
. n. o 2, Américo Trindade.

de artilharia pesada

4.· região militar - Quartel-general

Major de cavalaria, do regimento
José Lopes Ferreira da Silva.

de cavalaria

n.? 3,

Regimento de infantaria n.· 6

'l'e~ente do serviço de administração militar, do DepósIto Geral de Fardamento e Calçado, Diogo Antunes
Clemente.
Regimento de infantaria

n.· 15

A.lfer,e~ do erviço de administração militar, da Escola
Pratica de Artilharia, José Dias Campos.
Batalhão de caçadores n.· 7

Caaitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
a .3. a Repartição da La Direcção-Geral deste MinistérlO, Germano Felizes.
Batalhão de engenhos

Alferes do quadro dos serviços auxiliare do Exército,
~o regimento de artilharia pesada n. o 3, João Teodoro
os Rois Soares.
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Direcção da Arma de Artilharia

Inspector da 3. a inspecção de artilharia, o brigadeiro,
no quadro do corpo de generais, João Carlos Guedes
Quinhones de Portugal da Silveira.
Brigadeiro, no quadro do corpo de generais, Aníbal Frederico da Silveira Machado.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do quartel-general da 2. a região militar, Alfredo Emílio Cardoso.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 4

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de lanceiros n.? 1, João José dos Santos
Ferreira.
Regimento de artilharia

pesada n.· 3

Alferes: de artilharia, do grupo de artilharia de guarnição, Humberto Firmino Alfarra Guerreiro e, do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do batalhão
do engenhos, Adão Maria de Almeida Graça.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de artilharia n. o 6, Fernando Zeferino
Martins.
Batalhão de telegraflstas

Capitão de engenharia, da 2.a Reparticão da 2.a Direcção-Geral deste Ministério, Guilherme Bastos Moreira.
Campo de instrução

de Santa Margarida

Centro crlpto

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do batalhão de caçadores n.? 7, Joaquim Antunes de
Oliveira.
1..

grupo de companhias de administração

militar

Alferes do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, António Carlo Cerrado Mourão.
2.° grupo de companhias

de administração

militar

Tenente do servir; o do administração militar, do regimento de artilharia ligeira n. ° 2, Arnaldo Afonso de
Almeida Antunes.
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Hospital Militar Principal

AlfE'res farmacêutico, no quadro
militar, Rui Ferreira Bastos.

do serviço

de saúde

Colégio Militar

Alferes farmacêutico, no quadro do serviço de saúde militar, Fernando da Cruz Garcia .
.a...

Ministério

do Exército - Repartição

Geral

Por contrato de 23 Fevereiro de 1956:
a

Dr. Isaura Pereira do Rosário Canto, médica estomatologista - nomeada para o lugar de dentista do
Instituto de Odivelas, nos termos do artigo 45.0 do
Decreto n.? 32615, de 31 de Dezembro de 1942.
(Visado pelo Tribunal de Contas em 5 de Março de 1956. São de"
vldos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Por portaria de 24 de Fecereiro de 1956:
Luis Gonçalves da Silva, professor efectivo do 7.0 grupo
do ensino liceal- exonerado do cargo de professor
efectivo do mesmo grupo de disciplinas do Colégio
Militar, para que foi nomeado por portaria de 6 de
Janeiro do corrente ano, não chegando a tomar posse,
por não convir ao serviço do aludido Colégio.
(Anotada

polo Tribunal

de Contas em 1 de Março de 1956).

Por portaria de 2 de Março de 1956:
Capitão de engenharia Fernando do Carmo Correia
~alado.- nomeado professor provisório do Instituto
1 ro~sslOnal dos Pupilos do Exército, durante o ano
ectlVo de 1955-1936, nos termo do artigo 2.0 do
I?ecreto n.? 26341, d 7 de Fevereiro de 1936, e artdlgO10.0 do Doer to-Lei n.? 37136, de e do Novembro
e 194 . (VI.ada pelo Tribunal de Contas em 26 de Ma~o do 1956. Slo
devldol

emolumontos,

nos termos do Docroro

D.· 22 257).
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DE TEMPO DE SERViÇO

do Exército -I.a Direcção-Geral-

2.

a

Repartiçh

Por portaria de 2 de Março de 1956:
Concedida a rectificação do tempo de serviço que lhe foi
atribuido, nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei
n. o 28 404, de 31 de Dezembro do 1937, ao tenente
de infantaria, na situação de reserva, Álvaro Henriques Antunes, cuja pensão é de 28.560~, por ter completado mais um ano de serviço, ao abrigo do artigo 8.°
do Decreto-Lei n.? 28402, da data acima referida,
passando a contar, desde a mesma data, 36 anos do
serviço. A execução da presente portaria não determina qualquer encargo para o orçamento deste Ministério.
Por portaria de 16 de Ma1'ço de 1956:
Concedida a rectificação do tempo de serviço que lhe foi
atribnido, nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei
n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, ao tenente
de cavalaria, na situação de reserva, Teodorico Augusto Palmeira, cuja pensão é de 28.560~, desde 1 de
Outubro de 1954, por ter completado mais dois anos
de serviço, ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-lei
n.? 28402, da data acima referida, passando a contar
36 anos de serviço. A execução do prosente diploma
não determina quaisquer encargos para O orçamento
deste Ministério.
(Anotadas

VIIMinistério

polo Tribunal

de Contas

em 21 de Março de 1959)'

MELHORIA DE PENSOES

do Exército _La DirecçAo-Geral-

2.a Repartição

Concedido o abono de melhoria do pensão que lhes foi
atribuído, nos tormos do § 3.° do artigo 6.° do Docroto-Lei n.? 2840-1:, do :31 de Dezembro de 19;37,
aos oficiais na situação de reserva em seguida mon-

2." Série
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cionados, por terem completado o número de anos de
serviço que a cada um vai indicado, de harmonia com
o artigo 8.0 do Decreto-Lei n.? 28402, da data acima
referida:
Por portaria de 2 de Março de 1956:
Coronel do serviço de administração militar Hermenegildo Chaves de Paiva, 70.2001$, desde 2 de
Fevereiro de 1956 - 39 anos de serviço.
Major de artilharia Antero Simões Pericão, 45.9001$,
desde 2 de Fevereiro de lQ56 - 36 anos de serviço.
Capitão de infantaria Manuel Maria Coelho Júnior,
36.720fl" desde 14 de Fevereiro de 1956 - 36 anos
de serviço.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas em 23 de Março de 1956. São denos termos do Decreto n.· 22 257).

Por portaria de 9 de Março de 1956:
Coronel de infantaria José Monteiro da Rocha Peixoto, 70.80-i1l80, desde 10 de Fevereiro de 195039 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército João Pinto Guedes de Gouveia, 39.7801$,
desde 20 de Fevereiro de 1956 - 39 anos de
serviço.
(Visada pelo Tribunal
vldos emolumentos,

de Contas em 23 de Marlo de 1950. Silo donOI termos do Deoreto n. 22 267).

Por portaria de 16 de Março de 1956:
Conc~dido o abono de melhoria da pensão que lhe foi
atnbuida, nos termos do artigo G. o do Decreto-Lei
n.s 39 843, de 7 de Outubro de 1954, ao brigadeiro
de cavalaria, na situação de reserva, Domingos de
~~usa i\fagalhães, no quantitativo de 88.800tS, desde
de Fevereiro de Hl3G, por ter completado mais
m ano de serviço, ao abrigo do artigo 6.0 do mesmo
37ecreto-Lei, passando a contar, desde aquela data,
, anos de serviço.

t

(Vlsndn pelo Tribunal
vldo. omollllllootol,

do COlltas om 28 do Março do 1950. Silo donos termos do Decreto o •• 22 201).
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VIII- CONDECORAÇOES
Presidência

N.o 3

2.1 Série

E LOUVORES

do Conselho - Gabinete do Ministro da Defesa Nacional

Tendo sido agraciado com a Ordem Militar Desportiva
de La classe e a cruz de cavaleiro da Ordem de
Mérito Militar, respectivamente pelos Governos do
Egipto e dos Estados Unidos do Brasil, o major de
infantaria António de Almeida Andrade, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquelas mercês
e usar as respectivas insígnias.
(Publicada no Diário do Governo n.o 59, 2.' série, de 9 de Março
de 1956).

Por portaria de 12 de Morço de 1956:
Louvado o capitão capelão Aníbal Rebelo Bastos porque, tendo servido com forças expedicionárias quase
ininterruptamente desde 1942, quando e onde a soberania de Portugal nos seus territórios de além-mar foi
posta em rjsco - em Cabo Verde, Lourenço Marques,
Timor e India -,
se evidenciou sempre pelo seu
exemplo vivo de virtudes cristãs, de modo a merecer
a estima e admiração das forças militares e das populações por ele moralmente assistidas, desempenhando
de uma forma impecável a sua missão de sacerdote
e de soldado, quer nas tropas, quer no desempenho
de cargos civis a que foi chamado, tanto ]10 labor
imposto por disposições legais, como onde somento
foi levado pelo seu sentimento de perfeito lusitanismo,
procurando dilatar a fé e o espirita de Portugal coma
verdadeiro missionário e padre soldado, que muito
honrou o Exército e bem mereceu do seu pais.
(Publicada no Diário do Governo
de 1956).

Ministério

li. o

71, 2.· sórlo, de 23 de :Março

do Exército _La DirecçAo-Geral-1.

a RepartiçAo

Condecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com as
disposições do regulamento aprovado pelo Decreto
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n.? 35 667, de 28 de Maio de 1946, e Portaria
n." 12731, de 4 de Fevereiro de 1949, os seguintes
oficiais:
Coronel de artilharia J oão Máximo Tassara Machado.
Major do serviço de administração militar, na situação de reserva, Artur Rodrigues de Matos.
Capitães: do extinto quadro auxiliar de engenharia,
na situação de reserva, António Soares Cadete
e José Esteves Geraldes Freire; do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, Simão Alves
Loureiro, e, chefe de banda de música, Domingos Martins Coelho.
Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do
Exército António Gonçalves Miranda e Carlos
Ferreira Capela.
Oondecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com
as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto
n.O 35667, de 28 de Maio de 1946, os primeiros-sargentos, do quadro de amanuenses do Exército, Manuel
António de Sousa e, artifíce correeiro, Manuel Ribeiro
de Sousa Mendes.
Tendo sido agraciado pelo Governo Francês com o grau
de oficial da Ordem da Legião de Honra o coronel
do corpo do estado-maior Alberto Andrade e Silva,
é-lhe permitido, em conformidade com as disposições
do Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela
mercê e usar as respectivas insígnias.
Tendo sido agraciados pelo Governo dos Estados Unidos do Brasil com o grau de oficial da Ordem de
Mérito Militar o coronel do corpo do estado-maior
Alberto Andrade e Silva e o capitão de artilharia
Gaspar Pinto de Carvalho Freitas do Amaral, é-lhes
permitido, em conformidade com as disposições do
Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela
mercê e usar as respectivas insígnias.
Tendo sido agraciado pelo Governo Grego com o grau
de .oficial da Ordem Real da Fénix o major de cavalana Luis Alberto Filipe Rodrigues é-lhe, permitido,
em conformidade com as disposições do Regulamento
das Ordens Portuguesa , aceitar aquela mercê e usar
T as respectivas ínsignias.
endo sido agraciado pelo Governo de Espanha com a
cruz de La classe do Mérito Militar, com distintivo

2i2
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branco" o capitão de artilharia J osé Maria Soares da
Costa Alvares, é-lhe permitido, em conformidade com
as disposições do Regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas insignias.

Por portaria de 28 de Fevereiro de 1956:
Condecorados com a medalha de mérito militar das classes que lhes vão indicadas, nos termos do artigo 52.0
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de
1946, os sargentos a seguir indicados:
3.' classe

Primeiro-sargento
do quadro
Exército José Ramos.

de amanuenses

do

4.' classe

Primeiros-sargentos
do serviço de saúde militar
Mário Gardete Correia e, do quadro de amanuenses do Exército, José Sequeira.
Segundos-sargentos enfermeiros José Maria Velês
Quesada, J osé Abelha e António dos Reis.

Por portarias de 2 de Março de 1956:
Louvado o coronel de infantaria João Duarte Marques
pela forma muito distinta como exerceu o comando do
regimento de infantaria n.? 2, durante um periodo
particularmente
difícil e trabalhoso por virtude da
transferência da unidade para o seu novo quartel o
das exigõncias de preparação e instrução da :3. divisão, imprimindo ao seu regimento um inconfundível
esplrito de corpo e um nível de aprumo e de eficiência cada vez mais evidentes e contribuindo com a sua
notável capacidade de comando, o seu dinamismo e
entusiasmo e tenacidade da sua acção para o prestigio das instituições militares, que serviu sempre com
brilho através da sua carroira militar.
Louvado o coronel de infantaria, na aituação do reserva,
Armando Augusto da Oosta, porqu durante OH doze
anos de exercício do cargo de chefe da 3.a Reparti~~o
da La Direcção-Geral se afirmou sempre um oficHll
muito zeloso e dedicado pelo serviço, leal e honesto
fi
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em todos os seus processos de trabalho, estudando
com a maior probidade todos os problemas submetidos
à sua análise, em tudo demonstrando ser um militar
de carácter exemplar e nm oficial muito digno e pundonoroso, cuj os ~erviços nesta comissão devem ser
considerados distintos e extraordinários.
Condecorado com a medalha de prata de serviços distinto' por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.0, com referência ao § 2.0 do arti go 51.0,
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, o coronel de infantaria, na situação de reserva, Armando Augusto da Costa.

xMinistério

DEClARAÇOES

do Exército - Repartição

do Gabinete

1) Foi distribuída em 20 de Fevereiro do corrente
a~o a Lista Geral de Antiguidades dos Ofieiais do Etcérc~to.~Metropolitano (separata de oficiais e aspirantes a
ofiCIal milicianos) referida a 1 de Junho de 1955.

Ministério

do Exército -I.a Direcçlo-Geral-

2. a Repartiçlo

2) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que lhes vão indicadas os seguintes oficiais,
promovidos pela pre ente Ordem do Exército:
Quadro do corpo do estado-maior

Generais Manuel Gomes Araújo, Luís Maria da
Câmara Pina e J oviano Lopes, todos desde 20 de
Março de 1956.
Brigadeiros João Carlos Gu dos Quinhones de Portugal da ilveira, Anfbal Frederico da Silveira
Machado e Franciscc Holbeche Fino, todos desde
20 de Março de 1951i.
Coronéi :
Infantaria
António Rodriguos de Moura, Alfredo da l'4ilva
Cardoso e João Alexandr
aoiro arrasco,
todos de 'de 14 do Março de lU5(i.
António Coelho l'4ampaio, desde 20 de Março
de 19[)(i.
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Tenentes-coronéis:
Luciano Roma Torres, desde 14 de Março de
1956.
José Nogueira da Costa Branco, desde 28 de
Março de 1956.
I

Artilharia

Coronéis:

José Frederico da Silveira Machado, Augusto
Fernando Teixeira Sampaio Pinto Sequeira
e Francisco Pereira de Lacerda Machado,
todos desde 20 de Fevereiro de 1956.
Alberto Ferreira Macedo Pinto, desde 29 de
Março de 1956.
Tenentes-coronéis:
João Carlos Oliveira de Macedo e Cipriano Alfredo Fontes, ambos desde 20 de Fevereiro
de 1956.
Alberto Coriolano Miranda da Costa, desde 6
de Março de 1956.
Cavalaria

Tenentes-coronéis

:

Ápio Felisberto Nunes de Almeida e João
Eduardo Gamarro Correia Barrento, ambos
desde 15 de Fevereiro de 1956.
Manuel Ferreira Peixoto da Silva e Fernando
António Cerqueira da Silva Pais, ambos desde
5 de Março de 1956.
Capitães:
António Teixeira da Rocha Pinto, Alberto de
Nápoles Ferraz de Almeida e Sousa, António Octávio Dias Machado e Juvenal AnibaI
Semedo de Albuquerque, todos desde 15 de
Fevereiro de 1956.
Luis Cipriano Jorge de Lorena Oliveira Birne,
desde 5 Março de 1956.
Capitães:

Engenharia

Pedro Franco Marques, desde 19 de Março de
1955.

2.' Série
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Manuel de Mesquita Borges, José da Costa
Pereira de Sande de Sacadura Botte Corte
Real, João Orlindo Almeida Pina, Fernando
de Jesus Lima Correia e Orlando de Azevedo, todos desde 4 de Maio de 1955.
Médicos

Major António Dias Barata Salgueiro, desde 12 de
Março de 1956.
Coronéis:

Serviço de administração

•

militar

Henrique Lorena Ermida, desde 21 de Janeiro
de 1956.
José Domingos Lampreia e Joaquim Cabral Cavaleiro, ambos desde 20 de Fevereiro de 1956.
rrenentes -coronéis Marcelino Ferreira Martinho,
Manuel Domingos e António Baptista da Costa,
todos desde 20 de Fevereiro de 1936.
Majores:
.Josá Rogélio da Palma Vaz e Salvador

Vieira
de Santana, ambos desde 20 de Fevereiro
de 1936.
Fausto da Silva Simões, desde 28 de Março
de 1956.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitão Domingos António Dinis, desde 8 de Fevereiro de 1956. .
d 3) Desempenha as funções de director dos Serviços
1Oh Ultramar, deste Ministério, desde 21 de Março de
u
9 G, cumulativamente com as funções de director do
urso
para promoção a oficial superior, o brigadeiro
Aronel de Aleluia da Costa Lopes, do Instituto de
tos Estudos Militares.

L

4
3 a ) C?ntinua pre tando erviço no quartel-general da
,; . ,regIão militar o brigadeiro Aníbal Frederico da SileHa Machado, da Direc~ão da Arma de Artilharia.

°

5) Foi promoyido a brigadeiro, por e colha, entre
i;f.corO~{\is tirocinados de toda. as armas, o coronel do
Untarut l!'rancisco Ilolbeche Fino.
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6) O coronel tirocinado de artilharia Aníbal Frederico da Silveira Machado foi promovido a brigadeiro
por escolha entre os coronéis tirocinados de todas as
armas.
7) É como comandante interino do campo de instrução
militar de Santa Margarida a colocação do coronel de
infantaria Viriato Lopes das Neves, a quem se refere a
portaria de 22 de Fevereiro de 1956, inserta na Ordem
do Exército n. o 2, 2. a série, do corrente ano.
8) Está desligado do serviço, nos
parte do artigo 15.0 do Decreto-Lei
de Dezembro de 1937, desde 23 de
tenente-coronel de infantaria António
reira.

termos da última
u.? 28404, de 31
Março de 1956, o
Santa Clara Fer-

9) Prestou serviço, por acumulação, no regimento
de infantaria n." 1, desde 15 de Março de 1954 a 12 de
0
Março de 1956, para efeitos da alínea b) do artigo 72.
do Estatuto do Oficial do Exército, o tenente-coronel
de infantaria Armando Francisco Páscoa, professor catedrático da Escola do Exército.
10) Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro de
1954, e não desde 1 de Dezembro de 1955, como consta
da portaria de 1 de Dezembro de 1955, publicada ern
Ordem do Exército n." 14, 2.a série, de 1955, o tenente
miliciano de infantaria, adido, Manuel Jacinto Fernandes
Palma.
11) Regressou em 22 de Março do corrente ano iL sua
anterior situação na Escola do Exército, onde desempenha
as funções de chefe da secção técnica, o major de artilharia Antero Cavaleiro, por ter completado as condiçõe~
de promoção, nos termos do artigo 71.0 do Decreto·Lel
n. o 36 304, de 24 de Maio de 1947, deixando desde a
mesma data de estar colocado no regimento de artilharia
ligeira n,o 1.
12) Concluiu com aproveitamento, no ano de 1955 e
na Escola Politécnica do Exército, em Espanha, o cursO
de engenheiro de armamento e material o capitão de
artilharia José Maria Soares da Costa Álvares.

2.< Série
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13) Concluiu com aproveitamento, no ano de 1955 e
na Escola Politécnica do Exército, em Espanha, o curso
de engenheiro de armamento e material, o capitão de
artilharia Filipe José Freire Temudo Barata.
14) Presta serviço no regimento de artilharia pesada
n. 1, para os efeitos do artigo 70. do Estatuto do Oficial
do Exército, desde 22 de Fevereiro de 1956, o capitão
de artilharia, engenheiro fabril, da Fábrica Nacional
Munições e Armas Ligeiras, Eduardo Joaquim Pai da
Ida e Santos.
O

0

t~

I?) Deve ser considerado promovido ao posto de
CapItão miliciano de artilharia para o centro de mobilízaç~o de artilharia n.? 12, e não para o grupo de ar tiàharla contra aeronaves n.? 3, como consta da portaria
e 16 de Dezembro de 1955, publicada na Ordem do
E~~I·~ito n.o'14, 2.a série, do mesmo ano, o tenente
MIlicIano de artilharia, do referido centro, Fernando Rio
endes Guimarães.
1ll.r6~ Foi autorizada nos registos de matrícula do alferes
s'tllCl:tno, do regimento de artilharia pesada n. o 1, na
Ua~ao de disponibilidade, António Augusto Afonso dos
da Silva a rectificação do nome de sua mãe, Irene
da °Su.slo
Vaz da Silva, para Irene Afonso dos Santos Vaz
I va.

V

1\.;%

M 17) 9hama-se Vítor Marcolino da Silva, e não Vitor
liarcehno da Silva, o pai do alferes de artilharia Vitor
reanuel. Medeiros ilva, pelo que devem ser feitas as
spectrvas rectificações nos seus registos de matricula.
18
res ) .I:'o! autorizada; no~ registo~ de !llatricul~ do ~l~~d d llltllClêtno de artllhal'la, na situação de dísponibilin~e, do regimento de artilharia n. o 6, Alberto Leonardo
S
a rectificação da SUa naturalidade, da freguesia de
Vila lM:n~e, concelho da Guarda, para a freguesia de
r aioi-, concelho de Sabugal.

V·

de~~) fresta
erviço no regimento de lanceiros n. o 2,
§ Ú ~ 4 de Março de 1956, nos termos da alínea a) do
QCUUICy
do artigo 71.0 do Estatuto do Oficial do Exército,
u
técnf ando com a suas funções de chefe da secção
de Ca do Instituto de Altos Estudos Militares, o major
cavalaria Luis Soares de Oliveira.
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20) Chama-se Francisco de Castro e Sousa o capitão
médico que, por portaria de 3 de Fevereiro de 1956,
inserta na Ordem do Exército n. o 2, 2. a série, do corrente
ano, foi colocado no hospital militar regional n.? 2.
21) Devem ser considerados adidos nos termos da
alínea c) do artigo 3.0 do Decreto-Lei n." 39816, de 14
de Setembro de 1954, e não nos termos da alínea b) do
mesmo artigo, o capitão miliciano médico, adido, em serviço na província de Moçambique, Marcelo IIeinzlmann
Correia Ribeiro. e o tenente miliciano médico, adido, em
serviço na provínoía de Angola, Rui Coutinho de Vasconcelos e Sá Coelho, referidos na portaria de 13 de
Maio de 1955, publicada em Ordem do Exército n.? 5,
2. a série, de 1955.
22) Concluíram com aproveitamento, no ano lectivo
de 1955-Hl56, na Escola de Serviço de Saúde Militar,
o curso de médicos higiénistas, os seguintes oficiais:
Tenente médico Fernando Alves Pereira.
Aspirantes a oficial miliciano médicos:
José de Paiva Boléo Tomé.
Ernesto dos Reis Tomé.
António Augusto de Brito Monteiro.
Joaquim Moreira de Carvalho.
23) Terminaram em 13 de Março de 1956, na Escola
do Serviço de Saúde Militar, o estágio a que se refere o
artigo 75.0 da Portaria n. o 11 3:3~, do 6 de Maio do 19-1-6,
com aproveitamento e boa informação, os alferes farmacêuticos Rui Ferreira Bastos e Fernando da Cruz Garcia,
pelo que se considera definitiva a sua entrada no quadro
permanente dos oficiais do Exército, nos termos do artigo 78.0 da mesma portaria.
24) Contam a antiguidade do actual posto desde 1 de
Novembro de 1955, nos termos do artigo 50.0 do Decreto-Lei n.? 36304, de 24: de Maio de 194:7: os seguintef
alferes farmacêuticos:
Rui Ferreira Bastos.
Fernando da Cruz Garcia.
26) Frequentaram com aproveitamento na Escola ~o
Serviço de Saúde Militar, de 21 de Março a 14 do MalO

2,' Série

ORDEM DO EXERCITO

N,o 3

219

de 1955, o curso de reanimação-transfusão para oficiais
os aspirantes a oficial milicianos médicos abaixo mencionados:
Do I.o grupo de companhias de saúde:
Raul Henrique de Almeida Ribeiro dos Santos,
João Carlos Frota Ferreira Matos Moreira,
Aguinaldo Ribeiro dos Santos Fonseca.
Do 2.0 grupo de companhias de saúde:
António
Ribeiro.

Torcato

de Sousa

Guedes

Álvares

'

Hélder Pereira Gil.
Alberto Benjamim Bernardino Araújo Milheiro.
26) Chama-se Antonino de Figueiredo e Silva, e não
Antonino de Figueiredo Silva, o coronel do serviço de
administração militar, da direcção do mesmo serviço,
pelo que devem ser feitas as devidas rectificações nos
respectivos registos de matricula.
2,7) O major do serviço de administração militar AntónIO da Conceição Marcelino chefia a Repartição de
tdministração
da Direcção dos Serviços do Ultramar,
esde 1 de Março do corrente ano.
2~) Ohama-se Francisco Anibal Caldas Fidalgo o
~apltão do serviço de administração militar constante
'): d~~laração 50) inserta na Ordem do Exército n.? 2,
.... sone, do corrente ano.
t 29) Deve ser considerado promovido ao posto de
enente miliciano do serviço de administração militar,
rara o 2.0 grupo de companhias de administtação
mi~~~~, o tenente miliciano do serviço de administração
n1,lt:r, do referido grupo, Jo é Manuel Vaz da Oosta
1~5rao, que consta da. portaria de 24 de Fevereiro de
d 6, publicada na adem do Exército n. o 2, 2. a série,
O mesmo ano.
v' 30) Ohama-se João da Rocha 'reles o alferes do serpl<:Ode, admini::;tração militar que, por portaria de 17 de
fi ~v2erelro do corrente ano, in erta na Ordem do Eeércitc
<)0.
1 d
fi • b' ...·
s éririe, também do corrente ano, c.::
lOI co oca o
o atalhão de pára-quedistas,
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31) Declara-se, para efeitos de averbamento, que o
capitão de infantaria, na situação de reserva, Aniceto
António dos Santos Júnior desempenhou, em comissão,
o cargo de governador civil do distrito autónomo de
Ponta Delgada, de 2 de Outubro de 1946 a 10 de De-zembro de 1954.
32) Conta a antiguidade do seu actual posto desde 1
de Dezembro de 1955, nos termos do artigo 5.0 do Docreto- Lei n. o 36 304, de 24 de Maio de 1947, o tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército Manuel
Maria Careto.
33) Deixou de exercer as funções do chefe do centro
de mobilização de artilharia n. o 12, desde 27 de Março
de 1956, data a partir da qual exerce as funções de
adjunto do mesmo centro, o capitão de infantaria, na
situação de reserva, José Correia de Noronha e Meneses,
que presta serviço no grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3.
34) Presta serviço como presidente da comissão de
história militar, desde 1 de Abril de 1956, o general,
na situação de reserva, José Filipe de Barros Rodrigues.
35) Presta serviço como director do Museu Militar,
desde 21 de Março de 1956, o coronel do corpo do estado-maior, na situação de reserva, José da Costa Pereira Estaço Sacadura Bote Corte Real.
36) Deixou de prestar serviço n~ 3. a Repartição da
deste Ministério, desde 23 de Fevereiro de 1956, passando a prestá-lo, desde a mesma data,
como adjunto da La Direcção-Geral, o coronel de infantaria, na situação de reserva, João Baptista Pereira Júnior.

1.a Direcção-Geral

37) Presta serviço na comissão administrativa das
Casas de Renda Económica para o Exórcito, desde 13
de Março de 1956, o capitão de infantaria, na situaçrtO
de reserva, José Maria Caeiro.
33) Presta serviço na secção de milicianos da 3. a Direc, ção Geral deste Ministério, desde 24 de Março de 1956,
o capitão de infantaria, na situação de reservo, António
Gomes Rocha .

•
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39) Está desligado do serviço, desde 25 de
de 1955, nos termos da última parte do artigo
Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de
tenente de infantaria, na situação de reserva,
Oliveira de Pinho.
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Outubro
15.0 do
1937, o
José de

40) Deixou de prestar serviço no centro de mobilização de infantaria n. ° 14, desde 17 de Março de 1956, o
tenente de infantaria, na situação de reserva, Frederico
Marques Lopes.
41) Presta serviço na Casa de Reclusão da La Região
Militar, desde 15 de Abril de 1956, o tenente miliciano
de infantaria, do extinto quadro especial, na situação de
reserva, Alfredo Augusto da Costa Pereira.
42) Deixou de prestar serviço no Museu Militar, desde
16 de Março de 1956, o coronel de artilharia, na situação de reserva, João da Conceição Tomás Rodrigues.
43) É de 61.2008 a' importância da pensão actualizada
do coronel de artilharia, na situação de reserva, Fausto
Henriques Correia, referido na declaração 106) inserta
na Ordem do Exército n.? 2, 2.a série, de 3 de Março
de 1956.
~44) Declara-se que é tenente-coronel de artilharia, e
nao tenente-coronel miliciano do extinto quadro especial,
o. oficial constante da declaração 106) da Ordem do EeérCtt?n.? 2, a- série, de 1956, Álvaro Bivar Moreira de
nrItO.
d 45) Presta serviço como chefe do centro de mobilização
e artilharia n.? 12, desde 27 de Março de 1956, o tenente·coronel de artilharia, na situação de reserva, Eurico
Oastilho Serra.
li 46) Presta serviço como bibliotecário do Hospital Milt~l' Principal, desde 2 de Iarço do 1956, o capitão do
adrttlharia, na situação de 1'0 'erva, António Rafael Maria
e Noronha da 00 ta Paulino.
47) Presta serviço na 4. a Repartição da 2. a Direcção-.?oral d ste Mini tório, de ido 1 do Março do 1056, como
rt}{e, o coronel d cavalaria, na ituação de reserva,
é der Eduardo de ousa Martins.
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48) Está suspenso das funções de serviço, nos termos
do artigo 170.° do Regulamento de Disciplina Militar,
desde 8 de Março de 1956, o tenente de cavalaria Fernando António dos Santos Martins.
49) Deixou de prestar serviço no regimento de engenharia n.? 2, desde 27 de Março de 1956, o major de
engenharia, na situação de reserva, Adriano Brandão de
Vasconcelos.
50) Presta serviço no regimento de engenharia n. ° 1,
para os efeitos do artigo 70.° do Estatuto do Oficial do
Exército, acumulando com as funções de professor catedrático da Escola do Exército, o capitão de engenharia
Armando Firmino dos Santos.
Esta declaração substitui a declaração 30) da Ordem
do Exército n.? 2, 2.a série, do corrente ano.
51) Presta serviço, desde 8 de Fevereiro do corrento
ano, no batalhão de caçadores n." 4 o capitão médico
Manuel Pereira Rodrigues Clarinha, que, pela presente
Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
52) Presta serviço no batalhão de caçadores n." 1,
desde 16 de Feveroiro de 19õ6, o capitão médico, na
situação de reserva, Álvaro de Sousa Ramos.
53) O capitão médico Alberto Sális Amaral, na situação de reserva, referido na declaração 88) da Ordem
do Eccército n. ° 2, 2. a série, do corrente ano, presta serviço no hospital militar regional n." 1, desde 13 de Janeiro, também do corrente ano.
54) Deixou do prestar serviço no regimento do artilharia ligeira n.? 1, desde 18 de Março de 1956, passando
a prestá-lo, desde a mesma data, no hospital militar regional n. ° 4, o capitão médico, na situação de r serva,
Joaquim Mendes Vieira Lopes.
55) Deixou do prestar serviço na Direcção do' Serviços do Ultramar, desde 1 de Março de 19M, come
chefe de repartição de administração, o coronol do serviço de administração militar, na situação de reserva,
Cândido Nnnes Pinheiro.
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56) Presta serviço, desde 29 de Fevereiro do corrente
ano, na 3. n Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério o tenente-coronel miliciano do serviço de administr~ção militar, do extinto quadro especial, Francisco
PInto do Amaral, que, pela presente Ordem do Exército,
transita para a situação de reserva.
.
~7) Deixou de prestar serviço no regimento de infantarIa n.? 6, como presidente do conselho administrativo,
d~sde 1 de Março de 1~56, o major do serviço de admiMstração militar, na situação de reserva, João Telo de
eneses Cabral.

M

58) Presta serviço no regimento de infantaria n. ° G,
lDO

presidente do con elho administrativo, desde 1 de
~~'ço de 10M, o major do serviço de administração
lU.1lttar,na situação de reserva, Emídio Dias Gomes.
59) Presta serviço na 3.n Repartição da 2.a Direcção-Geral, desde 1 de Março de 1966, o major do serviço
de ~dministração militar, na situação de reserva, Rui Pinhell'O de Lemos.
d (0) Dei..x ou de prestar serviço na Legião Portuguesa,
esde 1 de Março de 10:->6, o capitão do extinto quadro
ios o~ciais do secretariado militar, na situação de reserva,
ntónlO Saro Negrão.
M (1) Está desligado do serviço militar, desde 21 de
a a~'ço do corrente ano, nos termos da última parte do
bl'ügo 15.° do Decr.eto-Lei n.? 28,*04-, de ~nde D.e~emde 1937, o capitão do quadro dos serviços auxiliares
Exército Ivo Neves Barreto de Paula.

/0
°

M,(2) Presta serviço na Legião Portugu sa, desde 19 de
Ii <l1'\,odo 105G,
capitão do quadro dos serviços auxic{ares do l<~xército, na situação de reserva, Boaventura
os Santos Martins.

°

<l3) Presta servico desde 8 de Fevor iro elo corrente
ano,. no regimontd
ongcnhnria
n.? 1 o capitão do
uaur? dos serviços auxiliar
do Exército imão Alves
,ouro1ro, qu , pela pr
nto Ordem do Erércuo, trnn iitu
P Ill"lc a ,,\~'tUIl<:UO
~ (OI reserva.

t

d
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(iJ) Presta serviço, no comando militar da Madeira,
desde ~ de Março de 1956, o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, João
Freire Pestana de Barros.
(5) Deixou de prestar serviço no Colégio Militar, desde
7 de Fevereiro
de 1956, o capitão do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
na situação de reserva,
Bernardo Dias.
(6) Presta serviço na Agência Militar, desde 7 de Fevereiro de 1956, o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Bernardo Dias.
(7) 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 Hl3i,
os oficiais na situação de reserva em seguida meneionados e que nas datas referidas
atingiram
o limite de
idade para transitar para a situação de reforma:
Coronel de infantaria
Carlos Fragoso
do Rio Carvalho, desde 18 de Fevereiro
de 1956.
Tenente-coronel
do serviço de administração
mil ital' Joaquim
Gomes Salazar Braga, desde 4 do
Fevereiro
de 1956. Prestava
serviço na 3.a Ropartição
da 2.a Dírecçâo-Geral
deste MinistérioTenente-coronel
médico José Gomes Estima, desde
9 de Fevereiro
de 1956.
Tenente-coronel
do serviço de administração militar
Angelo Augusto de Gouveia Cabral, dos de 11 de
Feverei 1'0 de 1956. Prestava
serviço na 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral
deste Ministério.
Tenente-coronel
médico Américo
Pires de Lima,
desde 23 de Fevereiro
de 1956. Estava adido oIU
serviço no Ministério da Educação Nacional.
Major do infantaria
Alfredo Ferraz
de Carvalhv.
desde 2 de Fevereiro
de 1956. Prestava serviço
no conselho administrativo
da 3. a Direcção-G oral
deste Ministério.
Major do serviço de administraçllo
militar Carlos
David dos Santos, desde 6 de Fevereiro do 1\)f>6.
Major de infantaria,
inválido do zuerru
Castolino•
Fruncisco
Jorge Pais, desde s"do F~\'el'eiro de

1\:)56.

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 3

225

Capitão, chefe de banda de música, José Maria Cordeiro, desde 8 de Fevereiro de 1956.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Joaquim Guerreiro, desde 22 de Fevereiro
de 1951;. Prestava serviço no batalhão de telegrafistas.
,
Capitão de infantaria Ismael Mário Jorge, desde 28
de Fevereiro de 1956. Estava adido) em serviço
no Ministério do Ultramar.
Tenente de infantaria Adriano Augusto Geraldes,
desde 10 de Fevereiro de 1956.
Tenente de cavalaria Manuel' Peres, desde 20 de
Fevereiro de 1956.

(8) lDra tenente-coronel de cavalaria, e não major,
COnto se diz na declaração 105) da Ordem do Exército
a
~.o ?, 2. série, de 1956, o falecido herói das campanhas
e Africa J oaquim Augusto Mouzínho de Albuquerque,
el'~lUovido a este posto pela Ordem do Exército n. o 23,
..,. série, de 1901.
'1" (9) São como seguem as pensões de reserva,
lzadas, dos seguintes oficiais:

actua-

Capitães:
Alberto Frederico de Carvalho Lima, 3G.7201$.
Joaquim dos Santos Marcelino Coelho, 3G.720t$.
Joaquim Augusto Teixeira, 35.700;$.
Edgar Duque Adão, 34.680;$.
Raul Videira, 36.72015.
Luís da Costa Azevedo, 3G.720J.
Adriano Coelho Marinho, 33.G601J,.
Mário António Augusto Soares Pinto, 3G.720;$.
António ~icolau Caldeira, 34.28M10.
Francisro Maria da Purificação Alvos Ribeiro,
iH.ü80;$ .
.Joaquim da Rocha Moura, 36. 720-$.
João Pereira, 32.754.;$20.
José .J ulião de Freita , 3ü.7208.
Óscar Freire de Vasconcelos Rua, 36. 7201f,.
•J osé Valoriano Paulino, 36.7206.
Albe[·to Augusto do Figueiredo
Sarmento,
36.7'206 .
.To é António Nunes de Andrade, 25.4061f,40.
César Pinto Cortês, 25.8391$70.
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José Maria de Vasconcelos, 36.720/$.
Aníbal Adelino Machado, 36.720/$.
Manuel Domingues Carreto, 36.7200,.
António Oliveira Liberato, 36.720/$.
Francisco Mota Carreiro da Câmara, 25.500i$.
Alexandre Medeiros, 36.720/$.
Manuel de Sousa Duarte Borrego, 36.7201$.
José Joaquim Machado, 36.7208.
Carlos António Parreiral da Silva, 34.6801$.
Álvaro de La Cruz Quesada Mendes, 36.7201$.
António João Duarte Craveirinha, 36.720$.
Artur Manuel da Cruz, 25.047/$10.
Joaquim Pedro Mendonça, 34.680$.
Eduardo l\1igmll, 36.720:5.
José Eduardo Oorreia, 34.9881$.
Luis Paula dos Santos, 36.7201$.
Adalberto
da Oonceição
Ferreira Pinto,

27.992/$90.
José Tavares Neto Vaz do Rego, 28.5601$.
Delfim das Neves, 34.680/$.
Henrique da Costa Gomes, 30.600Q,.
Miguel da Silva Amorim, 24.7631'$60.
Luís Gonzaga de Noronha da Gama Lobo
Demony, 27.212/$60.
Domingos Duarte Belo, 25.8405.
Joaquim Pereira Monteiro de Macedo, 32.300Q,.
Manuel dos Santos, 31. 7891370.
Júlio Alberto Vieira, 36.7206.
Haul Fernandes Martins, 12.9201$30.
José Inácio Rodrigues Ferreira, 26.520$.
José Simões Pereira Júnior, 29.5801$.
Abel Tavares Fernandes, 26.9151$80.
Tomás Esn-eraldo Nobre, 32.1341310 .
•J osé Rodrigues Moutinho, 25.840570.
Jorge Alexandre Freire Garcia, 23.4608.
Joaquim Mendes Vieira Lopes, 27.5405
Henrique Maria do Carmo de San Paio Melo
e Castro, 23.J60t>.
J osé dos Santos Bessa, 26.5205 .
.Touquim Maria Belo, 2f>.5001$:
Alcino .Júlio Pires, 25.5006.
Jos6 Coelho da Fonseca, 21.420/$.
Eduardo Veríssímo Dias Barbosa, 24.284/$20.
José Galhardo Ferreira, 21.G95MO.
J osé Faria Ilintze Ribeiro
unes, 27.5406.
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Carlos Pereira, 21.333660.
Ályaro de Castro Fernandes, 29.u806.
Mário Campos Costa, 29.288~30.
Carlos Marques Loureiro, 24.480$.
Manuel Dias da Costa, 23.4606.
Augusto Vaz Spencer, 31.541650.
Aurélio de Sousa Medeiros, 26.8286.
Alberto Feliciano Marques Pereira Júnior,

21. 420t$.
João Miranda de Morais, 18.360$.
Manuel da Silva Baltasan, 25.0471$10.
Luís Manuel Tavares, 28.5608.
Manuel Barbedo de Magalhães, 18.300680.
Fernando de ousa Medeiros Júnior, 22.609630.
Alberto Carlos Rodrigues Ribeiro da Cunha,

24.651;$40.
José alvato Bizarro Saraiva, 23.6866JO.
Joaquim Policarpo Mendes Dias, 25.5006.
Miguel António do Carmo de Noronha de Paiva
Couceiro, 25.302;510.
Celestino Bernardo Feliciano Marques Pereira,

21.4206.
Vasco de Paiva Baltasar
Francisco Dias Soares da
Armando Lourenço Coelho
Eduardo Ilubert Dias da

Brites, 27.992690.
Cunha, 22.440$.
dos Santos, 21.4206.
Fonseca e Almeida,

H1.3808.
Joaquim Lapas de Gusmão, 36.72015.
Manuel António Martins Olaio, 28.208610.
Joaquim de Lemos Salgueiro Rego, 29.074610.
Va co Henrique Verdial, 3G.720tS.
Joaquim Pinto Gomes Júnior, 15.6086.
Afonso TIenriques de Almeida, 31.731620.
José ~fareco , 38.4 2660.
Franci co Avelino da .Fonseca, 36.7206.
Mário Baptista Ribeiro, 30.762620.
Raul Narciso da Co ta Guimarães, lG.93Gt$10.
Manuel E teves ardo '0, 24.951· 20.
Rogério Marque de Almeida Russo, 33.205820.
J o é Maria de Araújo, BG.7201J,.
J o Ó Brum da Silveira Júnior, an.720$.
Manuel Duarte
Pereira
antos Ribeiro,

26.4(\01550.
Joaquim Alves
orrcia de Araújo, 27.924650.
Joaquim Marques, 27.091620.

..
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- 3.a RepartiçAo

71) Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
~encionados, que, pela presente Ordem do Exército, transitam para a situação de reserva:
General J osé Augusto Monteiro do Amaral, 108.0001$.
General Fernando Augusto Rodrigues, 108.0005.
Coronéis de infantaria:
José Vitor Mateus Cabral, 68.4006. Tem 38
anos de serviço.
Manuel Mariano Ribeiro Júnior, 68.4005. Tem
38 anos de serviço.
António Gomes de Almeida, 26.666:$40. Tem
15 anos de serviço.
Coronel do serviço de administração militar Antonino de Figueiredo Silva, 72.0006.
Tenente-coronel de infantaria J OSÓ da Costa Estorninho, 60.0005.
Tenente-coronel de artilharia Eurico Castilho Serra,
55.500':>. Tem 37 anos de serviço.
Tenente-coronel miliciano do serviço de administra<:ão militar, do extinto quadro especial, Francisco
Pinto do Amaral, 60.000;$.
Capitüo módico Manuel Pereira Rodrigues Clarinha,
37.733;$20. Tem 26 anos de serviço.
Tenento do quadro dos serviços auxiliaros do I~xército Simão Alves Loureiro, 38.760;5. Tem 38 anos
de serviço.

vMinistério do Exército

_I.a

DESPACHOS
Direcção-Geral-

2.a RepartiçAo

. tara os devidos efeitos se declara que o coronel de
antaria, na situa o ão de reserva,
TO berto Albano Múrias f .
..
ní
01 autorizado,
por despacho do Con olho de Mi.t1S!ros de 6 do ('OH nte, a acumular, nos termos do
b~t,gO 25.0 do Decreto-I, i n.? 26115, de 23 d~ Nevemdlo do 1035, o do artigo 10.0 do D creto-Lei 0.0 39843,
Ce{ d~ Outubro de 1054, o cargo de aesossor do Tribunal
o ecttvo da Fi calização dos Género', Alimentícios.

ll~

ur;;~ra .os devidos efeitos e declara que os coronéis de
1 1Ul'la, na situação de reserva, António de Ornelas
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e Vasconcelos e Bernardo Gabriel Cardoso Júnior foram
autorizados, por despacho do Conselho de Ministros de
6 do corrente, a acumular, nos termos do artigo 25.0 do
Decreto-Lei n.? 26115, de 23 de Novembro de 1935,
e do artigo 10.0 do Decreto-Lei n.? 3984:3, de 7 de
Outubro de 1954, os cargos de subinspector da Inspecção dos Espectáculos de Lisboa.
(Publicados
de 1956).

no Diãrio

do Governo

n.? 68, 2.' série,

de 20 do Março

ANÚNCIOS

Direcção

do Serviço de Saúde Militar

N os termos da Portaria n. o 11 332, de 6 de Maio de
1946, publicada no Diário do Governo n. o 97, 1.a série,
do mesmo dia, e na Ordem do Exército n. o 3, 1. a 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 no Diário do Governo) para o provimento
das vagas existentes e que se dêem até ao fim do corrente ano de oficiais médicos do quadro permanente do
Exército.
Esclarece-se que, para admissão ao concurso, devem
os concorrentes provar completarem 30 anos de idade
depois de 30 de Dezembro de 1956.
Lisboa, 1 de Março de 1956.·- O Chefe da 1.a Repartição, J. de Sousa Iiefoios, tenente-coronel médico.
(Publlcado
do 1956).

110

Diário

do Governo n.? r.1, 2.· série,

do 12 do JIIarço

Obituário

1941
Julho
1955
Dezembro
)}
)}
1956
Janeiro

lG - Capitão médico auxiliar do Exército, de reserva,

Alfredo Ernesto da Conceição Rodrigues.
6 - Capitão reformado José l\f aria Bragança.
8 - Capitão reformado Manuel Pedro.
15-Major Francisco de Assis Almeida Corte Real.

16-Major miliciano veterinário, na situação de reserva,
Frederico Granate Leal Torres.
Fevereiro 2-Capitão
reformado Pedro Alfredo Morais Rosa.
)}
5- Capitão reformado José Maria Pais de 'ousa Andrade.
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Fevereiro 19 - Alferes reformado Amândio Reis da Rocha.
»
21-Coronelreformado
Delfim Emílio Miranda Monteiro.
»
25 - Coronel reformado António Rodrigues da Cunha
Azevedo.
»
26-Major reformado Luís Nunes de Campos Figueira.
»
27 - Capitão de artilharia, na situação de reserva, Cândido Augusto Pereira. Prestava serviço no comando militar da Madeira.
»
29 - Coronel reformado Francisco da Rosa Ventura.
»
29 - Capitão de infantaria, na situação de reserva, Adélio
Ferreira da Silva.
Março
1- Coronel reformado Gualdino Augusto Videira.
3 - Capitão reformado Francisco Rodrigues Pereira.
4 - Capitão reformado Manuel Agudo.
»
8 - Aspirante a oficial miliciano, do regimento de artilharia ligeira 0.° 2, Mário Júlio Soares Guimarães Leio.
»
10 - Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, no quadro, José Romão.
10- Tenente reformado José Gil.
17 - Coronel reformado António Marques Monteiro.
17 -Major do corpo do estado-maior, adido ao quadro,
António Alberto de Carvalho Rosado.
18 - Capitão de infantaria, na situação de reserva,
Eduardo Maria Correia Gaspar. Prestava serviço no regimento de infantaria n.s 7.
18 - Capitão reformado António Maria das Graças.
20- Tenente de infantaria, na situação de reserva, Humberto Almeida Barros da Silva Ramos.
»
24 - Tenente-coronel reformado J oaqui m Marreiros.
25 - Capitão reformado Justino Leite.

Rectificações

anoNa Ordem do Exército n.? 2, 2.' série, de 3 de Março do corrente
a ,a p. 42, I. 2.', onde se lê: ,,259i1l10»,deve ler-se: «239$10»;
le~·s8~, II. 2.' e 3.' onde se lê: «Batalhão de caçadores 0.° 8", deve
no 8e. «Grupo de carros de combate do regimento de caval aria
u~vc"rj a p. 148, 1. 23.\ onde se lê: «c.oronelJoão Estêvão Águas»,
<lfQajer-se: «general João Estêvão Águas»; na 1. 52.', onde se lê:
or» deve ler-se: «tenente-coronel».

Alfonso Maqalhãe« de Almeida Fernandes.

R S t'a conforme.

o

Ajudante-General,

-

~.!!d /
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do Exército
2.-

N,o 4

o

Série

1 de Maio de 1956

Subsecretário de Estado do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército,
o seguinte:
l-DECRETOS
Ministério

E PORTARIAS

do Exército - Repartição

Geral

. Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mi~lstro do Exército, nos termos do Decreto n.? 16070,
e 25 de Setembro de 1928, conceder a Maria Júlia
Martins Viana Pimenta da Gama e a Manuel Martins
~ilU~nta da Gama, filhos do falecido alferes Frederico
araWa Pimenta da Gama, a reversão da quota-parte do
~~bSidio mensal no quantitativo de 405~50, a partir de
de Fevereiro último, em virtude de haver casado
lU 19 do mesmo mês Armanda Martins Viana Pimenta
a Gama, irmã dos referidos pensionistas.

â

Ministério do Exército, 17 de Abril de 1906. - O Subsecretário de Estado do Exército, Afonso de Almeida Fer'-

nandes.

(Visada pelo Tribunal do Contas em 21 do Abril do 1956. NAo são
devidos emolumontos, nos termos do Decreto n, o 22267).

ni Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Midlst12 do Exército, nos termos do Decreto n.? 16070,
5 de Setembro de 1928, conceder a Fernanda
Guedes de Melo, filha do falecido capitão José Joaquim
uedes de Melo, a reversão da quota-parte do subsidio

G
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mensal no quantitativo de 239;510, a partir de 13 de
Janeiro último, em virtude do falecimento de sua irmã
Francelina Guedes de Melo, em 12 do referido mês.
Ministério do Exército, 20 de Abril de 1956. - O Subsecretário de Estado do Exército, Afonso de Almeida Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Abril de 1956. Não aão
devidos emolumentos,

II -

nos termos do Decreto

MUDANÇAS

Ministério do Exército _I.a

n.o 22 267).

DE SITUAÇAO

DirecçAo·Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 30 de Dezembro de 1955:
Reserva
Tenente-coronel miliciano de cavalaria do extinto quadro
especial, da direcção da arma, Júlio Domingos Borges
Gaspar, nos termos da alinea a) do artigo 12.0 do
Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n." 38916, de 18 de Setembro de 1952, e tenente do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, do regimento de infantaria n.? 7, Carlos Pereira Cascais
Eusébio, nos termos da alínea b) dos mesmos artigo
e decreto-lei, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 18 e 13 de Dezembro de 195[).
(Visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Abril de 1956. N1I.o.ão
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22267).
•

Por portarias de 9 de Março de 1956:
Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Colégio Militar, o
capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, adido, Bernardo Dias, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Fevereiro
de 1956. (Visada pelo Tribunal de Contas em 10 do Abril do 1966. Não siio
devidos

emolumentos,

nos termos do Decreto

D. o

22 267).

Quadro da arma de artilharia

Tenentes de artilharia, supranumerários, do regimento
de artilharia antiaérea fixa, Álvaro Nuno Miranda
Furtado e, da companhia divisionária de manutenção
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de material, Nuno Álvares Pereira, devendo ser considerados nesta situação desde a data da presente portaria, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 19 de Abril de 1956. NAo são
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

portarias de 28 de Março de 1956:
Deixa de ser considerado na situação de adido como
professor efectivo do 8.° grupo de disciplinas do Instituto Profissional dos Pupilos-do Exército, cargo de
que fica exonerado por esta portaria, continuando,
porém, na situação de adido por ter sido-nomeado para
desem penhar uma comissão de serviço no ultramar,
ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.O 39816, de 14 de Setembro de 1954, o major de
artilharia, do comando militar de Moçambique ..Antero
Filipe Veloso Ramos, devendo ser considerado nesta
última situação desde 16 de Março de 1956.
Deixa de ser considerado na situação de adido no Ministério do Ultramar como oficial às ordens do govern~dor-geral de Angola, continuando, porém, na mesma
SItuação de adido e no mesmo Ministério, mas desempenhando as funções de governador do distrito de
Moçâmedes, cargo para que foi nomeado por portaria
de 16 de Setembro de 1955, publicada no' Diário do
Governo n.? 228, 2.a série, de 30 do mesmo mês e
ano, o capitão de artilharia, adido, António Francisco
Neto Parra, devendo ser considerado nesta .situação
~esde a data da referida portaria da nomeação.
DeI~a de ser considerado na situação de adido no MinIstério do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
Continuando, porém, na mesma situação de adido, mas
em serviço na Policia de Segurança Pública e no
mes~o Ministério, o tenente do quadro dos serviços
auxlhares do Exército, adido, Eduardo Teixeira da
~osta, devendo ser considerado nesta última situação
esde 1 de Março de 1956.
P01'

C

Adidos

Àitães. de infantaria, do comando militar de Angola,
d ntónlO Lopes Cardoso Candeias e, com o curso geral
Co estado-maior, do comando militar de Moçambique,
d arlos Rodrigues dos Santos, por terem sido nomeaos para prestar serviço no ultramar, ao abrigo da
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alínea c) do artigo 3.° do Decreto n.? 39816, de 14
de Setembro de 1954, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 13 e 16 de Março de
1956.
Tenente de cavalaria, da Escola do Exército, César
Augusto Rodrigues Mano, por ter sido nomeado instrutor de equitação da referida Escola, por portaria
desta data, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Anotadas pelo Tribunal de Contns em 4 de Abrll de 1956).

Ouadro da arma de infantaria

'I'enente-coronel de infantaria, supranumerário, comandante interino do regimento de infantaria n.? 15, onde
continua colocado, Fausto José de Brito e Abreu, para
preenchimento de vaga no quadro, sendo considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão de infantaria, adido, António Emilio Pereira de
Figueiredo Cardoso, que, por ter deixado de exercer
as funções de comandante de companhia do Colégio
Militar, cargo de que fica exonerado por esta portaria,
se apresentou para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Tenente de infantaria, adido, António Manuel da Graça
Pinheiro Rodrigues Inácio de Paiva, que, por ter deixado
de prestar serviço no comando militar da índia, onde
se encontrava em comissão militar, regressou em 16
de Março de 1956, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data do seu regresso.
Tenentes de infantaria, adidos, Nuno Sebastião Beja da
Silva Valdês Tomás dos Santos e Nuno Vilares Cepeda, que, por terem deixado de prestar serviço no
comando militar do Estado da índia, onde se encontravam em comissão militar, regressaram em 6 de Fevereiro de 1956, desde quando devem ser considerados
nesta situação, para preenchimento de vagas no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 6 de Abrll de 1956. Nao são
devídos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 257).

Ouadro da arma de artilharia

Major de artilharia, adido, Amílcar da Ressurreicê?
Diogo de Carvalho, que, por ter sido exonerado das
funções de governador do distrito de Diu, no Estado
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da índia, se apresentou em 21 de Março de 1956,
desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Abril de 1956. Nilo são
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n •• 22257).

Quadro da arma de cavalaria

Capitão de cavalaria, supranumerário, da escola prática
da arma, onde continua colocado, Francisco José de
Morais, por ter deixado de fazer parte do grupo divisionário de carros de combate., devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria,
para preenchimeuto de vaga no quadro.
Tenentes de cavalaria, adidos, António José de Faria Fernandes é Adão Antunes Baptista, que, por terem deixado de prestar serviço no comando militar da índia,
onde se encontravam em comissão militar, regressaram em 6 de Fevereiro de 1956, desde quando devem
ser considerados nesta situação, para preenchimento
de vagas no quadro.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 18 de AbrIl de 1956. Nil.o silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Quadro do serviço de saúde militar

Capitão médico, supranumerário,
da Assistência aos
'fuberculosos do Exército (Hospital Militar de Doenças
Ofecto-Contagiosas) onde continua colocado, Augusto
R osa Vasconcelos Caires, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Março de 1~56, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Coutas em 6 de Abril de 1956. Não silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 2S 257).

~

Reserva

OOAlronelde artilharia, adido, adjunto do Instituto de
tos Estudos Militares, Artur José Taveira Pereira,
~~s termos da primeira parte da alínea c) do artigo
L .~ do Decreto-Lei n. o 36 304, alterado pelo Decreto- ei n." 38916, de 18 de etembro de 1952, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Março de 1956.
(Visada pelo Trlbuoal de Oontas em 6 de Abril de 1956. Nilo slo
devIdo. emolumentos,
no. termos do Decreto o.· 22 257).

o

Supranumerãrios

apitão de cavalaria, do grupo divisionário de carros de
C~mbate, onde continua colocado, Francisco José Falcao e Silva Ramos, nos termos da segunda parte do
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artigo 58.° do Decreto-Lei n.? 28401, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 32692, de 20 de Fevereiro de 1943,
e ao abrigo da Portaria n.? 15218, de 19 de Janeiro
de 1955, e artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 40394, de
25 de Novembro de 1955, por passar a fazer parte
do referido grupo, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Visada 'Pelo Tribunal de Contas em 19 de Abril de 1966. Nilo
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 2~ 201).

0110

Capitão médico, adido, Augusto Rosa Vasconcelos Caires,
que, de regresso do comando militar da índia, se apresentou em 22 de Fevereiro de 1956, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 10 do AbrI! de 1956. Nilo silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22251).

Por portarias de

ao de

Março de 1956:

Considerados regressados ao serviço deste Ministério, por
terem deixado de prestar serviço na província de Macau, onde se encontravam em comissão militar, os
tenentes milicianos de infantaria João Baptista André,
António dos Santos Almeida e Carlos Fernandes Camacho e, de artilharia, António Alexandre Agrela
Gonçalves, todos adidos, devendo ser considerados
nesta situação desde 3 de Fevereiro de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Abril de 1956. Nilo silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 267).

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter terminado em 11 de Fevereiro de 1955 a comissão
de serviço militar em que se encontrava na província
de Moçambique, desde quando deve ser considerado
nesta situação, o tenente miliciano do serviço de administração militar, adido, Abel Mário Spínola, ficando
em disponibilidade.
Deixa de ser considerado em comissão militar no Estado
da índia, passando a comissão civil, no Corpo de Policia do mesmo Estado, ao abrigo do artigo 2.° do
Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
o tenente miliciano de infantaria Cid Orlando Pinto
Geraldo, devendo ser considerado nesta nova situac;ão
desde 29 de Dezembro de 1955.
Deixa de ser considerado na situação de adido no Estado
da índia, continuando, porém, na mesma situação de
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adido, mas em serviço na provincia de Angola, o tenente miliciano de infantaria, adido, Lopo Sobral
Casanova, devendo ser considerado nesta nova situação desde 28 de ~farço de 1956.
Abatido ao efectivo do Exército, por ter passagem ao
quadro de complemento dos oficiais técnicos da Aeronáutica, o tenente miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n.? 1, António Bernardo da Cruz
Horta, devendo ser considerado nesta situação desde
7 de Março de 1956.
Adidos

•

Alferes milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 7, Mário Nunes Roseiro Boavida e, do regimento de infantaria n.? 14, Armando Caldas; de
artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. ° 2,
Albano José Ribeiro de Almeida; e, do serviço de
administração militar, do 2.° grupo de companhias de
administração militar, José Manuel Vaz da Costa Beirão, por terem sido nomeados para desempenhar comissão de serviço na provincia de Angola, o segundo
nos termos da alínea a) e os restantes nos da alínea
c) do artigo 3.° do Decreto n.? 39816, de 14 de Set~mbro de 1954, devendo ser considerados nesta situacao desde 13 de Março de 1956.
Alfer~s milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n.? 10, João Augusto de Vasconcelos Castelo
B~anco de Oliveira, do regimento de infantaria n.? 14,
Mario Rodrigues de Almeida, do regimento de infantaria n.? 15, Manuel Machado Gomes Mosquita e Júlio
~ avarI'O da Câmara :B erreira de Almeida, do batalhão
independente de infantaria n.? 19, João Luis de Meneses Alves e Sousa e, do batalhão de caçadores n.? 10,
Pernando Rodrigues de Albuquerque, por terem sido
nomeados para desempenhar comissões de serviço na
pr~vincia de Moçambique, ao abrigo da alínea c) do
artigo 3.0 do Decreto n.? 39816, de 14 de Setembro
~e 1954, devendo
er con iderados nesta situação
desde 16 de Março de 1950, excepto o quinto, que é
esde 17 do mesmo mês e ano.

A

.

Baixa do serviço

Sairante a oficial miliciano de cavalaria, do regimento
e cavalaria n.? 3, João Por ira de ousa Câmara,
S' termos da última parte do artigo 3.° do Decreto- ei n." 28404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter

L
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sido julgado incapaz de todo o serviço militar pela
junta hospitalar de inspecção do Hospital Militar Principal, devendo ser considerado nesta situação desde
28 de Março de 1956.
.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da La companhia de depósito e recrutamento de Moçambique, José
Ferreira Afonso da Ascensão, nos termos da última
parte do artigo 3. o do Decreto-Lei n. o 28404, de 31 de
Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz de
todo o serviço pela Junta Central de Saúde de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
20 de Março de 1956.
(Anotadas

pelo Tribunal

-

de Contas

em 16 de Abril de 1966).

Reserva

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do grupo de companhias trem auto, Joaquim Miguel,
nos termos da alinea 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 13 de Março de 1956.
(Vi.ada polo Tribunal de Conta. em 25 do Abril do 1956. Nilo são
dovidos omolumontos, nos tormos do Docroto n.' 22207).

Quadro do serviço de administração

militar

Capitão Alexandrino José Marques Pinheiro; tenente
Eliseu António de Aguiar e alferes António Carlos
Cerrado Mourão, todos do serviço de admini tração
militar e adidos, que, por terem deixado de pre tal'
serviço na província de Macau, onde se encontravam
em comissão militar, regressaram em 3 de Fevereiro
de 1956, desde quando devem ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vagas no quadro.
(Visada polo Tribunal de Oontas om 14 de Abril do 1906. Nilo ano
devidos emolumontos,
nos tormos do Deereto n.' 112207).

Por portadas de 6 de Abril de 1956:
Adidos

Capitães: de infantaria, da Dir <;üodo ~.orviço do Ultramar, deste Ministério, li' mando da {011 ca e, do
engenharia, do comando militar d Angola, P dro
Franco Marques; e alfor s : d infantaria, J os Baptista
Mendes, João Luis de astro Marque P r iro. e Joa-
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quim Macias Vilão e, do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, Alexandre Gaspar, estes também do comando militar de Angola, por terem sido nomeados,
o primeiro para desempenhar uma comissão de serviço no Ministério das 1<inança , na Guarda Fiscal, e
os restantes para de empenhar comis ões de serviço
militar no ultramar, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.°
do Decreto D.O 39816, de 14 de etembro de 1954,
devendo er con iderados nesta situação desde 28 de
~arço de 1956, excepto o primeiro, que deve ser considerado ne ta situação de de 15 do mesmo mês c ano.
(Anotada pelo Tribunal do Contas om 16 de Abril de 1DáG).

Quadro da arma de artilharia

Capitão de artilharia, adido, Mauricio Martins Lopes,
q~e, por ter deixado de prestar serviço no comando
militar d Macau, onde e encontrava em comissão
militar, embarcou de regre so il metrópole em 15 de
Março de 1956, de de quando deve ser considerado
nesta ituação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contns em 26 de Abril de 1956. Nilo aão
devidos emolumentos, DOI tormos do Decreto D.· 22 257).

Reforma
[Despaehc de 21 de ~rnlo de 1951 da Caixa Geral de Depôstros Cródlto e Prevldêncta, publicado no Dlàrio do Governo
117, 2.' .órle, de 23 do mesmo m60 e ao o).

D.·

'1'e nel1t-coronel de eng nhuria na situação de r serva,

E duardo Rodrigues de 'aryalho, no termo da alinoa b) do artigo 2.° do Decreto-Lei n.? 3G 304, alt rado p lo D creto-Lei n.? 3 91G, d 1 d
otembro
d. 19::>2,por ter 'ido julgado in apaz d todo o serViÇOpela junta m dica da aixa :Teral de posenta~ões, dov ndo
r
usiderado n ta itua 110 d sd
..,1 de ~raio de 1951.
(Despacho do 20 de rever Iro de 1D56 d Caixa Oeral de Dopósltos,
Crédito e ProvldOn~la, publicado 00 Diário do Governo n•• 46,
2.' .6rl., de 23 do mesmo mê•• ano).

r

rva, V nceslau
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Supranumerário

Major de cavalaria, adido, Mário Jaime Machado Faria,
Çtue, por ter deixado de prestar serviço no Estado da
India, onde se encontrava em comissão militar, regressou em 19 de Fevereiro de 1956, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Visada

pelo

Tribunal

de Contas

devidos emolumentos,

em 26 de Abril

nos termos do Decreto

de 1956. N1\o são

n.? 22251).

Por portarias de 13 de Abril de 1956:
Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, o tenente miliciano de infantaria, adido, Álvaro Augusto das Neves
Pereira de Carvalho, devendo ser considerado nesta
situação desde 2 de Abril de 1956, ficando na situação
de licenciado.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 21 de Abril de 1~56).

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Estado da India,
onde se encontrava em comissão militar, o tenente
miliciano de infantaria, adido, Carlos da Silva Pereira,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de
Fevereiro de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Maio de 1956. 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, Joaquim Pereira, devendo ser considerado nesta situação desde 1 do Fevereiro de 1956, ficando na situação de licenciado.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 21 de Abril de 1956).

Adidos

Major de cavalaria Armando Mário Gonçalves Canelhas;
capitães de artilharia Adolfo Jorge Vilares da Costa
e Joaquim Saldanha IIernandez Palhoto; e alferes: de
infantaria, Sérgio Manuel Carvalhais Ribeiro dos antas
e, de cavalaria, J osé Maria Barroso Branco L6, por
terem sido nomeados para desempenhar comissões de
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serviço militar no ultramar, o penúltimo na provincia
de S. Tomé e Principe, nos termos da alínea a) e os
restantes na província de Moçambique, nos termos
da alínea c), todos do artigo 3.° do Decreto n." 39816,
de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerados
nesta situação desde 4 de Abril de 1956.
Majores: do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, José Júlio Viana Serzedelo Coelho
e, do extinto quadro auxiliar de artilharia na situação
de reserva, José Antão Nogueira, o primeiro por ter
sido nomeado ajudante de campo do chefe do estado-maior general das forças armadas, ao abrigo do
Decreto-Lei n.? 37955, de 9 de Setembro de 1950, e o
segundo por ter optado pelo cargo de inspector adjunto
da Policia Internacional e de Defesa do Estado, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
9 de Abril de 1956 e 17 de Janeiro de 1948.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército,
Henrique Augusto Ferreira, por ter sido nomeado
para desempenhar as funções de subalterno de companhia do referido Instituto, por portaria de 23 de Março
de 1956, devendo ser considerado nesta situação desde
19, também de Março do corrente ano.
Alferes: de infantaria, do regimento de infantaria n.? 9,
Joaquim Pereira Guedes e, do regimento de infantaria
n. ° 10, António Maria Godinho Tavares; e do serviço
de administração militar, do regimento de artilharia
pesada n.? 3, Francisco José de Passos Águas, por
terem sido nomeados para desempenhar comissões de
serviço nas provincias de: o primeiro Moçambique e
os restantes Angola, ao abrigo da alínea c) do artigo 3. °
do Decreto n.? 39816, de 14 de etembro de 1954,
~evendo ser considerados nesta ituação desde, respechvamente, 4.de Abril e 28 e 28 de Março de 1956.
Alferes milicianos: de infantaria, do batalhão de caçadores
n:o~, Joaquim Lourenço da Rocha e antos; e do serViÇO de administração militar, do 2.° grupo de companhias de admini tração militar, Francisco Pessanha
Leite Monteiro, por terem sido nomeados para dosemp.enhar comissões de serviço nas províncias de, respectivamente, Guiné e Macau, ao abrigo das alíneas c) o a)
do artigo 3.° do Derreto n.? 39816, de 14 do etomro de Hl54, d vendo ser con idorados nesta situação
esele 2 ele Abril e 12 de 'Março ele 1956.

â
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Baixa de serviço

Capitães médicos Alberto Júlio da Silva Pereira Amado,
Joaquim Chagas Gomes Coelho e José da Cunha Paredes; tenentes: de artilharia, Delfim de Sousa Pinto
Machado, Carlos Celorico Medeiros, Álvaro da ~ilva
Sampaio, Manuel Alves Costa e Álvaro Eugénio de
Araújo Vivaldo, de engenharia, Augusto da Silva Reis
e José dos Santos Salvador Viegas, médicos, Manuel
Gonçalves Pinho da Rocha, 1~rancisco Freire Bandeira Duarte, Manuel Ferreira da Silva Fonseca, José
Maria de Almeida Corte Real, Afonso Augusto Duarte,
António Leite Pereira de Meireles, César de Almeida
Fontes, António de Almeida Barbas e Custódio do
Almeida Coelho o, veterinário, Frederico Bagorro
Sequeira; alferes: de infantaria, José Maria de Castro, Alberto José da Fonseca, Joaquim de Frias Coutinho, Manuel dos Santos, Alvaro José da Costa,
Damião Santana, António Gomes Cordeiro Júnior e
Alfredo Mendes de li igueiredo, de artilharia, Fernando
José Strut Compors, Frutuoso Alves Barroso, Luis
Âlvaro Moitínho de Almeida, Rui Dias Lapa, Alfredo
Paulino, Albino Honório ele Freitas, Baltasar do Almeida Freitas Lindo, Alberto Candeias, Arnaldo de
França Castro e Moura, Armando de Matos Pereira
e Manuel Ferreira Dias Coelho, de cavalaria, Bonifácio Fernandes e Francisco Cardoso da , ilva Pimenta,
de engenharia, Manuel Gonçalves Malhado Júnior,
do serviço de administração militar, Ernesto Gabriel
do Melo e, aspirante a oficial do serviço de administração militar, Francisco Sebastião de Caires Fernandes, todos milicianos de reserva, nos tormos do § 5.°
do artigo G1.° do Decroto n.? 12017, de 2 de Agosto
de 192G, por terem atingido o limite de idade, devendo SOl' considerados ne ta situação desde, respectivamente, 9 Janeiro, 6 e 28 do Fevereiro, 2, 3 e 24
de Janeiro, 5 de Fevereiro, 16 e 13 d Março, 13 do
Fevereiro, 6, G, 7 e 18 de Janeiro, 5 e 14 do Ji'eyereiro, G, 20, 24 e 22 do Março, 6, 8, 8 e 9 de Janeiro,
21, 23 e 2G de Fevereiro, 9 de Março, 10, 12, 25,
26 e 27 de Janeiro, 12, 22 o 28 de Fevereiro, :3, 10
e 17 do Março, 1 o 29 de Jnneiro, 12 de Fev roiro e
18 e 20 de Janeiro de 1956.
Aspirante a oficial miliciano do engenharia, da e cola
prática da arma, Bonto José Vi gas Louro, nos ter-
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mos da última parte do artigo 3.° do Decreto-Lei
n. ° 28 404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção do Hospital Militar Principal,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Abril
1956.

ue

Oficiais milicianos de reserva

Tenentes:
de infantaria,
do comando militar de Moçambique, N orberto Cardigos dos Reis, do centro de mobilização de infantaria n.? 1, Manuel Oscar de Freitas
Bettencourt
e Galvão, José Eduardo Neto de Almeida
Mendos Santos, Paulo José Vidal Abreu e Leonel
~oelho de Magalhães,
do centro de mobilização
de
lnfantaria n.? 3, Júlio Galhardo
de Almeida, do centro
de mobilização
de infantaria
n.? 6, Armindo Augusto
Pires e José Owen Pinto d Barros da
osta Pessoa,
do centro de mobilização de infantaria n.? 11, Manuel
Nepomuceno Leite da Cruz e, do centro de mobilização
d.e infantaria n. ° 17, Eugénio Dia Miranda; de artilharIa, do centro de mobilização de infantaria n.? 1 ,Frederico Tavares Serpa e, do centro de mobilização
de
artilharia n.? 1, Armando da Costa Vilaça ; de cavalaria,
do centro de mobilização de cavalaria n." 3, Joaquim da
Costa Carvalho Júnior e Tude Alberto P dro Monteiro;
e d engenharia,
do comando militar da Madeira, José
de Serra Lino
do centro de mobilização de engenharia
n: ° 1, Franklin
da o ta Pereira;
alfores: de infantaria, do comando militar de Angola, Joaquim dos anto Dia,
do comando militar de Moçambique,
José
A.~~ rto Malva e Alberto Augu to S queira, do comando
Inlhtar de 'Macau, .T oão Fellcio Laranjo, do centro de
lll.ohilização
d infantaria
n.? 1, Américo da
ilva
PA.ln~o,do c ntro de mobilização
d infantaria
n.? 2,
lllavel
oare
da
ilva O Amílcar
oimbra Leitão,
doc .utro d m bilização de infantaria n.? \l, Augusto
R O~l'lguo T 1 e, do centro de mobilização d infantana. D.O 12, Artur Alve da. o ta.; o de casalaria,
do
Contro de mobilização d cavalaria D.O 3, Angelo Josó
. ~ares de A1hrrgarill Forto
e, as pirante a oficial de
l\antana,
do c ntro d mobilização
le infantaria.
n·'I.l~,
Armando
d Fi<>"uir do Pina
abral, todo
Ulllclano ,no
t rmo do artigos ~5.0
26.° do D d_reto 0.° :3G'Oi, alt rado pelo
cr to-Lei n.? 3 016,
e 18 de 'etembro
de 195~, por t rem atingido o

a,
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limite de idade, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 26 de Março, 16 de FElvereiro, 23, 3, 3 e 17 de Janeiro, 27 de Março, 23 de
Fevereiro, 30 de Março, 23 de Janeiro, 16 de Março,
15 e 21 de Janeiro, 22 de Fevereiro, 25 e 7 de Março,
24 de Janeiro, 17 de Fevereiro, 11 e 25 de Março,
24, 20 e 23 de Janeiro, 8 de Março, 19 e 1 de Fevereiro e 6 de Abril de 1956.
(Anotadas

polo TrIbunal

de Contns

em 21 de Abril

de 1956).

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Manuel Torres da Silva
Couto, que, de regresso da comissão civil do Ministério
do Ultramar, onde se encontrava desempenhando as
funções de ajudante de campo do governador da Guiné,
se apresentou em 19 de Março de 1956, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(VIsada pelo Tribunal de Contas em 23 de Abril de 1956. Nilo .no
dovídos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 251).

Quadro da arma de cavalaria

Major de cavalaria, supranumerário, do regimento de
lanceiros n.? 1, onde continua colocado, Mário Jaime
Machado Faria, para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(VIsada
pelo TrIbunal
de Contas em 26 de Abril
silo devIdos emolumentos,
nos termos do Decroto

de 1906. NAo
n.o 22 251).

Tenente de cavalaria, adido, Alexandre Manuel Gonçalves
Dias de Lima, que, por ter deixado de prestar s rviço
no comando militar de Macau, onde se encontrava rn
comissão militar, regressou em 9 de Abril de 1956,
desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(VIsada polo TrIbunal
de Coo tas em 23 de Abril de 1966. Nlo
devIdo. emolumentos,
n08 termos do Decreto n.o 22 261).

.1\0

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliare do Exército,
adido, José dos antos, que, do regr sso do Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, se apre ontou e1)1
30 do Março de 1956, dosd quando deve
r considerado nesta situação, 'para pre nchimento d vaga no
quadro. (Visada polo TrIbunal do Contns om 1 do Maio do t950. Nilo ,1\0
devIdos

emolumontos,

Doa tormos

do Decroto

n.o 22 261).
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Reserva

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do batalhão de caçadores n. o 7, Alberto Russo, nos
termos da alínea b) 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 24 de Março de 1956.
(Visada polo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contai em 80 de Abril
nOI termos do Decreto

de 1966. NAo sAo

11.· 22 167).

SupranumeráriD

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Eurico António Carvalho e Melo Grade, nos
termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n." 28 401, substituído pelo Decreto-Lei n.? 32692,
de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria
n.? 10620, de 11 de Março de 1944:, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal
de Contai em 1 de Maio do 1956. Nilo silo
dovidos

emolumentos,

n08 termos

do Deoreto

n.· 22 251).

Por portaria de 14 de Abril de 1956:
Oflciais milicianos de reserva

'l'eRnente, do centro de mobilização de infantaria n.? 1,
.odrigo Guerreiro Boto, e alferes, do centro de mobilIzação de infantaria n.? 6, Virgílio Machado da Silva,
ambos milicianos de infantaria e licenciado ,nos termos
dos artigo 25.° e 26.0 do Decr to-Lei n.? 36304:, alterado pelo ecreto-Lei n.? 38 916 do 18 de 'etembro
de 1952, por terem atingido o limite de idade, devendo
ser con iderados nesta. situação de de, respectivamente,
14 e 11 de Abril de 1956.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contai

om 21 de Abril do 1950).

Por portarias de 20 de Abril de 1956:

C .~

Ouadro da arma de artilharia

apltao de artilharia, adid , Ald mar
ia da Co ta,
qu .,por t r deixado de pro tal' s rviço no comando
lU.il~tar da
uin,
nd
o encontrava
em comissã
mlb~ar, embar ou do r are ·so tl motróp lo em 9 d
AbrIl d 1 50, d d quando d v '1' consid rado
nesta situação, para preenchiment d vaga no quadro.
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Quadro da arma de engenharia

Capitão de engenharia, adido, Ivan Serra e Costa, que,
por ter deixado de prestar serviço no comando militar de Moçambique, onde se encontrava em comissão
militar, embarcou de regresso à metrópole em 15 de
Abril de 1956, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
Reserva

Coronel, da Direcção da Arma de Infantaria, Maximino
de Abranches Mendes de Sena Neves e major, do regimento de infantaria n.? 3, José Luis Mourão Vaz
Osório, ambos de infantaria, o primeiro nos termos
da alínea a) e o segundo nos da alínea c) do artigo 12.0
do Decreto-Lei n. o 36 304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente,
7 de Abril e 31 de Março de 1956.
(Visadas
pelo Tribunal
do Contns om 1 do Maio de 1956. Nilo
81\0 devidos omolumentos,
nos tormos do Decreto n.' 22267).

Reforma

Tenente-coronel médico, graduado, na situação de reserva, Américo Pires de Lima, devendo ser considerado nesta situação desde 23 de Fevereiro de 1956.
Prestava serviço no Ministério da Educação Nacional,
onde se encontrava adido. Opiou pelas funções quO
desempenhava naquole Ministério, pelo que não toD1
pensão a liquidar por este Ministério.
Major de infantaria, na situação de reserva, inválido de
guerra, Castelino Francisco Jorge Pais, dev ndo sor
considerado nesta situação desd 8 de Fevereiro do
19M. Segundo oficio n.? 21377, da Caixa Geral de
Depósitos, Crédito e Previdência, de 25 de Novembru
de H150, este oficial já se encontra reformado com o
n. o 1539, pelo que não tem pensão alguma a liquidar
por este Ministério.
.
Tenonte de engenharia, na situação do r serva, Francisco Gonçalves Coelho, devendo ser considerado
no ta situação d sde G d Abril de 195 . É oficial
de reserva, nos t rmos do § único do artigo 4:3 .0
do Decreto-Lei de 25 do Maio de 1911. ao ten1
pen ão alguma a liquidar por este Ministério.
(Nilo carece do villO Ou anotaçtlo do Tribunal

de contAI)'
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Por portaria de 21 de Abril de 1956:
Adidos

Majore do serviço de administrução
militar, das Oficinas de Fardamento,
alvador Vieira de • antana e,
da Manutenção Militar, António Manuel do Na cimento
Ca<;ote, por terem ido nomeados para os cargos de,
respectivamente, chefe dos serviço fahri e chefe da
Sucursal do Porto do referido e tabelecimentos, por
portaria
de 30 de ~far<;o e 21 de Abril de 195G,
devendo ser con iderados
nesta ituação desde 1+
também de Abril de 1956.
(Anota,ln

pelo Tribunal

de Contas

em 27 de Abril

de lD5G).

Por portarias de 23 de Abril de 1956:
Demitido do erviço do Exército o capitão, do regimento de infantaria n.? 12, António Agostinho araiva
Borge e alfere J do batalhão de caçadores n.? 10,
Fernando Barro o de Moura, ambos de infantaria e
no termo do artigo 10.0 do Decreto-Lei n. ° 31107,
de 1 de Janeiro de 1941, devendo er con iderados
11erta ituacão desde, respectivamente, 21
23 d
A1Jril de 1956.
Inactividade

i\lfRer~s de infantaria da. cola prática da arma, José
ollta 01'1' ia aniné, do r gimento de infantaria
n. o 2, Luis António ti )!ourn
asanova Ferr ira e,
do regimento II infantaria n.? 15, Jo é Manuel
011çalvell;
de eng nharia do regimento de eng nharin
0
11.
~'.
Manu I Marque
Esgalhado
,do
erviço d
êdmlnlstração militar do recim nto d infantaria n.? 15,
d arlo' Miguel ~a tiço :\(ont iro por ter m ido punios, o quarto com doi me: e daqu la p na
os
restantes com sei me e. da mesma pena, II vendo, er
~on 'id rados n sta situação d sd , r ~p ctivument ,
, G, 7, 10 13 d Ahril <1 Hl56.
(.\notada

C

pelo Tribunal

d.

ont

em 21 do Marto

de 1M l.

Reserva

°r1one~d~ infantaria, pr .id .nt do 1.0 Tribunal Militar
territorial d Lisboa, Fernando )[nrtins Sulgado, nos
erDlO~ da alln ia o) (10 artigo l~.o do D c!' to-Lei
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n. o 36 30J, alterado pelo Decreto-Lei
n. o 38 916, de
18 de Setem bro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Abril de 1956.
(Visada pelo Tribunal
do Contns em 1 de ~(nlo de 19~G. Não são
devidos emolumentos, nos t ermos do Deoreto n.o 22 26'7).

Por portarias

de 24 de Abril. de 1956:
Adido

Tenente-coronel

médico, da direcção

do serviço do aúdo
militar, António de Azevedo
)Ieireles
do Souto, por
ter sido nomeado
para desempenhar
uma comissão
do serviço dependente
do Ministério do Intorior,
na
Guarda Nacional Republicana,
devendo ser considerado nesta situação desde 19 do Abril de 1956.
(Anotada

pelo Trlbunol

de Contas

em 27 do Abrll

do 1056)

Reserva

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do batalhão de caçadores
n. o li, A nt6nio Curto, nos
termos da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n.? 3G 304-, altorado pelo D creto-Loi n.? :3891G, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta iituação desde 9 do Abril do H)5G.
(Visada palo Tribunal
do Contas
om 1 do Maio do 1956, NflO
81\0 dcvldos emotumouros,
nos tormos do Docroto 0,022257).

POI'

portarias

de 25 de Abril

de 1956:

I )cmitidos do serviço do Exército , nos termos do artigo 10.0 do ])0('1' to-Lei lJ,O ;31107, d 18 ti .Ianeiro
(lo 194-1, o cupitão (lo infantaria, do batalhão 110 motrulhadorus
n.O 1, Fernando
Manuel de 'ÍL Fialho de
Oliveira e t n nto de artilharia,
do rcgim nto d artilharia p ~ada 11.0 n, Munucl Hodt'igues
arvulho, de\"('1)(10

~

r consi.l rurlos nesta situucão dORd
() prim iro'
dcsd

Alnil do corrente
ano
mesmo mês o ~('gulldo.

(Anotndn polo Trtbuunl (lo Uontn,

11 (k
1~ do

oro 28 uo AhrIJ ti" 195G)

Adidos

i\fajol' do corpo

do estudo-maior,
do Instituto .lo AltogHtudoH Militares,
.J ()i'\l' Munuol B tt IlCOU1't 'OIlC i<:lH)
Rorlrigu 1', por ter sido 110Jll ado prof SS()l' l'fccti\l)
do mOHIllO Instituto
pur pot'tal'in dNita data, Il(\s(h'
IllHIIHlo (, <'ollsid l'ado 1I(','tll sitll:t<:tlo.
(Anotado

pelo Trluunal

de Contos

m 27 do Abril do 1056),
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Major <lo corpo do e rtado-maicr,
da Escola do Exército,
Orlando Ferreira
Barbosa, por ter ido nomeado professor catedrático
da 6. a cadeira da referida Escola,
por portaria
d ta data, de. de quando é considerado
nesta situação.
(Ancrada

pelo TrIbunal

do Cont as om 2

de Abrll de 1966).

Quadro do corpo do estado-maior

lIajor do corpo do stado-maior, adido, no ecretariado
Geral da Defe 'U T acional, Orlando Ferreira
Barbo a,
por ter sido exonerad
da "funções qu
de empenhaya naqu le d partam nto, por portaria
de 25 de
Abril de 195G, pr ench ndo varra no quadro, devendo
R r consid
rudo ne ta situação desde a data da presente portaria.
(Visada pele Tribunal
do Contas em 30 do Ahrll rle 196&. NDo são
dovldos emolumentos,
nos lermos do Docroto n.· 22 2~7).

POI'

portarias de 26 de Abril de 1966':

Demitido do erviço
do regimento de
Vic nte da ilva,
-Lei n.? 31107,
ser consid rado

do Exército

de engenharia,
P dro araiva
nos termo do artigo 10,° do Decretode 1 de Jan iro de 1941, devendo
ne ta situação
de de 21 de Abril
O

capitão

eng nharia n.? 1, Jo

é

de 193G,
Inactividade

d artilharia ligeira
d
a tro Silva Gaspena e, do
de guamiçâo,
~fanuel Ribeiro
rem ido punidos com ei mesea
ser considerados n sta situação
(esde. respcctivament , 10 o :?:3 de hril d 1956,

Alferes

do artilharia,

do r gimento

5,
arlos AlI> rto
grupo de artilharia
Franco
harais, por t
~aquela P na. devendo
11,°

(ADUI

dlll'OIO Tribunal

de

ODlas

010

2. de Abril de 1050).

Por po1'taria de 27 de Abl,a de 19M:

T

~~~
enollt.

-coron 1

S r\'IÇO

U1

idico, in 'P dor da ..ta in P cçuo do

d
aúd
militar.
urlo P r
ost.a, por t r ido nomeado para de.
conn:,lIo
d
servieo
militar no 'nu'
~stado d A ron:ulti 'a, li \'('IHlo !'t'r on
Itua~ão d-de :.?ti d .\bril ti ltlr>Li.

ira. da Silvu
lllp nhur uma
.rcturiudo
do

idcl'ndo

II

Htll
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Major do corpo do estado-maior, da 3.a Direcção-Geral
deste Ministério, Francisco l\1aria Rocha Simões, por
ter sido nomeado para prestar serviço no Ministério
dos Negócios Estrangeiros, como representante militar
na DE L NA'l'O , por portaria de 24 de Abril de 1956,
inserta no Diário do Governo n. o 101, :2. a série, do
corrente ano, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Anotada

polo Tribunal

de Con tus om 28 do Abril do 19,;6).

oOC_

111- PROmOçOES

Ministério

do Exército _I.a DirecçAo-Geral-

PÔ1' portaria

2.a RepartiçAo

de 22 de N01:emb1'O de 1955:
Adidos

Capitães milicianos de infantaria, os tenente milicianos
de infantaria, eIp. comissão de serviço civil na polícia
do Estado da Índia, Júlio Martinho de Figueiredo
e Alberto Alves Ribeiro, contando a antiguidade do de
a data da pre ente portaria,
(Visada pelo Tribunal de Contas om 28 do .Abrll de 191>6. Sio dedd08 emctumeutcs, nos tormos do Decreto n.o 22 267).

Por portaria de 28 de Fevereiro de 1956:
Regimento de lanceiros n. o I

Alferes miliciano de cavalaria, o a ipirante ti oficiallIliliciano de cavalaria Teófilo Meirele E q ulvol, contândo
a antiguidade d sele 1 do Novoruhro d 1935.
(Vlaada polo Tribunal
vi do. omolumontos,

do Contas om 1 do Maio do 19M .• io
nos termos do Decreto n •• 22 21>7).

rl.-

Por portarias de 20 de Marl'o de 1956:
Contando

1955:

u antiguidud

dosd

1 d

D

Z

mbro de

Comando militar de Moçambique

Tenente miliciano do s rviço do administração militar.
em disponibilidad
, o alf 1'0 miliciano do Jn0 mo s 1'viço, em disponihilidad
• António Martinez Ya!tltlll!'
Pr to.
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l'enentes mili .iano médicos, os alfere
milicianos médicos José Dini Pereira Salvador Peralta e José Adolino de Almeida
ardo o Ribeiro, o primeiro em disponibilidade e o segundo licen iado.
,

I, o grupo de companhias de saúde

Tenente
milicianos médico , em di ponibilidade,
os alfere, miliciano
módico.
em disponibilidade,
Mário
Diluas Alvo
de Oliveira,
Luís Bernardo
Camacho
Hodrigue
:\Iarque
Pinto. Joaquim
Cândido Mendes
de Almeida, Orlando da Silva 'I'rabulo, José Pedro
Jorgo Ch1l.yes \~i ira da Fon
ca, ,.António Abecassis
de Varga' do ~anto P s eguciro, Va co José Barata
de \'itória
:Todinho de Faria Riobom .• \.ntónio Ismael
fratas
Ferreira, J 0.'6 Manuel Fagulha do ~ou a o
.fanu 1 Kru
.\.b ai"
2," grupo de companhias de saúde

Tenente
uiilicinnos médico,
m di ponibilidado, os alfcIe milicianos
médico.
lU di punibilidade,
lllanuel
l!~ pon Mar qu " Jo '6 Borg s Gonzalez,
Albino
','dalgo d Mat s. Aníbal Franco Gedeão • Jo 6 Fran("'co do ~outo, lo' 'mando
Auzu: to de Pratt Cavatt
e Joxó Carlo de Oliveira F 1'1' ira d ilIato,
Tenent
'1"
,
.'
u
'}
'I'
1
1
f
nu icrano farmacêutico, em ( I ponun I( ar a, o a 1es ~niliciano Iarma êutico , m di ponibilidad
, J osé
, oa<1U11U Imaginário Monteiro.

t

r

Centro de mobilização do serviço de saúde n. o I

ell~~t~ miliciano m idico,
m di rponibilidadc,
alfor s
~ll~cl~lno 1ll('<liC'o, 1Il di~p()nibilidnd ,,\ntónio
I edro '()
el relra,
(\'1 nda pulo Tribunal
do OOla
"o 1 do .\I>rll do 11156. Ao
d,,,'ldol

00001111110U10.,00

Por portcl/'i(( de 23 de
Capitiío
o

1

'I' ,

UI

1('lano do

,,' tenente lIlili('iano
.1('0
n o I'....ta(l() da
I•
<lira
c<HI tI'
d('
an( o a

19- .
dü,

..11(1/'1'0

~didO
~OI'\'I<~O

d

10rlUO'

do

J)ocrulo

0,0 22

2~7),

de 19j6:
.,
:l<hll1l1l.'tl'n~ao!lu,

'J' t

ar,

do 111l'SmO ('I'\'i<;o, ~l<lido. m SCI''",
l!l(lHl,
0110('1'10'1 ! s abrn1, ,nea. I! . (l\S(
I 1 _,}
.,,) ( I
t ar\,,,
alltl"lIl!:!<

(\'IIMa
1,.. 10 l'rlhuual
d. ('onla
om 1 d, Maio d. 111:;1\.!Silo 11ft,
Yldulo .lUo!únHwlo
, nOl luMne> do 1> creto no· 229,51).

ORDEM DO EXERCITO

251

2." Série

N.o 4

Por portaria de 27 de Março de 1956:
Contando

a antiguidade

desde 27 de Março

Regimento de infantaria

de 1956:

n.· 9

Capitão miliciano
de infantaria,
em disponibilidade,
tenente
miliciano
de infantaria,
em disponibilidade,
Alcidio Lusitano Alves Ferreira.

o

Batalhão de caçadores n.· 8

Capitão miliciano de infantaria,
em disponibilidade,
o
tenente miliciano
de infantaria,
em disponibilidade,
Manuel Lucas Neto .J únior.
Centro de mobilização de infantaria n.O 15

Capitão miliciano
de infantaria,
em disponibilidade, ()
tenente
miliciano
de infantaria,
em disponibilidade,
António Diogo Ribeiro.
Centro de mobilização de artilharia

n.· 2

Capitão

miliciano
de artilharia,
em disponibilidade.
o
tenente
miliciano
de artilharia,
em di ponihilidadeGuilherme Pimenta Santos.
Centro de mobilização de artilharia

n.· 7

Capitão miliciano
de artilharia,
em disponihilidude,
o
tenente
miliciano
de artilharia,
cm disponibilidadeDinis da ilva Leitão.
Regimento de cavalaria n.· 7

Capitão miliciano de cavaluria,
em disponihilidadeo
tenente
miliciano
de cavalaria,
em diHponihilidade .
.T osé Pereira Gaspar.
(Vinda
pol o Trlhunal
vldos emolumentos,

do Coutos
tormos

D08

om 23 do Abril do 19~G. São do'
do Decreto n.· 22 267).

Por portarias de 30 de Março de 1[)(;6:
Quadro da arma de artilharia

Tenente-coronel.
o major do artilharia,
do regim
artilharia
de costa, Rubi António l\Iarq ues.
Regimento de artilharia

Tenente-coronel,
2.° comandunt
Fornu lido Ferreira Cus telão.
(Vhatla
)l010 Tribunal
<.lovJdo. emulumuntos,

do
nOI

nto de

pesada n.O I

, o major

de artilharia

onta
0111 I~ du .\hrll
do 195ü. H~O
rormos do Docruro n.o:.!2 201).
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Escola Prática de Engenharia

Capitão de engenharia,
Lopes Martin ,

o tenente

(Visada pelo Tribunal
vldos emolumentos,

de engenharia

Amílcar

de Contas em 26 de Abril de 1956, São de'
nos termos do Decreto II,' 22257),

Escola Militar de Equitação

Capitão do quadro do
erviço auxiliare do Exército,
o tenente do quadro dos me mo serviços, da Escola
Militar de Equitação, Moisés Francisco Abreu Mato '.

.

(Vhada
pelo Tribunal
de Contas em 1 do Maio de 1956, São dovtdos emclumnntoa , nOI lermo. do Decreto n,' 22251),

Contando a antiguidade

de de 1 de Dezembro de 195;):

Comando militar de Moçambique

'l'ene_nte miliciano do infantaria.
em di sponibilidado, o
alferes miliciano d infantaria. em di rponibilidade. .J osé
Hodrigues Viana,
Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, o alf~re miliciano de artilharia, cm di ponibilidade, Aurél 10 "\. n t611 io Mar ti 11 ,
Ten~~t~ miliciano médico. m di ponibilidade, o alferes
1ltc1,ano III idico,
m di ponibilidude.
Paulo Afon o
enrH[Ue. Botelho,

li

Comando militar dos Açores

rro.~ent miliciano
~t~re miliciano
'r" anu l.los
(la
ouente' miliciano.
ros milicianos
anu ~ .\.lextllldr
orgarHl Jliranth

)'y
b

'I'

<1 infantaria.
ti
infantaria,

cm disponihilidad

,"'0
em di pouibilidade,

o ta,
de artilharia, em disponibilidade,
os
d artilharia,
m disponibilidade,
Madruga
ctávio , oures de Alda ilva L mos,

Regimento de artilharia

antiaérea fixa

enent
1111
'1'ICI:lUO
.
d arti'II'uma. em (I~POJlI)1
I'
'I 'I'l(1(lu.1 , ()
'Ir
~f,(]r s miliciano ti artilharia. em disponibilidad
,.JosÓ
uuu 1 ~ragalhà . Basto )Iacedo,

'r

Grupo de artilharia

ep

'lIt

c~l'OS
IS('()

contra aeronaves n.· 3

miliciano dl .u-tilhuria.
m disponibilidade,
miliciano <1' nrtilhnr iu. l m di .ponibilidude,
•\ ugu ·to ti
Oliv ira .\1'011,0,

o nlFrnn-
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Regimento de cavalaria n.O 3

Tenente miliciano
feres miliciano
nuel Agostinho

de cavalaria,
de cavalaria,
Cota Dias.'

em disponibilidade,
em disponibilidade,

Regimento de infantaria

o alMa-

n.O 7

Tenente miliciano
de infantaria,
em disponibilidade, o
alferes miliciano
do infantaria,
em di ponibilidade,
José Joaquim Brito Ribeiro Vasco.
Regimento de Infantaria n. o 13

Tenente miliciano
alferes miliciano
bano Fernandes

do infantaria,
em disponibilidade,
de infantaria, em disponibilidade,
Gomes Ferreira.

Regimento de infantaria

o

.\.1-

n. o 14

Tenentes
milicianos
de infantaria,
em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em dispouibilidadc,
Américo Gonçalves,
José Branco Neve, Henrique
imões 1; elgar e Humberto de Barros Ribeiro Pais,
Centro de mobilização de infantaria

n. o 8

Tenente

miliciano .10 infantaria,
m di ponibilidade,
o
alferes miliciano
de iníantar ia, em di ponihilidade.
José Franci sco Ro as Guimurãe .
(Visado polo Trtbuual
vtdos omotumeutos,

do Contas
nos termos

om 23 do Abril de 1966. Silo do'
do Docroro 0.0 22 267).

Por portarias de 1 de Ab,'il de 1956:
Escola Prática de Engenharia

'I'enontes,

os alferes d
engonharia
I'jduardo
Luís
Afon O Condado, Munu 1 Adelino Pires Afouso, F rnando Edgar Collct M -ygrct d )I ndonça P rrv <1:1.
Câmaru, Carlo« J ergo da
unha Fcrnaur] ' B il'üO,
l' rancisco do Aasis Paiva Boléo Tomé, Manuel Frtln-

cisco Rodrigues
Funqu iro, ~llno Manu ) OuiJlltll'ÜCS
Fisher Lopes Piro'
António Av lino P reira pinto.
Escola Prática de Infantaria

Alferes, os aspiran tNl 1\, oficial
drigues ('0('1110, Silvio Jorge

n~-

d infantaria
Atl(llino
H ndoiro d Araújo , 'n.

António
Joüo Soares, .vlvuro P r ira Honitu, Fernando JOK0 ~[artiJls dOK R is) lIugo ~1anll I Ho(ll'iglll'S

2,'
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dos 'anto,
António Ferreira Rodrigues de Areia, António Guerreiro
Caetano e Renato Jorge Cardoso Matia' Freire.
Regimento de infantaria n. o 2
Alferes, os a pirante
a oficial de infantaria
Luis Fernando d Matos Marqu
,Lino Correia Baptista Vascon,
~\.ntónio .Io é Soare Pereira, Eugénio Baptista Neves,
Emidio Cri 6 tomo Machado de Sousa Vicente, Manuel
Carlos Teixeira do Rio Carvalho, Hélio Nunes Xavier
e X elsou João do' Santos, todo
da E cola Prática
de Infantaria.
•
Regimento de infantaria n.O 7
.Alf(,l:e~, o a pirantes a oficial de infantaria,
da escola
prahca da arma, Manuel Ferreira
de Oliveira, Manuel
~.uL ~Ion~ão Fernandes,
Nuno Va co Português
da
ilvn Santos, Jo é Fernando
ornes de Araújo, Alcino
Fernando,
João Rodrigues
Coelho, Manuel Jorge da
('usta Martinho,
Mauricio Jorge Pereira
da Silva e
Autúnio Lemo' d
'arvalho.
Regimento de infantaria n. o 10
eI
os aspirant s a oficial de infantaria,
da e 'cola
Alf :
pratica da arma, António .J oaquim Abrunho a e F rnan(lo Alyc' Ferreira
Mourão.

>

Regimento de Infantaria

n.O 12

. 1 d m
. f untaria,. d a !:lCO 1a
s a U fiCHt
prattca da arma,
'arIos. \mc' Mimoso o Fernando
António Per ira dos autos.

AlI' 'I'e~
.
, ~, os asjuraut

Regimento de infantaria

Alferes
.
, ' o' aspirunt

. lI' (
. a o fi ('Ia

lil'atica da arma, _\ur qio
( o Amaral
'limpo Sarm

A lfel'e~

~1aI1U

n.O 14
.
da escola
III f <lnt ana,
(.' mando
1 Trindad

nto.

Regimento de infantaria

ftlhca

1I'Itu,

.
Os asprruutes

. 1 (I
a Ofi cta

n. o 15

. f antaria,. (aI sco 1a
III
da arma, .Iuiin da Fonte Aip ndrc,
Ianuel
H<nnulho ,'al\'l\(lo Piros, Ilugo lo' irdinnndo Gonçalve ...
~f~('ltl\, 1- runci ...ro António Alv >:; Per ira da Rocha,
~ <lllllel Limn Pinho <lI' (>Ii\' ira, Eurico
uciróH d
',?~a ~\z \' du, António L 'opoldo .JlIuqu ira Co lho,
'(111,10 ~rar(l'l(I" da ('o ta (' ('arlo'
Alh rto Mnchado d
,'~'
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Escola Prática de Artilharia

Alferes,
Vasco
Moreira
Stofel
Manuel
Leonel
rado.

os aspirantes
a oficial de artilharia
António
Santos de Faria Leal, J OSÓ Paulo Guilherme
Neves, José Augusto Barroso da Silva, Mário
Martins, Júlio Faria Ribeiro de Oliveira, J osé
Castro de Figueiredo,
Manuel da Costa Brá ,
Fialho Raposo e António .Tosé Fialho ScguRegimento de artilharia ligeira n. o 2

Alferes, os aspirantes
a oficial de artilharia,
da escola
prática da arma, Reinaldo Luis Lourenço Leal, Emídio
.J osé da Rocha Pereira Rodrigues O Francisco António
da Costa Mendo Magro.
Regimentode artllharia ligeira n.· 4

.Alferes, os aspirantes
a oficial de artilharia,
da scola
prática da arma, José Machado da Graça Malaquia '.
Jorge
Alberto
Mourão Cardo o Possidónio,
H nato
'Ferreira
Lopes Pore ira, J oão José de
ousa Cruz,
António Gomos Monteiro, .Afonso do Carvalho GOI1çalves e João Manuel de Moura Rocha Higueira.
Regimento de artilharia pesada n.· 2

Alferes, os aapirantos
a oficial de artilharia,
da CRCoJa
prática da arma, António do Azevedo Dia
e .10~·H~
Carlos Castanheira
da osta.
Regimentode artilharia pesada n.· 3

Alferes,

os uspirant s a oficial de nrtil haria, da ~c?Ja
da arma •. João Falcão Pinto, Jorge
ucrreu'o
Ruas, Ernesto Chaves Alves ti
ousa, Fr ancí sco Manu 1 Mateus L al d Alm ida, Hui ]1'olhad la d )faqodo Reb lo, Carlos José Brancal Lop
FurtadO e
A ngelo Manuel Alh rrraria Pncheco.

prática

Grupo de artilharia contra aeronaves n.· 2

aspirunt s a oficial d artilharia.
da \S('OhL
da arma, Vítor Manu 1 til' Ahn ida Antune:;.
Aiuílciu' Goro
da Costa, .10(\0 Menino \"argH~
.lorl()
Manuel do l\fagalllll s Melo Mexia L .itão.

Alf res,
prática

O

Grupo de artilharia contra aeronaves n. 3
U

Alfor

H

prática

O

aspirunt

dn arma,

a oficial d urtilluu'iu,
Vitorino Sousa ilr Ul'ta.

du

C~('Ol:1
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Escola Prática de Cavalaria

Alferos, os aspirantes
a oficial de cavalaria J oaq uim
Rodrigo Ne t Arnaut Pombeiro, Ramiro José Marcelino Mourato, Marcelo Vítor Lopes César Monteiro,
António Artur da Cunha emedo, IIenriqueBernardino
GOdinho, Jo é Olímpio Caiado Costa Gomes e João
Ramiro Alve Ribeiro,
Regimento de lancelros n.O I

Alfere , os a rpirant . a oficial de cavalaria, da O 'cola
prática da arma, Vir into ~Iam I d'A sa Ca tel-Branco
o Rui Manuel de Almeida Triau iro'
ampaio.
Regimento de lanceiros n, o 2

Alf~r s, o aspirante a. oficial do cavalaria, da scolu prútJca da arma .João Lu!' da Co ta E rtorninho.
Regimento de cavalaria n.O 3

Alferes, o aspirant
a oficial ele cavalaria, da escola
brática da arma, Jo é Taveira. d Oliveira Martin',
dando José
equoiru da ilva
José Luí Jordão
d OrneI a ' ~rontoiro,
Regimento de cavalaria n, o 5

Alf?r " O aspirante a oficial d andaria, da escola prátlca da arrua .Inim AI xandr :-;anto Murqu s P ireira.
Regimonto de cavalaria n," 6

>

Al~ r,
o nspirant
ii oficial
d
pratl('u da arma, Jo 'é .ligu I d

cavalaria,
da c cola
abcdo V aeconcclos,

Regimento de cavalaria n.O 8

Alfti

I' S

"o

ICa

A.

da

'
' I (I cava I'ana, ti a sco 1a pra-'
asprrnnt
a o fi ela
Hui ?lIam d Mont iro Per ira,

armn

Grupo divisionário de carros de combate

IreI'' .' o a"plrnnt
,

\1

'1 (cI cnva lari
a o ti C 11\
urra, (aI esco 1a
\)rl'<Itieuda anua, Migucl ..\ntónio d 'arvulho Sampaio
!I elo c
't troo
Comando milit r da Madeira

«'

'
I at I"Illllllstrll<:uo
~ 11\1ltal'
'I'
.
t
. :, <lo ser\',,:o
o :ISpmlll
(!
,t,ohclal do III 'SIIlO 'l·l'\·ic.:o, (Ia I<:. cola Prútica de' .\dmiIIIsh'l\c':t o MiJit'Il' •• \lItónio .Josli Bal'1'I1du' Bal'l'otiQ,

~ fol'ps
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Comando militar dos Açores

Alferes do serviço de administração
militar, o aspirante
a oficial do mesmo serviço, da Escola Prática de Administração Militar, José Martins de Freitas.
Regimento de infantaria

n. o 7

Alferes do serviço de administração
militar, o a spirante
a oficial do mesmo serviço, da Escola Prática de Administração
Militar, Sérgio Augusto Alexandrino
Madureira Marques de Aguiar.
Regimento de infantaria

n.· 14

Alferes do serviço de administração
militar, o aspirante
a oficial do mesmo serviço, da Escola Prática de Administração
Militar, Jo é Rodrigues
de Almeida e Sá
Araújo.
Escola Prãtica de Artilharia

Alferes do serviço de administrução
militar, o aspirant.o
a oficial do mesmo serviço, da Escola Prática de AdIllInistração Militar, António Bota Filipe Viegas.
Batalhão de caçadores pára-quedistas

Alferes do serviço de administração
militar, o aspi.rant.o
a oficial do m smo serviço, da I'~cola Prática de AdmInistração Militar, Fernando
Joaquim
ilva Pont s.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 2

Alferes do serviço de administração
militar, o a pi1'ant.O
a oficial do mesmo serviço, da Escola Prática <l Admlnistrução Militar,
oão Campos
ardiuha.

.r

Regimento de artilharia

ligeira n.· 4

Alferes do serviço de admi nistração mil ital', o aspirant.O
a oficial UO 1lI smo serviço, da g cola Prática de AdmIniatração Militar, Armando Alb rto d Mato RodrigueS
Inglês.
Regimento de artilharia

pesada n.• 3

Alferes do serviço J administração
militar, o a~pil'ant.O
a oficial do m srno serviço, da Escola Práti a d A (ltUInistra~ão Militar, António Bonigno P uacho.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 2

Alf res do serviço d ndmiuistmção
militar, o aspirunt.C
a oficial do m sino s rvíco, da l~js('oja Prática d Adnw
nistrnção Militar, Foruando Dius Frudo.
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Regimento de lanceiros n.· 2

Alferes do serviço de administração
militar, o aspirante
a. oficial do me mo serviço, da g cola Prática de Aclmilustração
:Jfilitar
Manuel Maria de Sousa Tanlindo.
Regimento de cavalaria n.· 8

Alforo

do

erviço

do administração
militar, o aspirante
erviço , da Escola Prática
do
:\1ilitar, Aventino Alve Teixeira.

a oficial do mesmo
Adminitração

Escola Prática de Admini;tração

Militar

Alferes do
rviço d administração
militar,
te a oficial do me 'mo fi rviço Manuel
~õe, Rios) .To Ó Alberto Neves Marmelo,
,orge d
liveira Abreu, Fernando Luis
~u ~aul Maia da
ilva Forte
António
oavlda Pinh iro.

os a piranAlberto Si-

Fernando
Albino, Aldos
antes

1.. grupo de companhias de administração militar
Alferes do erviço de administração
militar, os a piruntes a ofieial do mesmo serviço, da b cola Prática de
~.dministl'<t(;ão :Jfilitar, Agostinho
Fernando
Mesquita
mto, Eng ~nio Ferreira
Lopes c João Jerónimo Barroto Ii ernund
.
2.· grupo de companhias de administração militar

AlfeI' . d.0 erv IÇO
.
.
t
(1 a dmini
nnnistração~ un')'IÍ<U', o asprrun
a oficial do III SUl
'('1'\ ico ,
du Escola Prática do
Adlllini tl'll.ção Xlilitur .J()S(~ ~raria Moreira d A'I.. v do.

AI .

Campo de tiro de Alcochete

~ere do s 'ryko d

Â

admini tração militar, o aspirant
, l'\'iç~, dn. J<: '~)a Prática
d
Américo Pinto li irnund
.

o~ci~l do~ m .:I~lO
dlulnl ..tl'a~a Mllttar,

(\'I'ftd,\
1" lu Trlbunnl
dó ('''"tu
em 26 d ... \I>rll <lu 19~r" RIo <I".
\'Mo, emOIUIlHtHlOS, no t rmOt\ de) D rolO n.o 22 207).

Pol, portaria,

1tl: .

de I:) de .Abril de 1056:

Quadro de oHciais do corpo do estado-maior

IlJoI' do corpo dotado-maior.
o
~Ol'P,o,. dn :tA 1 ii' eção-(} 'mI dt
I\tolllo Pinhiro.
(\'1 alta I' lo I'rlhuual d Conla
vldo ..... olumenIO , DOI I_rmo.

npitüo

do m

SlllO

Mini. té>ri , .João

ru 2.'1 d. Ahrll de 195r.. l:illu do·
do O.U.IO n.' 22 267).
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Por portarias de 20 de Abril de 1956:
Batalhão de caçadores n.· I

Tenente-coronel,
comandante,
o major de infantaria,
comandante interino, J oão Baptista de Azevedo Coutinho.
Distrito de recrutamento e mobilização n.· 10

Coronel, chefe, o tenente-coronel
interino, João da Costa Moreira.

de infantaria,

chefe

Adidos

Coronel, o tonente-coronel
de infantaria,
viço no comando militar de Angola,
von !Iatre.
Coronel, o tenente-coronel
de infantaria,
viço no Ministério do Interior,
como
Câmara Municipal de Tomar, Fernando
Abreu Marques e Oliveira.
(VisadAS polo Tribunal
devidos omolumontos,

de
n08

adido, em serOtto IIoffmann
adido, om serpresidente
da
do l\fagalhiLOs

ContA! om 1 do Maio do 1966. Silo
termos do Decreto n •• 22 267).

Por portarias de 21 de Abril de 1956:
Quadro da arma de artilharia

Coronol, O tenonte-coron
1 do artilharia, adido, m serviço no comando militar do Angola, Luis F'al tio Mcn:l
o Silva.
Quadro do serviço de administração

militar

do S rviço d adrniniHtmçoão militar, o npitiío d~)
mesmo serviço,
adido eh f da 2.11. cção dos
I'VIços de contabilidado
da Manut n('uo Militar, Cl\rgo
de que fica xonorado por
ta portarin
António 1\fo.nu 1 do Nascimento
açoto.
'

Major

Escola Prãtica de Administração Militar

do s rviço d adminí trnção militar, 2.0 conlltn~lant., O capitão do m smo s rviço, ~.o COllltllHlnnto
interino, Manu 1 Alh rtino VUl' la 0:11' H.

Major

(Vlsndno pulo Trlhnnnl"
C'onln. 0111!lU (h1\brll do IO~Il. Rno de'
vldo. olllolumeOIOJ, 110 I rmo. <lo T) erMo n•• 29 267).
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Adidos

Ooronel, O tenente-coronel
de artilharia,
adido, em serviço no Mini tério do Interior,
na Câmara Municipal
de Oeiras, João António de ialdanha Oliveira e Sousa.
(VI.ada
vidos

pelo Trlbunal
emolumentos,

de Conta.
nos termos

em 1 de )lnJo de 1956. SAo do.
do Decreto n.? 22 251),

)Iajor do ervíço de admini tração militar, o capitão do
~esmo
erviço, adido, em erviço no ln tituto ProflsH~o~al dos Pupilo
do Exército,
Américo do PatroCIUlo.
(Visada
vidos

pelo Tribunal
emolumentos,

do Contd
nos tormos

em 30 do Abril do 19M, Sil.o dodo Decreto n,o 22261),

Por portaria de 23 de Abril de 10ãO:
Direccão da Arma de Infantaria

UObonel, o tenente-coronel
d infantaria, comandante
at<tlhão de engenhos, Jaime Pereira de Carvalho,

l'

Regimento de infantaria

n.· 12

:2.0 comandant

e~l~nte-corollel,
;-', Comandante
Jell'o,

C

do

, O major de infantaria,
João Augu 'to de ousa Cere-

interino,

Distrito de recrutamento e mobilização n,O 14

o~'ol1el eh f , o tOI1 nt -cor 11 1 d infanturia,
adido,
pl~l s l'\'Í<:o no l\fillit(\rio
da' F'inanças,
na Guarda
'I cal, .I úlio :\fal'tins
Mourão.
(\'i

ada "elo 1 rlbunnl do Coula
om t de
Ialo de 1050,
d.'·ldo .100IUI".010 ,nol terUlOI do l)oeroto n.o 22 267),

[>01' ]>Ol'tCll'i(l,~

'I'

de 2/ de Abril de 1.9ãO:

Depósito Geral de Material Sanitário

etl~Cnt -COl'on 1 m '(li o. director, o major
1', .TOSlí .\11'1' (11) ,·01>1'(
'artax!).
'
)r '
, (1)01' I

«inn

'I'

npiti'io
])\ci~.

'1
111'(

médico, direc-

. 2.° grupo de companhias de salide

l~(>( ll'~,

('OlJllln<1ante

, te llltl't'IIlO .

C

SRo

.10'\

Pir

o capitão
"tia Silva,

Hospital militar regional n,· I

ic». o teu ntc médico

(VI ada
"Mo

III idico, eonian-

I' lo TrlhunDI
l1Iolum "to.

Aurélio

Afonso

dos

de COllla • m 80 ti Abril de 10~G, 1;10 d,,DO
I rIDo' do Ilocr 1011.- _, 267).
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Por portaria de 25 de Abril de 1955:
Ministério do Exército - 3." Direcção-Geral

Major, o capitão do corpo do estado-maior,
da 3.a Direcçâo-Geral deste Ministério,
T uno Freire
Moniz Pereira.
(VI.llda
vídos

pelo Tribunal
emolumentos,

do Contas em 1 de Maio do 1956. São ,I.,
nos termos do Decreto D.O 22 257).

Por portarias de 26 de Abril de 1956 :
Regimento de infantaria

n.· 2

Capitão do quadro dos serviço
auxiliare
do Exército.
o tenente
do quadro dos mesmos s rviços Manuel
Augusto da Silva Pires.
Regimento de infantaria

n.· 15

Capitão do quadro dos serviços auxiliar s <lo Ex rcito,
o tenente
do quadro dos mosmo
serviços Joaquim
Pinho das Neves.
Adido

Capitão do quadro dos serviços auxiliar \S do Ex 'reito!
o tenente do quadro dos mesmo
erviços, adido.
)l1
serviço na província
de Macau, Joaquim II nriqut'S
dos Santos.
(VI •• da. pelo Tribunal
vldo. emolumente ••

de Contai em 1 do MaIo do 19:;6. 1i:10 de'
lormo. do Deerolo n." 22 2671.

UOI

Por portarias de 27 de

si,«

de HJJ6:

Ouadro do corpo do estado-maior

Major do corpo do stado-maior,
o ('apitHo do l1Ie~)II(1
corpo, da 3.a Direcção-O
ral dest Ministério. Filipe
Adérito de Alpoim POJ'to(,lIl'I'Ol'O do Burros Hodl'igIH\'o·
Adido

Major do corpo
corpo, adido,
J)

<lo

stado-mnior,

o ('apitao

do llle~1l10

m ~ rviço l10 :-;C('I' tarindo-G l'ttl <IIi
f sa Nacional, António da Crunuru Lom da FrauC;:1

D6riu.

2,-

érie
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Hospital militar regional n.O I

Jfajor médico, o capitão médico, adido, em serviço no
Mini tério do Interior, na Guarda Kacional Republicana António Cardo o do ,anto
unha.
.
Hospital militar regional n.O 2

'ronente-coronel
médico, director, o major médico,
rector, António Augu ·to d M: lo.

di-

(Visadas poto Tribunal de Cont ... em 1 de Maio do 1956. São dovldos emolumento.,
nOI termos do Decreto o,. 22 267),

IV -

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES E TRANSHR~NCIAS

Ministério do Exército - I.a Direcção-Geral

_ I.a Repartição

Por portaria de 16 de Março de 1956:
~omcado juiz auditor do 2.° Tribunal ~Iilital' Territorial
de Lisboa, no termo
do artigo 17.° do Doer to
n.o,19892, d 1.) de Junho de 193], modificado polo
artIgo 1.0 do D creto n.? 2006 , de 11 d Julho do
ll~e mo ano, o juiz d 1.3. elas.
F'lávio Pim ntel,
rJln~o na comarca de Barc los, m substituição do juiz
,ose Jraria 'ardoso cl )r neses, (jll foi nomeado pr _
ioHdente do Tribunal
riminnl <lo Lisboa.
(Vlsllda pete Trl~unal de Couta. em 21 do Abrll de 1956, Nilo .no
devido. emolumeuto.,
uo. termo. do Decreto D,. 12 267),

Por porlaria de 12 de Abril de 1'<)56:
J.~xon 1'ado o juiz Jo 'ó Mariu
ardoso d )10n'
do
C~rgo d juiz auditor do 2.° Tribunal )filitar 'I' rrito~a~ do Li boa por ter ..ido nom ado pr id nto do
l'lbunul 'riminal <1(' Li. h a. por portaria publicada
Diário do 001' '1'110 n. ° 4ti, ....a érie, d :!3 do
ev r iro do corr IIt ano.

pO
i

(AoOlada relo TrlbuDal d. COnlal 811121 d. AJ,rll de 19M),

Ministério do Exército - L' Direcçlo-Geral
~

- 2.' Repartiçlo

Por pOl'lal'ia de 25 de Fevereiro de 1966:

m

°d ado eh
Oste Mini

ÍI
t

da :l, I parti~rlo da 1.' Dir cçãorio o coroo 1 do orpo dotado-maior,
Q

1

ral

2GG
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na situação de reserva, Jorge Mário Apolinário Leal, na.
vaga do coronel de infantaria, na situação de reserva,
Armando Augusto da Costa, que, por esta portaria,
é exonerado, a seu pedido, do referido cargo.
(Visada
vldos

pelo Tribunal
emolumeutoe,

de Contas em 23 de Abril de 1956. Slo
termos do Decreto 0,° 22257),

do,

DOS

Por portarias de 5 de Março de 1956 :
Batalhão de caçadores n. o 5

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n.? 6, José Alberto Gomes Caiado.

Por portarias de 23 de Março de 1956:
Escola do Exército

Instrutor de equitação, o tenente de cavalaria, do regimento de Ianceiros n.? 2, César Augu to Rodrigues
Mano, nos termos da alínea b) do artigo 32.0 do Decreto-Lei n.? 30874, de 13 de Novembro de 1940, e
mapa anexo ao Decreto-Lei n.? 36 237, de 21 de Abril
de 194:7, na vaga do tenente António Ferreira
ahral
Pais do Amaral, que, por esta portaria, fica exonerado
do referido cargo.
(Vll&da
vldo.

polo Tribunal
omolumemcs,

Instituto Profissional

do Couto.
nos termo.

em 10 do Abril do 1956. S10 de'
do Decreto n,O 22 267).

dos Pupilos do Exército

ubalterno d companhia, o alf res do quadro dos s~viços auxiliares do Exército, do campo de ln tru9ttO
militar de anta Margarida, n nriqu Augusto F rrol;~'
nos termos do artigo 19.0 do Do 'r to-L i n.? :H 13~,
de 5 do Novembro d 1048, na vaga do alf ro AntóniO
dos Santos, que, por portaria d 1 de F v r iro (~o
1955, transitou para a situação de adido na pr "lncll1
de Angola e foi exonerado do r f rido cargo.
(VI.oda
vldo.

polo Tr lbunnl
emolumontos,

d Contas
no. tormo.

II.·

om 23 do Abril
do Oocr to

de 1956, Slo d"
29 1167),

Ofloinas Gerais de Fardamento

Adjunto, o tenont do serviço de administração militar" no
quadro do m smo serviço, )i~liseu António do .A~1111~'
no t rmos do artigo 27.0 do D cr to n.? 11 (iOó, /
28 d Abril de 102ü,
ba
III da L i n.? :3020, O

2.· Série
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19 de Março de 1947, na vaga do tenente Manuel.
Martins Pires, que, por portaria
de 26 de Dezembro
do 1935, foi promovido a capitão e exonerado
do referido cargo.
(VIsada
vidos

pelo Trlbuoal
emotumcntoa,

de Cootas
termo.

em G de Abril de 1956. S!!.o dedo Doeroto 0.° 22 267).

00.

Regimento de infantaria

n.> 3

CaI?itão de infantaria,
no quadro da arma, António
lio Pereira de Figueiredo
Cardoso.

Emí-

Batalhão de caçadores n.· 4

Te~ente de infantaria,
no quadro da arma, Nuno,
Mo Beja da ilva Valdê
Tomás dos. anto .

obas-

Batalhão de caçadores n." 5

Tenente de infantaria,
Cepeda.

no quadro

Regimento de artilharia

da arma, Nuno Vilares
ligeira n.· I

Amílcar

Major de artilharia,
DO quadro
da arma
Ressurreição
Diogo de Carvalho.

da

Escola Prática de Cavalaria

CadPitilo do cavalariav supranum rário, do grupo ti carroa
e combnt
divisionário
Franci co J o. é d ~loruis.

T

Regimento de lancelros n.· 2

eden~e ~
e I~aria

~a\'alaria, 110 quadro
I. rnand s.

'1'

da arma,

António

José

Regimento de cavalaria n.· 5

onent

d

ne Baptista.

avalaria,

no quadro

da arma,

Adão Antu-

Assistência aos Tuberculosos do Exército
HoSpital

Cal>itão
C

lo

Militar

Por p01·tal'ia.~ de
\1

de Doenças Infecto' Contagiosas

, .
moidiI 'O, supranum rario,
aires.
.j()

ugu

t O R osa V ascon-

de .Marro de 1956:

Comando militar de Angola

./. fe1'~ miliciano.
de artilharia.
m disponibilldnd
, do
l'(\gllll nto ti artilharia
li .. -irn n." 1. Pedro Zunatti

e,' d~ r gim nto til' nrtilhar iu lig ira
• é1'''10 d A~ i Fíuuoiru tio Paço.

1\.0 :~••

\l'llwndo
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N.· 4

Comando militar de Moçambique

Tenente miliciano do serviço de administração
em disponibilidade, Abel Mário Spinola.

militar,

Escola Prática de Infantaria

Tenente miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n. o 6, Luis Alves Dias de Carvalho.
Alferes miliciano de infantaria, do batalhão independente
de infantaria n. o 17, Rui Weber de Mendonça.
Batalhão de oaçadores n.· 5

Capitão miliciano de infantaria, do centro de mobilização
de infantaria n.? 2, Eduardo Alves Viana.
Tenentes milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1, Eurico Manuel do Nascimento da Mata,
do batalhão de caçadores n. o 8, Edgar Augusto da
Costa Navais Lopes e, do centro de mobilização de
infantaria n.? 7, José da Costa.
Alferes milicianos de infantaria, do comando mili.tar da
Madeira, Manuel Reinaldo de Figueiredo Alves Vieira,
do regimento de infantaria n.? 12, Orlando José do
Espirita Santo Ramos e Alexandre Jo 6 Ribeirinho,
do regimento de infantaria n. o 14, Joaquim da Fon .sca
Luis e Remigio Nogueira Viana, do batalhão i.ndependente de infantaria n. o 17, J osé Pinto Resende e, do
batalhão independente ele infantaria n.? 1 , \'asCO
Maria de Figueiredo Cabral da Câmara.
Centro de mobilização de infantaria

Tenente

miliciano

de infantaria

n.· 3

João Baptista

André.

Centro de mobilização de infantaria n.· 5

Tenente miliciano de infantaria
macho.

Carlos

Fornande

Ca-

Centro de mobilização de infantaria n.· 14

'I'enente miliciano
Almeida.

de infantaria

Regimento de artilharia

António

do

Santo

ligeira n, ~ I

Alferes miliciano de artilhnria do regim nto de artilharia ligeira n.? 3, Franci co Augusto Restolho MateuS.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 2

AH res miliciano d artilharia, do r gimonto d
ria ligeira n. o 4, Osvaldo J O d Az v d .

nrtilbtt-

2.' Série
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ligeira n. o 3

Alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia pesada n." 3, Nuno de Almeida Costa.
Regimento de artilharia

n.· 6

Alferes milicianos de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. ° 2, João Maria de Oliveira Horta e J oaquim Ubach Ferrão.
Regimento de artilharia

'1'euente

miliciano de
Agrela Gonçalve .

pesada n. o I

artilharia

António

Alexandre

Regimento de lanceiros n.· 2

Alfe~'es milicianos de cavalaria, do regimento de lancen'os n.? 1, Manuel Pereira Quaresma e, do regimento
ue cavalaria n.? 5, Adriano Luis de Almeida Pinto.
Regimento de cavalaria n.O 7

'l'elne~te miliciano de cavalaria, do regimento de cava~ arla n.? 5, l\fanu'el Pereira. da Silva Sabino.
~ lferes mili iano de cavalaria, do r gim nto de cavalaria
n. ° 3, José Luí
ugénio de Faria.
i

Regimento de engenharia n.· I

l\.làores miliciano do serviço de ndmiu istrnção militar,
dO l) pó ito eral de Fardamento
Calçado, Francisco
e Je us da o 'ta ampo de Oliveira.

'I'

Brigada n. o I de telegraflstas

eÜ?nte miliciano
d
ngenhariu,
1:r~cardo llintze Rib iro Jardim
J.l.llltze Ribeiro.

d

r erva, Lu[s
António Va co

2,· grupo de companhias de administração militar

A

<üfere

mil:
I
'd
I ictano
(O
rviço
e a dmi
nuniatraçãc~ mi'1'itar,
di ponibilidnd
da 3. a R partição da 2, n Dir cçãoeral d t Hui tório, Américo N br L itão.

~G

AI

,

2.· grupo de companhias de saúde

àoro inilí iano médi o, em di ponibilidad
,do 1.o gru PI)
e companhia d iaúde, Joaquim d AJm ida Moto ,
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Por portarias de 6 de Abril de 1956:
Nomeado professor efectivo do curso de altos comandos.
no Instituto de Altos Estudos Militares, o general, no
quadro do corpo de generais, Luis Maria Câmara Pina.
nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 30 264,
alterado pelo Decreto-Lei n. o 36 238, de 21 de Abril
de 1947, na vaga deixada pelo próprio, que, por portaria de 20 de Março de 19M, foi promovido ao actual
posto e exonerado das referidas funções.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

om 28 de Abrll do 1956).

Comandomilitar de Angola

Capitão de engenharia, do batalhão de telografistas, Pedro
Franco Marques.
Alferes: de infantaria, do regimento de infantaria n." 3,
José Baptista Mendes, do regimento de infantaria
n, o 10, Joaquim Macias Vimo e, do regimento de infantaria n. o 12, João Luis de Castro Marque Pereira;
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do
quartel-general da 3.a região militar, Alexandre Gaspar.
Regimento de infantaria n.· 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exórcito,
do hospital militar regional n." 1, António abritaRegimentode Infantaria n.· 6

2. o comandante interino, o major de infantaria l\fanuel
Machado Soares de Oliv ira
I..: ou a.
Regimentode Infantaria n.· 7

Capitão do quadro dos serviços auxiliar s d E.·rrcito,
do hospital militar r gional n." 2, António Monteiro
Prudente.
Regimentode artilharia pesada n.· 2

Capitão de artilharia,
. L opes.
tins

do quadro da arma Mauricio Mnr'

Regimento de cavalaria n.· 8

'r

nent, d.o quadro dos I:! rviço auxilinrcs do Jljx6rdto
do distrito d r crutam nto e m bilização n." lf>, Hau
Audrade Lop s.

i
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militar

Tenente do quadro do erviço auxiliares do Exército,
do batalhão de caçadores n.? 4, Joaquim Nobre.
Depósito Geral de Fardamento

e Calçado

Capitão do erviço de admini tração militar, no quadro
do me mo erviço, Alexandrino Jo é Marques Pinheiro.
Por portarias de 13 de Abril de 1956:
Ministério do Exército - 1.' Direcçto-Geral

l'enente-coronel de infantaria,

- 2.' Repartição

2.° comandante do regi-

mento de infantaria n.? 6, Jo é do P
chimol.

O

e

ou a Ben-

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

TeneJ?-te-coronel de artilharia, comandante do grupo de
artIlharia contra a ronav ' n.? 2, Pedro Amadeu Nicolau Fernando
uerra.
~

.

Comando militar de Moçambique

:r:~{_Orde cavalaria, do r gim nto d cavalaria n.? 6,
C !l~lando Mário onçalvos
anolhus.
apltae de artilharia, do r gimcllto d artilharia ligeira
~.o. 4, ~dolfo Jorg
Vílar
da ost: "do grupo d
fíhlhar,a
entra a ronavo n.? 1, Joaquim
aldanha
A.li ernand z alhoto..
.
Jer S de 'avalaria, d r gun nto d lanceiros n, o 1,
o 'ó ~Iaria Barro o Branco Ló.
Comando militar de S. Tomé e Príncipe

J\lf~r
d infantaria do r zimento de infantaria n. ° 13,
érgio Manu 1 arvalhuis Riboiro do' autos.
I-

Direcção da Arma de Infantaria

nr~g~d iro d infautaria, no quadro do corpo de goneara, Pranci· '0 lIolb eh I' ino.

'l'<,n

A nt

'"

Escola Prática de Infantaria

,(1< infunturia,

.1nnul'l
d ontpón_IO
alva.

da

do r

rruça

.

"1!lU

nto d

,.,

infuntaria

I inh iro Hodrigu

n.

o

1,

Inádo
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Batalhão de caçadores n. o 4

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, José dos Santos.
Batalhão de metralhadoras n. o 3

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Manuel Torres
da Silva Couto.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 4

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea
fixa, Alfredo J os6 Pala Machado da Silva, em dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de artUharia ligeira n.O 5

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 2, Carlos Alberto de Castro Silva Ga pena, por
motivo disciplinar.
Regimento de artilharia

antiaérea fixa

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 4, Eurico António
arvalho e Melo Grad , SOIll
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 2

Comandante, interino, o major d artilharia, do r gim nto d artilharia n. ° 6, Jerónimo Ribeiro Tasso do
Figueir do.
Regimento de cavalaria n.· 6

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, AI xandro
Manuel Gonçalves Dias d Lima.
Batalhão de telegraflstas

Alferes de engenharia, da scola prática da arma, Manuel Marqu
Esgalhado, por motivo disciplinar.
hlrl para avaliar as provas especiais de aptidão para o posto de major
dos capitães do extinto quadro de oficiais do secretariado militar

Major do extinto quadro d oficiais do s cr tariado militar Adriano Rabaçal I ias Migu l, TU substituiç:iO
do major do mesmo extinto quadro ..\ itcio AntunO ,
que é exon melo.

2.- Série
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Comando militar de Angola

Tenente
miliciano
de infantaria,
licenciado,
Joaquim
Pereira.
'renente miliciano de artilharia,
em disponibilidade,
do
regimento de artilharia pesada n.? 2, Gustavo Henrique
\~ieira Dinis.
Alferes miliciano
de artilharia,
em disponibilidade,
do
regimento
de artilharia pesada n.? 1, Manuel António
Correia de Pinho.
Comando militar de Moçambique

.Alferes miliciano
de companhia

módico, em di ponibilidade, do 2.0 grupo
de saúde, Manuel Afon '0 da i ilva Lima.
Regimento de lanceiros n.· 2

A pirante

a oficial miliciano de cavalaria,
do regimento
de cavalaria n. ° 3 Artur Eduardo Rocha Med ina.
Centro de mobilização de infantaria

n.· I

...\.lfe~~s miliciano de infantaria
licenciado, do comando
mlhtar do Angola, V a co Domingos ~~avier.
Centro de mobilização de infantaria

l'enente

miliciano

de infantaria

ado

Centro de mobilização de infantaria

'l'eV~?-to miliciano
d
artilharia.
ry 11ban da
onc ição.
,

em

Centro de mobilização de infantaria

l'enente miliciano de infantaria.
gu to da ~~ovo Per ira d

Por pOl·taria/J

n.· 8

da

ilva Pereira.

n.· 19

disponibilidade,
n.O 20

Iíc nciado, ...\.lYaro Auarvalho.

de 20 de Abril de 1.966,'

~ula . de nenhum
fito a parte da portaria
de 4 de
~brtl do corrent
ano, publicada na Ordem do Exéra s rie que .oloca no quartel-gsn
~!~O n.~ 3, 2.
ral da
d' rel?Iil.o militar o apitão de artilharia, do regimento
arttlbaria P ada n.? ~, Américo Trindade.

l

Ministério do Exército - 3. - Direcção-Geral

.1ajor elo corp dotado-maior,
corpo, João António Pinheiro.

no quadro

do m

mo
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n. o 2

Alferes: de infantaria, da escola prática da arma, José
Rolita Correia Caniné, por motivo disciplinar, e, médico,
no quadro do serviço de saúde militar, José da Silva
Correia.
Regimento de infantaria

n.· 10

Alferes: de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 2,
Luis António de Moura Casanova Ferreira, por motivo disciplinar e, médico, no quadro do serviço de
saúde militar, António José Mendonça Soares.
Regimento de infantaria n.· 14

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 15,
José Manuel Gonçalves, por motivo disciplinar.
Regimento de Infantaria n.· 15

Alferes médico, no quadro do serviço de saúde militar,
Aguinaldo Ribeiro dos Santos Fonseca.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 2

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia de costa,
Manuel Lourenço Pires.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 4

Capitães de artilharia, do regimento de artilharia n." 6,
António Cirne Correia Pacheco e, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1, António José de Molo
Machado.
Alferes: do artilharia, do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? 1, igfredo Ventura da Costa Campos
e, médico, no quadro do serviço de saúde militar,
Luis Nogueira Correia de Almeida.
Regimento de artilharia

pesada n.· 2

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n." 1, Gastão Maria de Lemos Lobato Faria.
Regimento de artilharia

pesada n.· 3

Capitães de artilharia, no quadro da arma, Alde~ar
Dias da Costa o, do regimento de artilharia ligelrn
n.? 1, Celestino da Cunha Rodrigu s.
.
Alferes: do artilharia, do regim nto do artilharia ligelTtl
n. o 3, J osé Fornando Vieira Lizardo
oelho
OJIlOS
de líveíra e, médico, no quadro do rviço de saúdo
militar, Manuel Cordeiro Per ira Machado.
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contra aeronaves n,· 2

Alferes médico, no quadro do serviço de saúde militar,
Fernando Manuel da Cruz Rodrigues.
Regimento de cavalaria n.· 8
Grupo de carros

de combate

Alfere do cavalaria, do regimento de lanceiros
Rui Manuel de Almeida 'I'riguejros
ampaio.

n." 1,

Grupo divisionário de carros de combate

Alferes médico, no quadro do serviço de saúde militar,
José Manuel Nobre Viegas Gonçalves Correia.
Escola Prática de Engenharia

Capitão de engenharia,
e Costa.

no quadro da arma, Ivan Serra

Batalhão de telegraftstas

Capitão de engenharia, da escola. prática da arma, Camilo
Francisco de Barro Sobrinho.
1.. grupo de companhias de administração

militar

A.lferes
ico d e a dministração
"
~ mi'1'itar, d o regímonto
'
d ' d o serviço
e Infantaria n.? 15, arlos Miguel Cu stiço Monteiro,
Por motivo di ciplinar.
2,· grupo de companhias de saúde

Al~eres médicos, no quadro do serviço de saúde militar,
V?rna~do Jo é do
autos Paredes e João Maria
lrgUlO anchos Ingl ês Esquível.
Hospital militar regional n,· I

Alferes llledico, com a pat nto de teu llt , no quadro
~? servi~o d saúd militar, Franci co Arnaldo Soares
luto de F rnand
F igu ira,
Dep6sito Geral de Material de Guerra

'rernte do quadro do'
rvíço auxiliar s do Exército,
TO regun nto de engenharia n.? 1, Francisco Augusto
00<16 io.
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Por portaria de 21 de Abril de 1956:
Manutenção Militar

Chefe da sucursal do Porto, o major do serviço de
administração militar, no quadro do mesmo serviço,
António Manuel do Nascimento Caçote, nos termos
do artigo 110.0 do Decreto n.? 16696, de 9 de Abril
de 1929, e quadro anexo ao Decreto n.? 18074, de
11 de Março de 1930, na vaga do major Eduardo
Nascimento Carneiro Allen, que, por portaria de 20
de Janeiro de 1956, transitou para a situação de
supranumerário
e foi exonerado do referido cargo.
(Visada pelo Tribunal de Contai om 80 do Abril de 1966. Silo de·
'(Idos emolumentos, nOI termos do Dooroto n.o 22267).

pQ1' portarias de 25 de Abra de 1956 :
Nomeado professor efectivo do 1.0 grupo ele matéria'
dos cursos do estado-maior, do ln tituto de Alto Estudos Militares, nos termos elo artigo 7.0 do Decreto-Lei n.? 39941, de 25 do Novembro de 1954, o major do corpo do estado-maior J o é Manuel Bettencourt Conceição Rodrigues, profo SOl' interino do 2.0
grupo de matérias dos mesmo cm o , cargo do quO
fica exonerado 1)01' esta portaria, na vaga do major
do mesmo corpo António Alberto de arvalho Rosado,
falecido em 17 de Mar~o do 1956.
(Visada polo Tribunal do Conta. om 1 do Maio do 1966. Sl\o do'
vldo. omolumontos, nos tormos do Docroto n.o 22 257).

Instltuto de Altos Estudos Militares

Major do corpo do O tudo-maior, da 3. a irecção- ornl
deste Ministério, Jo'6 Manuel Bettencourt
onc i~üo
Rodrigues.
Escola do Exercito

Professor catedrático da 6. a cad ira (Elom ntos ti Táctica GeralTáctica de Infantaria) o maj r d corpO
do estado-maior, no quadro do 111 Amocorpo
rlando
Ferreira Barbo a, nos t rmos do artigo' 1 .0, HI.o o
20.° do
cr to-L i 11.°30 874, alt rado p 101) cr to-Loi n." 36 237, d 21 d D z mbr (1 1 47 !llt
vaga do tenente-coronel
do corpo d
tndo-nHlior

2,' Série
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Augusto Manuel da Neves, que, por portaria de 28
de Outubro de 1955, foi promovido a coronel, ficando
exonerado da referidas funções.
(Visada pelo Tribunal d. ContAI em 1 de MaJo de 1956. 810 deTido. emolumento.,
nOI termo. do Decreto n.· 22 267).

Por portarias de 2 de Abril de 1956:
Nula e de nenhum efeito a portaria de 4 de Abril do
corrente ano, publicada na Ordem do Exército n.? 3,
2. a érie, também do corrente ano, na parte que diz
re peito à colocação no regimento d artilharia pesada
n. o 3 do alfere de artilharia, do gru po de artilharia de
guarni~ão, IIumberto Firmino Alfarra Guerreiro.
Ministério do Exército - I.' Dlrecçlo·Geral-

Major de cavalaria, do regimento
Mário Jaime Ma hado Faria.

3.' Repartlçlo

de lanceiros n.? 1,

Comando militar dos Açores

Governador militar, o general,
generai , J oviano Lope .

no quadro do corpo de

Comando militar de Angola

Capitão d infantaria, do batalhão de
Manu 1 ntónio F rnande .

açador

n. o 8,

Comando militar de Moçambique

Capitão de engenharia
do r gim nto de engenharia
O
D. 1, João Orlindo de Alm ida Pina.
Batalhão de caçadores n.· 2

Cal~itão d infantaria, d r gim nto d infantaria n. o 3,
l+rederico Av lino d
usmão Gut 1'1'
Piru ntel da
Pon ca.
'I'enent

d

, do hx rcito,
lo rtino
par. a Faz nda
Batalhlo de engenhos

n nt - oron 1 d infantaria, no quadro
gu ira da osu Br n o.
T
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Direcção da Arma de Artilharia

Coronel de artilharia,
Mena e Silva.

no quadro da arma, Luis Fulcão

3.· inspecção de artilharia

Inspector, interino, o coronel de artilharia, tirocinado,
da direcção da arma, António Cirne Rodrigue Pacheco.
Regimento de artilharia

de costa

2.0 comandante, o tenente-coronel

de artilharia, no quadro da arma, Rubi António Marques.
Grupo de artilharia

de guarnição

Alferes de artilharia; da escola prática da arma, fanuel
Ribeiro Franco Charais, por motivo dis íplínar.
Escola Prática de Cavalaria

Alferes do quadro dos serviços auxiliare do gxército,
da Escola Prática de Engenharia, Jo é António toco-

Ministério

do Exército - RepartiçDo

Geral

POI' despacho de 13 de Abl·il de 1966:
Sacerdote José Maria de Braula R is, 1)l'0~ ssor d Educação Moral
Ivíca o cap Ião do CoI gio íilitor
re cindido o re poctivo contrato.
r"

(Anotada

polo Tribunal

...
vPresidência

~

CONDECORlÇOES

do Conselho - Gabinete

Por portarias de

..

de OontAl om 16 do Abril

de 1956) •

E LOUVORES
do Ministro da Defesa Nacional

de Outubro de 1956:
com a medalha d mérito militar
2·}

Condecorado
de
2.8 classe, no . ~erlllos do artigo 52.° do egulatllO~t~
da M dalha Militar, d .. do Maio d 1 4ü, o maJOl
de cavalaria António Joaquim Rodrigu
u irós.
Louvado o primoiro-surg nto, do batalhão d cttçlldoro~
n.? 5, António Godinho Bordado, p la muita ddicl\:
ção, zelo
competência com !lU durnnt cinco :~n?S
erviu, com grand
ficiõncia, no Gubin t do }\[lIl1Str ,fazondo-s sempre notar c mo um auxiliar vnlioso
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dos chefes, conhecedor de todos os assuntos a seu
cargo, dotado das maiores qualidades de desembaraço
e de espírito de iniciativa, merecendo, pelo seu trato
afável e correcto e pela sua lealdade inexcedível, a
estima e consideração tanto dos seus superiores como
dos eu ubordinado.
(Publicada no Diário do GOtI.rno n.· 251, 2.· .'rle,
bro de 1956).

de 28 de Outu-

Por portarias de 18 de Març'b de 1956:
Louvado o tenente-coronel de cavalaria Mário Álvaro
de Oarvalho Nune ,pelo brilhant
erviços prestados
no exercicio do cargo de comandante do regimento
de cavalaria n.? 6, con eguindo em, relativamente,
pouco e pa<;o de tempo transformar completamente o
e pirito, o e tado d di. ciplina e o nível de prepara<;ãomilitar daquele r gimento, que agora se apresentou como modelo entr a unidad s militares do Norte,
Constituindo- e ele próprio em permanente exemplo
de aprumo e d dignidad para o seus colaboradore
e ubordinado e pre tando as im i~ ua arma e ao
Exé~cito, para cujo pr tígio concorreu em alto grau,
s~rvIÇO qu com a maior propri dad . e devem elasL slficar d di ·tinto , r I vant .
xtraordinário
.
ouvado o capitã de cavalaria Jo Joaquim de Almeida
antos, pelo inoxcedív I aprumo
rpírito de dedicação
pela ua profis ão evidenciado' em todos os actos do
seu labor militar, apr
ntando-s
empre ao olhos
de superior'
ubordinado como um oficial xemplar,
pelo
u espírito d di. ciplina, Iola sua competência
profhl ional e pelo ntu. ia mo po to na preparação
lUoral o militar do u r eim nto, pr stando a im ao
~:x rcito e h sua arma . rviço m r c dor
da clai siCtlc;ãod di tinto r 1 vant
extraordinário .
é

(Publicada
deI

~).

no Diário d4 Oo•• rllo n.· 16, 2,·

.'rI.,

de 28 de Março

Por portaria de 2 de Marco de 1956:
Louyndo o major de artilhari ~Amílcar ela R sur i<;ão
Diogo d
arvalho porque no " rcí i do argo do
:t0mnndant milit r d Diu, qll a umulou durante mai
~. um. ano com a. r spon bilidr d !' politicll
admiDI trati\'u
d gov roador do di.trito,
m 01'11, iüo d
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grave tensão internacional
e de grandes preocupações
pela manutenção
da soberania
de Portugal
naquele
território,
de tão gloriosas tradições históricas e militares para a consciência dos Portugueses,
revelou em
todas as circunstâncias,
mesmo a mais difícei , excepcionais
qualidades
de carácter,
de inquebrantável
energia e de exemplar coragem j sem se deixar impressionar pelas pres ões inimigas, efectuadas em todo' os
campos, tomou sempre as di posições convenientes
ii.
defesa do território
entregue à sua honra, mantendo
as tropas
e a população
em elevado estado moral
e espírito combativo, de quem sempre soube merecer
a mais inteira confiança,
servindo
as im com muito
brilho a causa da unidade e da integridade
da pátria
e prestando
ao Exército
serviço
di tintís imos, relevantes e extraordinários.
(Publlcadn no Dió.rio do Oov.,'no n.· 7 , 2.' só rio, do 51 do Março
do 19~6).

Ministério

do Exército - Repartiçao

do Gabinete

do Ministro

Por portaria de 14 de Abril de lfJ56:
Condecorado
o general
Navarro
vernador
tigo 52.0
ele Maio

com a medalha. de mérito mili tar d La
de divisão do exército espanhol D.
y Mor nés, comandante da XII divisão
da província ele Badajoz, nos t rrno
do R gulnruento da. Iedalha Militar,
de 1946.

ela

,;(1

Filipe
o godo ardo :?

Por portaria de 16 de .Abril de 1fJ56:
Louvado
o g neral ll' rnando Augusto R drigu s pela
forma distinta coruo ex r u as fuuçõer d dir 'ctor
elos erviço
do Ultramar,
ond mais uma "Cl, t ':;
oportunidade
do vid nciar aR brilhant
qualidad S JlL
sob jament
comprovadas
atrav
d toda. a aua 10nBtL
carreira. militar. A sua colaboraçã
na r orguni:t.a<;;tO
das forças do ultramar
o no S li ap tr cham nto muterial contribuiu largam nt para o hon r ImItados
obtido
e pura o melhoram
nto da condiçõ li do proparação
de eficiência elas m . mas força, não oh:.tllnto
0
a árdua tal' fa qu lh coub
qu n. actual Hit1l1lÇ8.
o
das proviu ia do Orient
mail! agravou. 'l'rtlllsitt\od
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agora, por motivo de saúde, para a situação de reforma,
terminou
com muito brilho a sua carreira
militar,
p;·estando ao Exército serviços que merecem referênCIa especial e que devem classificar-se
de relevantes
e distintos.

Por portaria de 19 de Abril de 1956:
Condecorados
com a medalha de mérito militar das classes
que lhes vão indicadas os seguintes oficiais do exército
espanhol, nos termos do artigo 52.0 do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de ~faio de 1946:
a

2.

classe:

comandante

. Jesus

Andujar,

3. a ela e: capitão D. Alonso Martin.

Ministério do Exército _La Direcção.Geral-1.

a Repartição

de 14 de , etembro de 19M, publicado no
do Governo n. o 86, 2. a érie, de 10 de Abril

P01.de~reto
Ut1"tO

do c.orrout

ano, foi agraciado

com o grau de grandede infando Boaventura.

da Ordem ::'IIilitar de Avi.' o coronel
t-Oficlal
a· 1
ria

{ nato Forruz

CO\ldOcorados com a iuerlalha militar <louro
da clasae
(O ~OlllportaJlH'nto ex mplnr,
iu conformidade com
aso el~'iposiçi)e' elo reuulamento
aprovado por Decreto
~. 3DUGt, (1 28 d 1\laio do HtW, e Portaria 1l.0 12 731.
( e 4 elo F ver-oiro (lo 1949, os seguintes oficiai':
Major do serviço d administração
militar, na situa, C;ão d reserva, José ~Iaria 'nmpaio Mariz,
'1 O~Ollt
do quadro (los serviços auxiliar R do E~órCito, na situação cio r .serva, Manu 1 da 'Ilva
Mollt iro.
COfelerorU<lo:; coiu a medalha militar elo uro da
~: e,olllportam nto
x mplar,
m conforuiidado

da' 'o
com

(10 regulam mto apro\·!H.lo por I)e~roto
30 (>ü7, de 2 do ~raio d 194h, osogumteR

~~o dl~po,~.il:i'\e:
!lo

<1I·gel1tos:

~ argcnto-ajuclaJlt
, do quadro d amanu n
p , .
P . -. ercrto, .T úlio Tavnr \~ Branco.
rl~l1eiro::-;arg nto, elo quadro do auianuouses
I·J.'ér(·lto Júlio Dini:-.

II

do
do
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Segundos-sargentos,
do quadro
de amanuenses
do Exército, Manuel Maria da Silva Lima, João
António Gomos e Manuel Pires, músico, .Alvaro
da Costa Ferroira
e, ferrador,
Alfredo Pinto do
Matos.

Por portaria de 16 de Abril de 1956:
Condecorado
com a medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo da alínea (I)
do artigo 17.°, com referência ao § 2.° do artigo 51.°,
do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de 1\1aio
de 1946, o general Fernando
Augusto Rodrigue

Por portaria de 17 de Abril de 1956:
Condecorados
com a medalha
de mérito militar das
classes que lhes vão indicadas os militares a oguil'
nomeados, por, segundo parecer do Con selho uperior
de Disciplina
do Exército,
se encontrarem
nas COJldições dos artigos 2G.o e 20.0 do Regulamento
da
Medalha Militar, do 2 de Maio do 1046:

General

Humberto

I." classe
Bucctu Martins.

2." classe
Coron "is: de infantaria, tirocinudo,
arlos Alberto
Garcia Alves Roçadas o I' 1'<\11 isco Maria HmuoS
e ilva ; de cavalaria, na situação d r s na
José Lúcio d
ousa Goncalv s Nun s.
'I'encntes-coronéia : d infantaria,
nrIos Amorim
Uastanh ira; d artilharia, na situncão d r ser"li, António ~Iarqllos (la osta ; farmaci'uti<,o.

1r omero F

1'1'

Ira.

Majorcs : do corpo do stado-mninr
A mérico
go~tinho f ndoçn Fruzão ; d cuv;;laria, FraJlcii'\('()
.Jo d Faria l Iintz Rihoiro
unes.
3.' classe

Capitãos : de infantaria, Manu \1 MAria Darr to (~e
Mngalhã s, na situução de l' IS rvn, Mnnu 1 AJlt6)~I()
<ln HilYH P l'oil'l1; do :-,on·ic.'o <lo Ildminit;tr'II<;;l()
militar, João Maria Bento.
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Tenentes: de infantaria, Luís Francisco Soares de
Albergaria Carreiro da Câmara; do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, Raul Pinto de
Almeida e Guilherme de Sousa.
4.' classe

Primeiros-sargentos
do quadro de amanuenses do
Exército António Pereira de Moura e Manuel
José Teixeira.
Segundos-sargentos:
de infantaria, José dos Santos
Carreto Gomes; enfermeiro, "António Alves.
Furriel corneteiro José Gonçalves dos Reis.

VI- RECTlFICAÇAo
Ministério do Exército _I.a

DE TEMPO DE SERViÇO
Direcção-Geral2.a Repartição

Por portaria de 6 de Abril de 1956:
Rectificado, nos termos do § 3.° do artigo 6.0 do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, o
tempo de serviço dos 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. o do Decreto-Lei n. 028402,
da data acima referida, não trazendo encargos para o
orçamento deste Ministério:
Capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro
especial, Aires Baptista da Costa, 36.720{;, desde
1 de Outubro de 1954-36 anos de serviço.
Capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, Silvino Artur de Oliveira Saraiva, 36.720{;,
desde 1 de Outubro de 1954-36 anos de serviço.
(Auotada

Ministério

pelo Trtbuna!

de' Contas em 16 do Abrll de 1956).

VII-MELHORIA
DE PENSOES
do Exército -I. a Direcção-Geral2.

a

Repartição

Por portarias de 30 de Dezembro de 1955:
Concedido o abono de melhoria da pensão que lhe foi
atribuída, nos termo do § 3.° do artigo 6.° do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, ao capi-
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tão de infantaria, na situação de reserva, J osé Martins
Barbosa, no quantitativo de 24.361t$20, desde 21 de
Novembro de 1955, por ter completado mais três anos
de serviço ao abrigo do artigo 8. ° do Decreto-Lei
n.? 28402, da data acima referida, passando a contar,
na totalidade, 34 anos de serviço.
(Visada petc T'r lbu n al de Contas om 10 d. Abril do 19õG. São do'
vidos emolumeotos,
nos termo, do Decreto n.o 22 267).

Por portarias de 3 de Fecereiro de 1956:
Concedido o abono de melhoria da pensão que lhe foi
atribuida, nos termos do § 2.° do artigo 3.° do Do'
creto-Lei n.? 39843, de 7 de Outubro de 1954, ao
major do serviço de adminiatração
militar, na situaçrtO
de reserva, Francisco Garcia de Brito, no quantitativ?
de 5U3006, desde 14 de Dezembro de 1955, por ter
completado mais um ano de serviço, ao abrigo do
artigo 8.° do Decreto-Lei n." 28402, de 31 de Dezembro de 19:~7, passando a contar, de ido aquela data,
38 anos de serviço.
(VI."da
polo Trlbll"al
devidos emolumentos,

de Conta. em 23 de Ahrll do t95H. SAo
n08 termos do Docroto o.· 22257).

Concedido abono de melhoria tia pensão que lhes fO!
atribuída, nos termos do artigo 6.0 do Decroto-Loi
n." 28 404, de 31 de Dezembro de 1937, aORoficiais Plt
situação de re 'erva em seguida moucionndos, por tN(llll
completado o número de anos do s rviço que a cada uni
vai indicado, de harmonia ('0111 o artigo 8.° do lkc1'eto-Lei n." 28 -W2, da data ucima roferida :
POjO

portaria de 23 de Marco de 1960:

Major ru ~di('o .10s6 Nevill de As('enüo pinto (la
Cunha Saavedra, -J~.07~)~(iO, d sd 2 do 1\farç:O de
l0;)G-:33 anos de HOr\ iço.
Capitão do extinto quadro do oficiais do secr tnritttl<>
militar António Haro T grüo, :H.l\ OIS, dosde 1
do Março ele 1nr>(i - BG anos do serviço.
Tonento tio serviço de administração militar AnHldeu
Fernandes, 1(j.51:~.)20, d sde 10 de 1<'0\'o1'oi1'o
de
1956
ln anos de s rviço.
(Vlsadll p(110 TrlJlllllal de COlltll8 Olll (J do Abril do 10M. SAo de'
vído omolumeutcs,
1101 tormOI do I)QCl'otO n,· ~2 267).

') a

" ••
~. ~enc
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Concedido o abono de melhoria da pensão que lhes foi
atribuída, nos termo
do § 3.° do artigo 6.° do Deeroto-Lei n. ° 2 404:, de 31 de Setembro de 1937, aos
oficiais na situação
de re erva 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.? 2) 4:02, da data acima
referida:
Major de artilharia 'Autão Cordeiro Dia, 45.000',
desde 14 de Março do 1956-36
ano de serviço.
Capitão
de infantaria
Adriano
Coelho Marinho,
36.720;5, desde 7 de Março ele 1956 - 36 anos

do serviço.
(Visada
polo Tr íhunal
clo'ldo. emolulIl.lltol.

de Coutas
em 23 do Ahrll do 1056, Súo
nOI terlUOI do Decreto o.· 22267).

Por portaria de 13 de Abril de 1956:

*

Concedi(lo o abono de melhoria da pensão que lhe' foi
foi atribuída, no termo
(lo
3.° do artigo G.o do
])ocreto-Lei
n.? 284:04:. de 31 d Dezembro do 1037,
a?s oficiai na ituacão d reserva em seguida menCionados. por torem compl tado o núm 1'0 dano'
d
sor\ iço oue a cada um vai indicado, ao abrigo (lo
urtigo
.0 do
Decretro-L i n.? 2 402. da data acima
roferi(la:
Coronel ([
ng nhuriu Luis Gonznga dos Santo»
Moura, 66.1;~3 2 , desde 22 (lo ::\farço ti ' lU;-)():l6 anos de , rvico.
T n ut de infantaria Artur Tuvnres, ~-!.jUO,), desde
1;-)d Murco (lo 1$);)6-31 ano.' de S rviço.
'1' nont (1 • infantaria
Mnnuel António
10rreia,

18. 13:3:):W. d do 21 de Março de 1056-22
ti s rvico.
<VI a,l& pdu Trlhunal
clevldo ernolumeutu

Por

CUIl(.
•

lN})

1'1

. \ II ti

o a (Iinnu

II u '~I) o ,.,
,:

"

do CCIII • aDI M du Abril .IA lQ!íG, '110
ttr,no
do Ducr to 11.' 222:,7),

,DO

iari« rll' 20 de Abril de 19õ(j:

,ltl·t!lIlida. no:
,Itu:\('ão

anos

0'1-,),

d(l

\[

t

uu

III

'I'J 10

7 de

1'(' '('l'\'U

-lhurin'1
do:

()lItll],I'O

\nihnl

,.
IH'II ao ((11\' II l(' Ioi
:\.O (lo [)p\'I'Ptn-Lei
'"
lh' 1\ ,)1. II!) g<'JlPI':d, li:!
tI Fnrn ViIlIW, 110 «\lan(a

rtj(ro
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titativo de 108.0006, desde 31 de Março de 195(3, por
ter completado
mais um ano d serviço, ao abrico do
§ 2.0 do artigo 6.0 do roterido D croto-L i n.? 39 43,
pas ando a contar 40 anos de serviço.
Concedido
o abono de melhoria da V n ão qu lhe foi
atribuída,
nOH t rmos do artigo (i. ° do D cr to-L I
n.? 28404, de 31 d Dezembro de 1937, ao corou 1
de infantaria,
na situação d r s rva,
arlo J O'6 Moreira, no quantitativo
do 72.0 06, d sde 2 de Marc:O
de 1956, por ter completado
mui um ano d s rvíçoao abrigo do artigo 8.0 do ]) croto-L i n.? 2 402, da
data acima referida, passando a .ontar 40 anos de
serviço. (VllI\das polo Trlhunal do 00188 om 1 do Molo do 196G. no de'
vldos omotumontos,

VIII-

n08 termos do Oocrolo o.· 22267).

DESPACHOS

Ministério dos Negócios Estrangeiros
dos Negócios Políticos e da Administraçao

Direcção-Geral

Interna

Por despacho de

. Etc." os Ministroe da Dlfe,'1CI
Nacional e dos Negócios Estrançeiros de 24 di'

su«

de 1956:

e ignado, no t rmos do artigo :>.0
§ único, do
creto-L i n.°:3 72 , de
1952, o major d
orpo do e tado-mai
Francisco
Mnria Ho ha imt s para pr
DELNAT , na part relativa à r P"
em ubstituição do t n nt - oron 1 do
-rnaior 'I'omús .To (\ Basto Machad ,I]II
nhando

idõntic

argo.

Dir cçüotração

do artigo 7.°,
24 d
bril.do
r d E. ('rclt!l
tur
nil.:o JH~
ntaçüo militar.
rp do :tadovinha]
n1pe-

ral dos
gócio P llti
Int rnn, :H d Abril d lüf . -

l!em'iljue Bacelw' Caldeira QueÍ?·ós.

s
1 ir

<la AdJlliIli~lorrll1•

2.' i'ria
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IX - DECL1RAÇOES
Ministério

do Exército - I.a Direcçlo.Geral

ficiai: cr n ruis abaixo m
rd m do Exército n.? 3 d
ser ,lo .ados na scala I
âmnrn

- 2.

a

Repartiçlo

ncionado , promovi4: d Abril ti 1956,
la " euint
ordem:
Pina.
Silv ira Machado.
uinhon . d Por-

('01'-

ti \

:3) P rt

11 ia a
quart l-g n ral (la H. a r .,illO militar,
ta da portaria d ~4 ti F v r ir do ('01'1' nt
111\0, puhli 'ada
na
rdem do Erército n.? ..., _.3 séri , ()
~lIa.iol' do c rpo do
tudo-maior
ln n ti d Alui ida
!trota.

('OIUO ('011.

po

t

d do
ficiais

d

Abril

Corpo do eltado-malor

~[ajor

. :

João

António

inh ir , d

d

~l

1(;) i.
. loniz P r ira

oronéí

.

de d

~nd

de

Abril

Infantlrla

(IIi
.João

.
(lu

lH!' '.
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Jaime Pereira de Carvalho, desde 13 de Abril
de 1956.
Tenentes-coronéis:
João Baptista de, Azevedo Coutinho, desde 7
de Abril de 195G.
•Júlio Martins Mourão, desde 12 de Abril de
1956.
João Augusto de Sousa Cerejeiro, de de 13 de
Abril de 1956.
Artilharia

Coronéis:
.JOiLO António

de Saldanhu Oliveira
Sou~a,
desde 20 de Fevereiro de 19JG.
Luis Falcão Mena e • ilva, d sd 21 d Abril
de 19M.
Tenentes-coronéis
Rubi António Marques e Fernando Ferreira Custolão , ambo desde 20 do
Março do 19~)G.
Engenharia

Capitão Amílcar Lopes
de 1K>5.

Martius, d sdo 21 cl :Maio

Médicos

Tenontes-coronéis :
Josó Alfredo Nobr
193(i.
António Augusto d
de 1050.

Cartaxo, desde 19 d Abril

tI

Melo, desde 2G d Abril

Majores:
.T OS!" Pires <11\ Silvn, ti sd 10 d Aln-il d 1n;>(;'
,)('
António Cardoso d()~ Santos 'unha, dosd .. )
de Abril (1 19r>(i.

Capitão Aurélio Afonso dos Heis, dosdo 1U d( A 111"
iI
d

10M.
Serviço do adminlstraçilo

militar

:\[ajol"os A mérico do Pntrocínio,
António ~lall\!l'1
do ln ciru nto Caçoto t' 2\1:1llUcl Albertino
\ arela Soares, desde 14 <1(' Abri! do H);)li.

\l,'

=

S('rip.
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N,o 1

do Exercito

Capitães :
)Ioi 'és Franci .co Abreu ~Iatos, de de 13 do
Março do 10:>6,
Joaquim Pinho
YO , li d
de Março de

~"*

~?

19,)(1.

.Toaquim II nriqu i rlo • autos o Munuel AlIgus to da 'il\'<l Pires, desde 9 d Abril (lo
I

insu,

.

;-») lhamn- e Ernesto António Luis Forr ira de Macedo o major do corpo do c tadc-maior ror rido na portaria d :?:~ d ~far<,'o do lU;->l), publicada na Ordem do
RI'l!rl'ito n.?
:?,a sério do corr nt ano,

a.

li) Pr stu serviço na ;L" R 'purti<,:iio da La Dir ('(:iio-({(IraI d.t
~lilli .tório, desd 1" ,1c Abril cio corrente
aUIl, () tom ntc-eoron I ti infnutaria J 0 ..6 "?ogueira dn
Co. til Branco, promovido ao actual posto para o quadro
ela arma por portaria (1<,2 (1 • Iarço, ins rtn na Ordem
do !;'.I'h'cito n, o :3. :?, n séri , (lc
de Ahril também (lo
('O,'" IIte uno,

"*

, 7) })p (,lIIll( nhu as funçõe
do njudante de campo de'
:)' Ex,· o Suhser-r tário cip E ..tarlo do Exérvito, d :;0<'
(lo lal'c'o d ll\;->li.!l ('apitiio d infant:ll'ia ('OIUlllh:ll1(1
'en'pir') j ,íhnllo :\folltl'il'll,

l'

, ) Pa, a Il 0.,"PI'C'{'1' II ('nrgo dl' go\'\ I'n:l"ol' cI' "i~trlto "a l"'ovilll'ia "(' ~\lIg01t1: ,I( . eh, :10 de Jr(II'~o do
<'?I'I'

ntl'

:1110,

l~n"1 ,
Ildwdo

rl!'i.IIII,10

(il (':lmpo do

~!,ldflllh'
(I

r'npitao ti
Bnllllzol.

ri, de ... 1II1"'l\hlll'
11\'('1"11:11101'-0'

inJ'.utnl'in.

.raime

:I" fHII(:1iC~

do

I'a) ,I" 1110 ma pl'O-

.AntÓllio TiI\"ill' ~
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fere a Ordem do Exercito n. ° 3, 2.11 série, de 4 de Abril
do corrente ano, colocados na brigada n." 1 de telegrafistas por portaria de 16 de Março, também do presente
ano, pertenciam ao centro de mobilização de infantana
n.o 6.
11) Chama-se Alfredo Agenor Madureira Beça, e não
Alfredo Agenor Madureira Bessa, o tenente miliciano de
infantaria que, por portaria de 9 de Março do corrente
ano, inserta na Ordem do Exercito n.? 3, 2. a série, também
do corrente ano, foi colocado no centro de mobilização
de infantaria n.? 13.
12) Descem vinte e cinco lugares na escala do seu
actual posto, nos termos do artigo 51.° do Regulamento
de Disciplina Militar, os alferes de infantaria José Rolitn
Correia Caniné, Luis António de Moura Casanova Ferreira e José Manuel Gonçalves, ficando ímediatameuw
à esquerda, respectivamente, dos alferes Catolino Rogél'lO
Mateiro Dias Pinto, José Baptista Mendes e Fernando
António Pereira dos Santos.
13) Chama-se Hernâni Gomes de Basto o alferes miliciano de infantaria que, por portaria de 9 de Março do
corrente ano, inserta na Ordem do Exército n." 3, 2.~
série, também do corrente ano, foi colocado no centro
de mobilização de infantaria n.? 12.
14) Chama-se Armando Antémio Machado Simões de
Carvalho o alferes miliciano de infantaria que, por portaria de 9 de Março do corrente ano, inserta na Ordem
do Exército n.? 3, 2.:1 série, também do corrente anO.
foi colocado no centro de mobilização de infantaria n." 10.
15) Chama-se Joaquim Cândido 'I'ravaços dos Sant~S
Lamy o alferes miliciano de infantaria que, por portarIa
de 9 de Março do corrente ano, inserta na Ordem d~
Exercito n. ° 3, 2. a série, também do corrente ano, fOI
colocado no centro de mobilização de infantaria n." 20.
16) Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1953,
e não desde 1 de Dezembro de 1955, como consta da
portaria de 14 de Março de 1955, publicada na O~dem
do Exercito n.? 10, 2.:1série, de 1955, o alferes miliCIanO
de infantaria, do regimento de infantaria n." 1, Augusto
Gil Afonso.

2.' Série
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17) Presta serviço, por acumulação, no regimento de
artilharia pesada n.? 1, desde 15 de Fevereiro do corrente ano, para efeitos do artigo 72.° do Estatuto do
Oficial do Exército, o tenente- coronel de artilharia, da
Escola do Exército, Carlos Vidal de Campos Andrada.
18) Frequentou com aproveitamento, na Escola do
Serviço de Material do Comando da Europa, o curso
especial de identificação de sobresselentes MD A P o
capitão de artilharia Carlos Alberto Pereira Barbosa .

.

lh 1~) Deixou de prestar serviço no regimento de artiarla pesada n.? 1, recolhendo à Fábrica Nacional de
:h~u..niçõesde Armas Ligeiras, onde está colocado, o ca~lt~o de artilharia, engenheiro fabril, Eduardo Joaquim
ai da Vida e Santos.

20) Descem seis lugares na escala do seu actual posto,
n~s. termos do artigo 51.° do Regulamento de Disciplina
~llital:, os alferes de artilharia U~nuel Ribeiro Franco
harals e Carlos Alberto da Costa SIlva Gaspena, ficando
~olocados imediatamente à esquerda, respectivamente,
J)'0s alferes Fernando Manuel Pinto de ovais Paiva e
ernando Jorge Freire de Andrade Castelbranco Lobo
da Costa.
i

n 21) Deve ser considerado promovido ao posto de teente miliciano de artilharia para o batalhão de caçadores pára-quedistas, e não para o regimento de artilharia
l)esada n.? 2, conforme consta da portaria de 27 de De2e~bro. de 1955, publicada na Ordem do Exército n.? 3,
r: sél'le, de 1956, o alferes miliciano de artilharia l\fáio Rodrigues de Oliveira Azevedo.
ar~~ ~ capitão miliciano de artilharia, do regimento de
:No a~la pesada n.? 2, A?gusto Arnaldo Roque de Sá
an gU~lra, que, pela portaria de 9 de Março do corrente
deo, ln~erta na Ordem do Exército n.? 3, 2.a série, de 4
tro Abl'll, ta~bém do pres~nte ~no, foi colocado no censer ~e rnoblhzação de artilharia n. ° 7, encontra-se ao
VIÇO nos Servic;os Cartográficos
do Exército.
23) li' .
.
do lf 01 autorizado que nos documentos de matricula
n. o ~ eres. miliciano, do regimento de artilharia pesada
, na Sltua~rlOde disponibilidade, Joaquim José Mon-
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teiro Grilo Ferraz seja feita a rectificação do nome de
seu pai, Wenceslau dos Santos Fernandes, para Veuceslau dos Santos Ferraz.
24) São de cavalaria os tenentes milicianos Rui Falcão
Costa, José Pedro Lassetti Elston Dias e Arnaldo Salau
'I'eixelra de Queirós, que, por portaria de 9 de Março
de 1956, publicada na Ordem do Exército n.? 3, 2.a série,
do corrente ano, foram transferidos para o centro de
mobilização de artilharia n.? 10.
25) Foi autorizado que nos registos de matricula do
tenente miliciano, do regimento de cavalaria n.? 3, na
situação de disponibilidade, Luis Melo de Oliveira soja
rectificado do nome de sua mãe, Cândida Monteiro do
Oliveira, para Maria Cândida Melo e Oliveira.
26) O tenente miliciano de cavalaria Manuel Correia
Robalo Gouveia, nomeado interinamente professor de
Educação Fisica, adjunto, do Instituto Profissional ~os
Pupilos do Exército, por portaria de 27 de Maio de 19J5,
inserta na Ordem do Etcéreit» n.? 9, de 30 de Julho do
mesmo ano, continua pertencendo ao regimento de cayalaría n.? 7.
27) Presta serviço no gmpo de companhias trem aut~,
desde 14 de Março do corrente ano, para efeitos da alinea b) do artigo 72.° do Estatuto dos Oficiais do Exército,
o tenente-coronel de engenharia Mário Pereira de A_zo'
vedo Batalha, professor catedrático da Escola do ExórcIto.
28) Chama-se Júlio Ângelo de Sousa Monteiro o
tenente coronel de engenharia promovido a este posto
por portaria de 3 de Fevoreiro do 1956, publicada Ul1
Ordem do Exército n.? 2, 2.a série do corrente ano.
29) Prestou serviço no regimento de engenharia n." 2,
de 24 de Outubro de 1953 a 9 de Fevereiro do 1956,
para satisfazer as condições de promoção, nos termoS .do
artigo 71.° do ~statuto do Oficial do Exército, o maJ?r
de engenharia Angelo Tavares da Silva. Esta declaraçaO
amplia a declaração 39) da Ordem do Exército n.o :!,
2.rt série, elo corrente ano.

:30) Devem considerar-se
do telegrafistae

o

colocados na brigad~ n. • ;3
os tenentes milicianos do ongonhana,

2,' Série
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licenciados,
do centro
de mobilização
de engenharia
n.? 1, Alberto Teodoro Ferreira Pinto Basto e, do centro
de mobilização
de engenharia
n.? 4, Manuel Severo de
Figueiredo
Cunha e o alferes miliciano de artilharia,
l~cenciado, do centro de mobilização de artilharia n.? 12:
Oscar de Oliveira Vaz Osório, referidos
na portaria de
16 de Março de 1956, publicada na Ordem elo Exército
n,O 3, 2.a série, do corrente ano,

31) Devem considerar-se
colocados na brigada n.? 3
d~ telegrafistas
o tenente miliciano de -engenharia,
liceneludo, do centro de mobilização
ele engenharia
n." 1,
António Wrem Viana e os alfere . milicianos de infantaria,
Oln disponibilidade,
do regimento
de infantaria
n.? 3:
Antero André Palma Antunes e, licenciado,
do centro
~~ mobilização
de infantaria
n. ° 11, IIenrique
Esteves
1res, referidos
na portaria
de lG de Março de 19M.
PUblicada na OI'(Zem elo Exército
n.? 3, 2,a série, do corrente ano,

d :32) Está desligado

do serviço militar, desde 22 de Abril
corrente ano, nos termos da última parte do artitro
15,° do Decreto-Lei
n." 28404, de 31 de Dezembro de
1937, o capitão médico Fernando Jaime Machado Faria.
0

, 33) Contam a antiguidade do actual posto desde 1 de
!\O'-embro de 1955, nos termos do artigo 50.0 do De~reto-Lei 11.° 3G 304, de :?4 de :\laio do 19--1:7, os seguiu~s alferes módicos: Fernando
Arnaldo > oures Pinto de
~ ornandes F'igucira (tem a patente de tenente), Fernando
ianuel
da Cruz Rodrigues} Fernando
J ORé dos Santos
~tl'~des, Aguinaldo
Ribeiro dos Santos Fonseca,
João
anu, Virgílio Sanches InglÍ's Esquível,
José da Silva
J or~'ela, Manuel Cordeiro Pereira Machndo, António
11 o~e :Mcndonr,a Soares,
Luis.l. ogueira Correia de AIl01da e Josó )[anucl Xohre Viegas Goucalves Correia.

O

T

d 34) 'l'erminaram

em E> de Abril do 195G, na Escola
'~l'viço ele Saúde )[ilitur, o estágio a quo se refere
19Ul'.tlgo 7~).0 da Portaria n.? 11 332, de G de l\Iaio de
111 ~~, COm aproveitamento
o boa informação, os ali' res
.J ()(ltcos Fernando Manu 1 da Cruz Rodrigues, Fernando
};,oHé do' :-;antos Purcdes,
Agninaldo Ribeiro dos Santos
J on,se('u, .J oao ~[at'ia Virgílio Sanches Inglõs Esquível,
os() da Sih·u Correia, Manu 1 ord iro Pereira Machado,

°

0,
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António José Mendonça Soares, Luís Nogueira Correia
de Almeida e José Manuel Nobre Viegas Gonçalves
Correia, pelo que se considera definitiva a sua entrada
no quadro permanente dos oficiais médicos, nos termos
do artigo 78.° da mesma portaria.
35) Terminou em 15 de Abril de 1956, na Escola do
Serviço de Saúde Militar, o estágio a que se refere o
artigo 75.° da Portaria n.? 11 332, de 6 de Maio de 1946,
com aproveitamento e boa informação, o alferes médico,
com a patente de tenente, Francisco Arnaldo Soares
Pinto de Fernandes Figueira, pelo que se considera definitiva a sua entrada no quadro permanente dos oficiais
módicos, nos termos do artigo 78.° da mesma portaria.
36) Prestou serviço no Hospital Militar Veterinário,
de 18 de Fevereiro de 1955 a 18 de Abril de 1956,
a fim de satisfazer às condições de promoção estabelecidas no artigo 71.° do Decreto-Lei n.? 36304, de 2J
de Maio de 1947, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916,
de 18 de Setembro de 1952, o major veterinário Ciriaco
António Sousa Costa, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na Câmara Municipal de Estremoz.
37) Desce cinco lugares na escala do seu uosto, noS
termos do artigo 51.° do Regulamento de Disciplina
Militar, o alferes do serviço de administração militar
Carlos Miguel Castiço Monteiro, ficando imediatamente
à esquerda do alferes Eugénio Óscar Filipe de Oliveira.
38) Foi autorizado que nos registos de matricula .do
alferes miliciano do serviço de material do estado-maiv"
do Exército, na situação de disponibilidade, António do
Oliveira Ascensão seja feita a rectificação do nomo do seU
pai, J oão Ramos Ascensão, para Leão Ramos A censão.
39) Está desligado do serviço, desde 2 de Junho de
1955, nos termos da última parte do artigo 15.° do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, o
tenente-coronel
com o curso do estado-maior, inválido
de guerra, na situação de reserva, Júlio de Abreu
Campos.
40) São desligados do serviço, desde as datas quo lbe~
vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.
do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937,
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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 António Silveira Bettencourt,
desde 10 de Março de 1956. Prestava serviço no
distrito de recrutamento e mobilização n. o 17.
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia José
Antão Nogueira, desde 19 de Março de 19M.
Prestava serviço na Policia de Vigilância e Defesa
do Estado.
Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia
José Ramos de Andrade, desde 1 de Março
de 1956.
Capitão de infantaria Manuel António da Silva Pereira, desde 5 de Março de 1956. Prestava serviço
no hospital militar regional n.? 2.
Capitão de infantaria Francisco de Oliveira Coelho,
desde 6 de Março de 1956. Prestava serviço na
3. a Repartição da 1. a Direcção-Geral deste Ministério.
Capitão de infantaria José António do Carmo, desde
20 de Março de 1956. Prestava serviço na 2.:l Repartição da 1.:1 Direcção-Geral deste Ministério.
Capitão ele cavalaria Joaquim António Bernardino,
de de 23 de Marc;o de 1936. Prestava serviço na
Direcção da Arma de Cavalaria.
Capitão chefe de banda de música João Pereira
Biscaia, desde 2G de Março de 1956.
Capitão de infantaria Nestor de Oliveira Lobo e
I-;ilva, desde 31 do Março de 1956. Prestava serviço na Direcção da Arma de Engenharia.
Tenente de infantaria António Ramos Paulos, desde
17 de Março de 1956.
Tenente do infantaria Pedro Augusto Afonso Cardoso Dias, de do 2G de Março de 1956.
Tenente de infantaria Manuel Ferreira, desde 26 de
Março de 1956.
Tenento de infantaria Luis 1< erreira, desde S9 de
~rarço d 19::">ü.
1
1I-1't ) Presta serviço como presidente do 1.0 Tribunal
o ~ t~r '1' rrit?rinl d .Li 'boa, desd 12 ~ Abril do 19M,
pel~l on 1 d ll1fantana Fernando Martins algalio, quo,
"ii. a pr sent Ordem do Exército, transita para a situa• o de rCRcrva.
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4_

4..2) Presta

serviço como chefe do centro de mobílide artilharia n.? 3, desde 17 de Abril de 1956, o
coronel de infantaria, na situação de reserva) António
Gomes de Almeida.

zaçao

43) Presta serviço no Gabinete de S. Ex. a O Ministro
da Defesa Nacional, desde 2 de Abril de 1956, o coronel
de infantaria, na situação de reserva, José Vitor Mateus
Cabral.
44) Deixou de prestar serviço na 3." Repartição da
1.a Direcção-Geral, desde 13 de Abril de 1956, o tenente-coronel de infantaria, na situação do reserva, Alfredo
Newton Franco.
45) Está desligado do serviço, nos termos da última
parte do artigo 15.° do Decreto-Lei n.? 28404:, de 31 de
Dezembro de 1937, desde 25 de Abril de 1956, o tenente-coronel de infantaria António Santa Clara Ferreira, sendo desta forma rectificada a declaração 8) inserta na Ordem do Exército n.? 3, 2.a série, do corrente
ano.
46) Presta serviço no Quartel-General
do Governo
Militar de Lisboa, desde 12 de Abril de 195G, o tenente-coronel ele infantaria, na situação de reserva, Júlio
César da Costa Chaby,
47) Deixou de prestar serviço na Legião Portugue~a,
desde 11 de Janeiro de 1956, o tenente de infantaria,
na situação de reserva, Armindo ele Almeida.

48) Deixou elo prestar serviço no quartol-generul do
comando militar elos Açores, desde 28 de Abril do 1950,
passando a prestá-lo desde a mesma data no centro do
mobilização de infantaria n.? 18, o tenente de infantaria,
na situação de reserva, J o ré Lopos Baptista.
49) Presta serviço na Casa do Reclusão da 1. Hogiílo
Militar, desde 23 de Abril de 1956, o tenente de infantaria,
na situação de reserva, Domingos António dos Santos.
k

50) Declara-se que não é como vogal que o tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva J osé Ribeiro
Ferreira presta serviço no Cofre do Pr~vidência dos
Oficiais do Exército Metropolitano.
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51) Deixou de prestar serviço na La Repartição da
2.a Direcção-Geral deste Ministério, desde 2 de Janeiro
do corrente ano, o major de artilharia, na situação de
reserva, Emílio Gonçalves Monteiro.
52) É de 19.250~, e' não de 22.850;$, a pensão de reserva, actualizada, do major de artilharia, na situação
de reserva, Jorge Botelho Moniz, a quem se refere a
declaração 106) inserta na Ordem do Exército n.? 2,
2. a série, de 3 de Março do corrente ano.
53) Desempenhou as funções
estágio internacional de treino
elU Mafra em Junho de 1955,
na. situação de reserva, Alberto
reira Júnior.

de director adjunto do
físico-militar, realizado
o capitão de artilharia,
Feliciano Marques Pe-

d 54) Deixou de prestar serviço
e mobilização de artilharia n.?
e1956, o coronel de cavalaria,
uis Filipe Carneiro de Sousa e

i

como chefe do centro
1, desde 18 de Abril
na situação de reserva,
Faro.

?5) Deixou de prestar serviço no regimento de lancea'os n.? 1, desde 14 de Abril de 1956, o capitão de
cavalaria, na situação de reserva, Joaquim José Fradique.
ll~6) Presta serviço na Direcção do Serviço de Saúde
sit ta~, desde 21 de Abril de 1956, o major médico, na
1 uaçao de reserva,
Adalberto de Sousa Dias.
19~;) Está desligado do serviço, desde 25 de Julho de
c
,nos termos da última parte do artigo 15.° do De/e~o:Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, o
ao médico miliciano, na situação de reserva, Jaime
pe Santiago.

FÜr

de58) D~~xou de prestar serviço como chefe do centro
17 fObihza~ão de administração militar n.? 2, desde
ad .e. Abril de 19M, o tenente-coronel do serviço de
sulUIUlstração militar, na situação de reserva, Alberto
Vano de Andrade.
2 a59) .Deixou de prestar
erviço na 3. a Repartição da

i' d DAll'ec.ção-Geral do

~fini 'tório do Exército, desdo
do e .bril do corrente ano, o tenente-coronel miliciano
lUiU~Xhntoquadro esp cial do erviço de administração
ar, na sltuação de reserva, Francisco Pinto Amaral.
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60) Presta serviço como chefe do centro de mobil~zação de administração militar n. ° 2, desde 17 de Abril
de 1956, o tenente-coronel dos serviços de administração
militar, na situação de reserva, Serafim Jacinto dos
Santos.
61) Deixou de prestar serviço no quartel-general da
4. a região militar, desde 21 de Abril de 1956, passando
a prestá-lo, desde a mesma data, como chefe do centro
de mobilização de artilharia n.? 3, o major do extinto
quadro auxiliar de artilharia, na situação de reserva,
Eduardo Pereira Coutinho.
62) Deixou de prestar serviço no regimento de artilharia ligeira n." 2, desde 9 de Abril de 1956, o capitã?
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na sttuação de reserva, Gil Rodrigues Freire.
63) Prestou serviço no quartel-general da La regirlO
militar, de 4 de Janeiro de 1952 a 22 de Março de 1953,
o capitão do extinto quadro dos oficiais do secretariado
militar, na situação de reserva, João Baptista Pires.
64) Presta serviço no Parque Automóvel do Ouro~
desde 23 de Março de 1953, o capitão do extinto quadro
dos oficiais do secretariado militar, na situação de reserva, João Baptista Pires.
65) Presta serviço no grupo de companhias de t~e?
auto, desde 13 de Março do corrente ano, o capIt~O
do quadro dos serviços auxiliares do Exército J oaq~J)1
Miguel, que, pela presente Ordem do Exército, tranSita
para a situação de reserva.
66) Presta serviço no distrito do recrutamento militar
n.? 14, desde 31 de Março de 1956, o capitão do quadrO
dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Delfim Fernandes.
67) Presta serviço no batalhão de caçadores n." 6,
desde 9 de Abril do corrente ano, o capitão do quadro
dos serviços auxiliares do Exército António Curto, que,
pela presente Ordem do Exército, transita para a situação
de reserva.
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68) Rectificam-se as seguintes pensões de reserva,
constantes da declaração .106) da Ordem do Exército
n.O 2, 2.a série, de 1956:
Capitão Manuel Simões Vaz -14.322684,
e não
14.633,$70.
Capitão Joaquim Alberto da Silveira-14.130610,
e não 14.149630.
Capitão Manuel Gonçalves Bordado - 37 .97~, e
não 37.9146.
C a pi tão José Martins Ribeiro ---:34.6808, e não
36.680$.
Capitão António Gomes Rocha - 36.7201$, e não

28.5601$.

Capitão Augusto
Ferraz-28.833640,
e não
28.233;$40.
Capitão Armindo de Magalhães Barros de Araújo
Cerqueira de Queirós - 36.7206, e não 36.016620.
69) O coronel de infantaria Gastão Ribeiro Pereira,
referido na declaração 56) da Ordem do Exército n.? 2,
22'a série, do corrente ano, foi desligado do serviço desde
1 de Janeiro de 1956.
70) Nula e de nenhum efeito a declaração 8) inserta
na Ordem do Exército n. o 3, 2. a série, do corrente ano.
71) Por despacho de 10 de Abril do corrente ano é
lUantida no 2.0 quadrimestre de 1956 a constituição de
tOdos os tribunais militares, com excepção do 1.0 TriUna! Militar Territorial de Lisboa, que passa a ter a
seguinte:
Presidente, coronel de infantaria Fernando Martins
algado,
V ogal, coronel de infantaria Mário Teles Pamplona.
Promotor, coronel de artilharia Rodrigo Augusto
Tavares de Almeida Ferreira de Freitas.
Defensor, major de cavalaria Décio Tito da Silveira
Freitas.
72). Por despachos de 10 e 22 de Abril de 1956, a
ConstItuição do 2.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa,
0
no 2. quadrimestre de 1956, passa a ser a seguinte:
Presidente, coronel, na situação de reserva, Alberto
Barbieri de Figueiredo Baptista Cardoso.
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Vogal, coronel, na situação de reserva, Alfredo
Alberto da Silveira e Lorena.
Promotor, tenente-coronel
de artilharia João Dias
Garcia.
Defensor, major) na situação de reserva, José de
Melo Soares.
73) Conc1uiram com aproveitamento o curso de oficiais de transmissões (P. U.), no ano lectivo de 19541955, os seguintes oficiais:
Infantaria

Capitão Luis nos Santos Rafael, muito apto.
Tenentes:
Rogério Augusto Garrett da Silva e Castro,
muito apto.
João António Gonçalves Serôdio, muito apto.
Jorge Manuel de. Meneses Rosa, apto.
Alferes:
Raul Duarte Cabarrão, muito apto.
Francisco Manuel Homem de Gouveia Costa
Fernandes, muito apto.
Alfredo Ubaldo Pires Gomes da Silva, apto.
Cavalaria

Tenentes:
António de Castro Gentil Soares Branco, muito
apto.
Hélder Humberto do Nascimento Matias, apto.
Francisco José Martins Ferreira, apto.
Alferes:
José Mário Barroso Branco Ló, muito apto.
João Martins Ribeiro Mateus, apto.
Artilharia

Tenente José Fernando Vales de Figueiredo Valente,
apto.
Alferes:
José Vítor Manuel da Silva Correia, apto.
Carlos Alberto de Carvalho Ji olgueiras e Sousa,
apto.
José Fernando Vieira Lizardo Gomes Coelho
de Oliveira, apto.
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74) Concluiu com aproveitamento, no ano de 1955,
em Itália, o curso T S E C/ KL - 7 Operation o tenente
de infantaria Francisco José Soares Ogando,
75) São nomeados para a frequência, no ano lectivo
de 1956-1957, do curso para promoção a oficial superior
que se efectuará no Instituto de Altos Estudos Militares,
em data a indicar oportunamente, os seguintes capitães:
Infantaria

Fernando Manuel Garrido Borges. •
Ernesto Fontoura Garcês de Lencastre.
Renato Nunes Xavier.
Manuel Amadeu Gomes Madail de Sousa Teles.
Mário Garcia da Silva.
António Manuel Baptista de Carvalho.
Carlos Alberto Gonçalves.
Hilário Marques da Gama.
Octávio de Carvalho Galvão de Figueiredo.
Joaquim Esteves Correia.
Luis Canejo Vilela.
lIenrique Manuel Ribeiro da Cruz Antunes.
Joaquim Custódio da Costa Gouveia.
Alfredo Teixeira Telo.
Luis do Nascimento Matos.
Carlos Barroso Hipólito.
Luis Gonçalves Carneiro.
António Emílio Pereira de Figueiredo Cardoso.
Armando Vasco de ampos Saraiva.
Júlio Augusto da Cruz.
Fernando de Melo Leitão Co ta.
Armando Manuel Cardoso Aires de Abreu.
Narsélio Fernandes Matias.
Manuel Filipe Pereira da ilva de Magalhães Mexia.
António Veiga Fialho.
Artur Afonso Pereira Rodrigues.
Franci co J o 'é ancho Uva.
José Manuel
elestino
oare da Costa Ferreira.
J osé Maria Vieira. Abruuhosa.
lfrancisco Manuel da osta Almeida.
Alvaro Romão Duarte.
Manuel Maria Pimentel Ba tos.
Carlos Franci co artoris
alrão .
.Jcão Maria da ilva Delgado.
Mário erra Dia da osta Campo
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Artilharia

João Vítor Teixeira Bragança.
Nuno Guilherme Roriz Rubim.
Manuel de Sousa Jardim.
Bernardo Rebelo Neves Dinis de Aiala.
António Braamcamp Sobral.
Eduardo Joaquim Pai da Vida e Santos.
Alberto Ferreira de Freitas Costa.
Álvaro José Duarte dos Penedos.
Napoleão Pita Meira de Amorim.
Augusto Gomes Pastor Fernandes.
Heitor Ramalheira Carrapichano.
Tristão de Araújo Leite Bacelar
. José Lopes Sanches Falcão.
Luis Esteves Ramires.
Nuno Francisco Rogado Quintino.
António Ribeiro.
Horácio Emllio Perez Brandão.
Augusto José Pais Ladeira.
Rogério de Oliveira Furtado.
Augusto Bagorra.
José Mendonça Prazeres.
Jorge do Carmo Vieira.
António dos Santos Gonçalves.
Eduardo José Teixeira Barbosa de Abreu.
Cavalaria

Adriano Augusto Tadeu Ferreira.
António Herculano de Miranda Dias.
Vasco de Castro Ataide Cordeiro.
Luis Cesariny Calafate.
Fernando José Pereira Marques Cavaleiro.
Augusto Eduardo de Oliveira Ferraz de Noronha
de Meneses Freire de Andrade.
António Prazeres Júlio.
Joaquim dos Santos Alves Pereira.
José Afonso Rodes Sérgio.
Engenharia

Rogério Jaime de Oampos Cansado.
Manuel Barbosa de Matos Chaves.
Raul de Brito Subtil.
Humberto Lopes Gonçalves Garcia.
João José Rodrigues Mano.
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Serviço de administração militar

Ricardo Pinto Carmo Ferreira.
Fernando de Matos Ferreira.
Armando Gonçalves Pires.
Alfredo Fernando das Neves.
Eduardo Fernandes.
76) São nomeados para a frequência, no ano lectivo
de 1956-1957, do curso técnico para promoção a oficial
superior que se efectuará na Escola do Serviço de Saúde
Militar, em data a indicar oportunamente, os seguintes
capitães farmacêuticos:
João Pais Pinheiro de Figueiredo.
Francisco de Jesus Góis de Oliveira.
António Alves Saltão.
77) São nomeados para a frequência do curso- para
promoção a capitão no ano lectivo de 1956-1957 que
~erá lugar nas respectivas escolas práticas, em data a
Indicar oportunamente, os seguintes tenentes:
Infantaria

Carlos Alberto Rocha Gomes.
Amílcar Alexandre Martins.
António Manuel da Graça Pinheiro Inácio de Paiva.
Francisco da Silva Pires.
Gustavo Henriques Rebelo de Sousa.
Fernando Xavier Vidigal da Costa Cascais.
Manuel Ferreira Guedes.
Francisco José Soares Ogando.
Virgílio António Alves Guimarães.
Júlio Eugénio Augusto Viegas de Almeida Pires.
Eduardo Padrão Soares.
António Namorado Freire.
Nuno Alexandre Lousada.
Hélder José François Sarmento.
José da Anunciação Velho.

Carlos Alberto Vanhon Mourão da Costa Campos.
Renato Gil Botelho de Miranda.
Carlos Manuel de Melo ilva Flor Brá dos Santos.
Miguel Ângelo Melo oelho de Moura.
Fernando Artur de Oliveira Baptista da
José Henriques Neves.
Rui Fernando Apolónio Reis.

ilva,
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Jorge Manuel de Meneses Rosa.
Herberto Alfredo do Amaral Sampaio.
Bernardino Luis de Matos Pereira Torres.
Artur de Sá Seixas.
Mário Lemos Pires.
Carlos Henrique Botelho Neves.
Raul Jorge Gonçalves Passos.
Flávio Martins Videira.
Óscar Fernaudo Monteiro Lopes.
Rogério Augusto Garrett da Silva e Castro.
João Gomes do Amaral.
Orlando Couto Leite.
João António Gonçalves Serôdio.
João Manuel Martinho Maltês Soares.
Herculano da Fonseca Matos.
António José Amorim Torres Pinto de Queirós.
João Domingos dos Santos Inácio.
João Luis de Sousa Alves.
Norberto Amílcar Sousa Luís dos Ramos.
Alcides José Sacramento Marques.
José António Luz de Almeida.
António Justino Martins Chorão Vinhas.
José Daniel de Barros Adão.
José Rueff de Magalhães Tavares.
António de Figueiredo Costa Gomes.
Sisenando Fernando Oliveira de Carvalho.
Amílcar Augusto Ferreira Domingues.
Américo da Costa Varino.
Rogério Rosado Ratinho.
Luis Artur Carvalho Teixeira de Morais.
Valentino Dinis Tavares Galhardo.
Licínio Soares de Pinho.
Manuel Torres da Silva Couto.
Alfredo José de Melo Cardoso Corte Real Manteigas.
Fernando Jorge Belém Santana Guapo.
Epífãnio João António Pereira Martins Patricio.
Arnaldo Manuel Serra Gomes.
Artilharia

Manuel Francisco Ganhão Palma.
Rafael Guerreiro Ferreira.
I
Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho.
Abel Cabral Couto.
Mário Martins Pinto de Almeida.
Armando Belo Salavessa.
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Manuel Dayrell Marrecas Portela Ribeiro.
Fernando José Pinto Simões.
Domingos Alves da Cruz.
José de Carvalho Pereira.
Jorge Augusto Viana Pereira da Costa.
Amândio Ferreira de Sousa.
António Fialho Tereno.
Luis Eduardo da Costa Rombert.
Manuel Fernandes Barbudo Calado.
Raul Pereira Baptista.
António Nunes de Carvalho Pires.
Luis Manuel Dias Antunes Corte Real.
J osé Maria Eusébio Alves.
José António Anjos de Carvalho.
Júlio Manuel Maia de Araújo.
Armando Joaquim Enes Calejo.
João Manuel de Faria Martins Amaro.
Cavalaria

Luis Augusto Rodrigues de Carvalho.
Eduardo Vaz Neto de Almeida.
Fernando Manuel Lopes Ferreira.
Mário Avelino Sardoeira Delgado.
Fernando Alberto Cardoso Pinto Xavier de Brito.
José Joaquim Marques Peralta.
José Maria de Mendonça Júnior.
António Manuel da Palma Baracho.
João Luis Moreira Arriscado Nunes.
Jorge Alberto Guerreiro Vicente.
Rui de Sousa Cambeses.
Jorge Augusto de Barros e Vasconcelos Esteves.
João Sequeira Marcelino.
Leonel Raul Tavares Belo LoMo Ferreira.
Engenharia

Jaime Patrício Albuquerque Ferreira.
Gonçalo Nuno de Albuquerque Sanches da Gama.
Justino António Correia de Almeida.
Álvaro da Cunha Lopes.
Manuel Fonseca Ferreira Pinto Basto Carreira.
José Eduardo Dartout Sales Henriques.
Serviço de administração militar

Júlio imões de Sousa e ilva.
Casimiro Cândido de Abreu e ilva.
Américo José Correia dos Santos Barata.
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João da Cruz Quintino.
António Corvelo de Ávila.
Antonino dos Santos Lajes Martins.
Horácio Manuel da Costa Vieira Coelho.
José Maria dos Santos.
Nuno Hélder Louro Coelho.
Mário da Silva Salsa.
Armando Brito Martins Coelho.
Hélder Tomás Virgílio.
Arnaldo Afonso de Almeida Antunes.
Febo Luz da Mota Furtado.
Manuel Vieira da Luz.
Alfredo António Moura de Azevedo.
78) São nomeados para a frequência, no corrente ano,
do curso técnico para tenentes do serviço veterinário
militar que se efectuará na Escola do Serviço Veterinário Militar, em data a indicar oportunamente, os seguintes tenentes veterinários:
João Afonso Tiago Marreiros.
António Fernando de Mira Godinho.
Manuel de Jesus Ventura Nunes.
Santiago João Carrilho Medeiros.
79) Foram nomeados para a frequência do curso técnico
para tenentes do serviço de saúde militar que teve inicio em 12 de Março do corrente ano, na Escola do
Serviço de Saúde Militar, os seguintes tenentes médicos:
António de Brito Correia Anacleto.
José Manuel Maria Arrais Pedroso Flores.
António Correia Fernandes.
Fernando Manuel Ferreira Baptista Viegas.
Joaquim Luis da Silva Santos.
Mário de Figueiredo Veloso.
80) São nomeados para prestar provas especiais de
aptidão para o posto de major os seguintes capitães do
extinto quadro de oficiais do secretariado militar:
Manuel Martins Ramos, adido em erviço no comando
militar de Moçambique.
..
Edmundo Alvos do Carvalh o, do 1.0 Tribunal lIfl!ttal' Territorial de Lisboa.
Aristides Cósar dos autos, da 1. a Repartiçito da
1. a Direcção-Geral do Ministério do EXÓl'cito.
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Estes oficiais deverão:

a) Apresentar-se

no IIospital Militar Principal,
a fim de serem presentes à junta hospitalar de inspecção do Governo Militar de
Lisboa, para os efeitos do artigo 60.0 do
Decreto-Lei n." 3630.,1, de 2.,1 de Maio
de 1947, no dia 26 de Junho de 1956.
b) E comparecer, os que forem julgados aptos
na mesma junta, na 3. a Repartição da
1.a Direcção-üeral de te 'Ministério, pelas
15 hora do dia 2 de Julho de 195G, a
fim de serem submetidos à prestação das
referidas provas.

Ministério do Exército - 2.& Oirecçao.Geral

- 3

a

Repartiçao

. 81) Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
Indicados, que, pela pre ente Ordem do Exército, passam
it situação de reserva:
Coronel de infantaria Uaximino de Abranches Mende de Sena Neve , 72.000tS.
Coronel de infantaria Fernando Martins Salgado,
72.000· .
Coronel de artilharia Artur J osé Taveira Pereira,
72.000tS.
Tenente-coronel
miliciano de cavalaria, do extinto
quadro e pecial, Júlio Domingo Borge Ga par,
60.000tS.
Major de infantaria José Luí ::\fourão Vaz Osório,
46.522 O. Tem 32 ano' de erviço.
Capitão do quadro dos erviços auxiliar s do Exército Joaquim Miguel, 39.780 . Tem 39 ano de
erviço.
Capitão do quadro do erviço auxiliar s do Exército Alberto Rus o, 39. 37,$60. Tem 39 anos de
serviço.
Capitão do quadro do serviço auxiliare do Exército António
urto, 4 .000tS.
Tenonto do quadro do
rviço auxiliar
do Exército Carlo P r ira a cai . Eu sébio, 27. 08, O.
Tem 34 anos d erviço.
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Escola do Exército - Secção Técnica
82) Publica-se a relação dos aspirantes a oficial das
diversas armas e serviços que concluiram os respectivos
cursos:

-

.....
,,""
S ...
oS

Postos

Nomos

." o

z~

Engenharia
Aspirante
a oficial
»
»
»
»

»
»
»
»

Eduardo

Luís Afonso Condado

Manuel Mar~ues Esgalhado.
.
Manuel Adelino Pires Afonso .
Fernando Edgard Collet Meygret de Mendonça Perry da Câmara.
Carlos Jorge da Cunha Fernandes Beirão
Francisco de Assis Paiva Boléo Tomé
Manuel Francisco Rodrigues Fangueiro
Nuno Manuel Guimarães Fisher Lopes
Pires.
António Avelino Pereira Pinto

14,28

1

14
13,7
13,6

2
3
4

5

13,46
13,36
13,2
13,14

7
8

12,64

o

14,96

1

14,81
14,58
14,33
14,06
14,01
13,98
13,06
13,7
13,58
13,56
13,48
13,35
13,23
13,23
13,13
12,96

2
3
4
5
6
7
8
9
10
:1:1
12
13
14
15
16
17

12,93
12,83
12,76
12,71
12,65

:18
10
20
21
22

6

Infantaria
Aspirante
a oficial
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

Adelino Rodrigues

Coelho

Sílvio Jorge Rendeiro de Araújo e Sá
Antónío João Soares.
. .
Alvaro Pereira Bonito . . .
António Joaquim Abrunhosa
Carlos Nunes Mimoso
Aurélio Manuel Trindade.
Fernando José Martins dos Reis.
Jaime da Fonte Alpendre .....
lIugo Manuel Rodrigues dos Santos
Luís Fernando de Matos Marques .
Lino Correia Baptista Vascon ...
António Guerreiro Caetano . . . .
António Ferreira Rodrigues de Areia (a)
Manuel Ferreira de Oliveira
. . . . .
Fernando Alves Ferreira Mourão
Fernando
do Amaral
Campos Sarmento.
Manuel Luís Monção Fernandes .
António José Soares Pereira
. . . .
Eugénio Baptista Neves
.
Renato Jorge Cardoso Matias Freire ..
Fernando
António Pereira dos Santos
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..oS"
"'d

Nomes

.=8 "o
z~

Aspirante
a oficial
»

»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»

Aspirante
a oficial
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

»

..
»
»

Emídio Crisóstomo Machado de Sousa
Vicente.
José Fernando Gomes de Araújo
Alcino Fernando. . . . . . . .
Hugo Ferdinando Gonçalves Rocha . .
Nuno Vasco Português da Silva ~antos
Hélio Nunes Xavier . . . . . . . . .
Manuel Ramalho Salvado Pires .
João Rodrigues Coelho .
Manuel Jorge da Costa Martin ho .
Francisco António Alves Pereira da
Rocha.
Manuel Carlos Teixeira do Rio Carvalho
Manuel Lima Pinho de Oliveira .
Nelson João dos Santos. . . . . .
Eurico Queirós de Sousa Azevedo .
António Leopoldo Junqueira Coelho
Júlio Marques da Costa . . . . .
António Lemos de Carvalho. . .
Carlos Alberto Machado de Brito
Maurício Jorge Pereira da Silva.

12,55
12,51
12,4
12,4
12,36
12,36
12,35
12,28
12,25

24
25
26
27
28
29
30
31
32

12,21
12,16
11,98
11,9
11,8
11,63
11,6
11,56
11,46

33
34
35
36
37
38
39
40
41

Cavalaria
Joaquim Rodrigo Nest Arnaut Pombeiro

14,73

1

12,58 23

Ramiro José Marcelino Mourato .
14,13 2
Marcelo Vítor Lopes César Monteiro.
13,96 3
António Artur da Cunha Semedo . .
13,86 4
Henrique Bernardino Godinho. . .
13,56 5
José Olímpio Caiado Costa Gomes.
13,13 6
João Ramiro Alves Ribeiro. . .
13,10 7
João Luís da Costa Estorninho
12,93 8
José Taveira de Oliveira Martins
12,86 9
Orlando José Sequeira da Silva.
. 12,8 10
José Miguel de Cabedo e Vasconcelos 12,73 11
José Luis Jordão de Ornelas Monteiro 12,5 12
Jaime Alexandre Santos Marques Pereira 12,36 13
Viriato Manuel de Assa Castel-Branco 12,33 14
Rui Mamede Monteiro Pereira.
12,26 15
Rui Manuel de Almeida Trigueiros Sam- 12,06 16
paio.
Miguel António de Carvalho Sampaio 12,03 17
Melo e Castro.
Serviço de administração

militar

Aspirante I António dos Santos Boavida Pinheiro 1153 11
a oficial
'
»
João Jerónimo Barreto Fernandes
14,23 2
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Nomos

Postos

..

'"~

S"
00,",
::l
5

-Aspirante
a oficial
»

"»
»

"»
"»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»

»

oS

... "
"'''''
a'"

.'" o

"'~

-

António Bota Filipe Viegas.

13,6

3

José Martins de Freitas
Agostinho Fernando Me~uita Pinto.
Manuel Maria de Sousa
anlindo . .
Armando Alberto de Matos Rodrigues
Inglés.
Eugénio Ferreira Lopes . . . .
António Benigno Penacho
. . .
Manuel Alberto Simões Rios (a) .
José Alberto Neves Marmelo ..
José Rodrigues de Almeida e Sá Araújo
A ventino Alves Teixeira . . . . .
Fernando Jorge de Oliveira Abreu
Américo Pinto Fcrnandes.
. . . .
Fernando Luís Albino (a) ...
José Maria Moreira de Azevedo .
Alfeu Raul Maia da Silva Forte.
. . .
Sérfio Augusto Alexandrino Madureira
?I arques de Aguiar.
Fernando Dias Frade.
. . . . . .
Fernando Joaéuim Silva Pontes (a)
João Campos ardinha ......
António José Barradas Barroso ..

13,5G
13,26
13,16
12,76

4
5
6
7

12,73
12,56
12,53
12,53
12,5
12,26
12,23
12,2
12,1
12,1
12
11,7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

11,6
11,53
11,53
11,06

20
21
22
23

-

(a) MaIor soma do valores.

X-ANONCIOS
Ministério do Exército - 3.a OirecçAo-Geral-1.

a

RepartiçAO

Nos termos do artigo 17.°, capitulo v, do Decreto-Lei
n.? 39941, de 25 de Novembro de 19M, é aberto concurso para a inscrição à matricula no curso geral de
estado-maior no ano lectivo de 1956-1957, para pr~enchimento das vagas fixadas para cada arma a segulr
indicadas:
Infantaria, 19.
Artilharia, 9.
Cavalaria, 5.
Engenharia, 2.

2." Série
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Os oficiais que desejem ser admitidos à matricula do
Curso geral de estado-maior deverão endereçar os seus
requerimentos a S. Ex. a O Ministro do Exército, que
deverão ser remetidos pelas vias competentes ao Instituto de Altos Estudos Militares até 31 do próximo mês
de Maio.
Os requerimentos devem ser acompanhados da nota
de assentos e informados nos termos das alineas a), b),
c) e á) do artigo e decreto-lei citados .
. Lisboa, 28 de Abrdl de 1956. - O Chefe da ReparÜ~ão, interino, Aurélio da Silva Banasel, major.
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XI_BALA~
d o t O~

A) Cofre de previdência

Nos termos do artigo 45.0 do Decreto n.? 22 199, de 15 de
ao 1.0 trimestre de 1956:

______________________________

--__-4

RECEl1'A
Saldos do anteeeãeute (dopois do balanço):
Fundo de maneio
• • • • • • • • •
Depósitos
à ordem
• • • • • • • • • •
Títulos de crédito (valor de compra)
..
Imóveis (a):
Prédios de renda livre ..•.•.••
Casas de renda ocouômlca om Lisboa.
Casas de renda económica no Porto
Móveis e utonsílios
(b)
Construções
em curso.

o trimestre

Juros:
Recebidos

durante

o trimestre.
(art.

32.632820
846.953620

. • . .

duranto

eventuais

dostino

250{l10

du-

•••

83.085{100
74.074600
46.920{lOO
1.240/130
10

durante

o trimestre.

(a) AltoraçrLO de valores

do Imóveis:

.......

em Lisboa
no Porto .

Soma.

..

799.1936

23.1341150

Valor om
31 do Dcznmbro dol965
Antos do balanço:
Ronda livro.
Rondn económica
Renda económica

690

125.444/140
n.? 22 199):

AdJUlnlstração
de Im6vels - Rendas recebidas
rante o trimestre:
Em prédios de renda livre.
• • • • • • •
Em casas de renda económica em Lisboa Em casas de renda económica no Porto.

Fundo de admlnlstraçAo:
Adlclonals
recebidos

37:903.654

445.645{140

23.0 do Decreto

Diversos dep6sltos
:
Contribuições
aguardando

5:263.450800
4:952.680690
3:3<11.658/160

••••

Qnotas:
Recebidas

lteceltas

12.000600
3:605.631610
19:848.648690

õ.321.350~00
5.00~.107 80
3.375.582/130
13.702.0401110

Dcprecí ação

57.9001100
5U26{190
33.923{170
141.2,10/100

--

---Valor

actual

6 263.4508°0
4.952.680~~~

~

18.607.7891160

2,- Si •
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CETEs
C1als do

Exército

Metropolitano

)fe~ereiro de 1933, publica-se o balancete

s

do Cofre referente

DESPESA
'b81dl~
1)

,

8_Pagos
durante
a gerência vtgonro ,

S'bsÍ!lI

Os a 11'lul<l8r

o trlmestro:
469.2a2,$00

, ••

2nl.856/170

S'b8ídl
" 08 em pre8tações:
'-'o,taço
II.
os pagas durante o trl mostro
ndas 'Itulelas:
nendas
.I.
pagas durante o trhuestre
' • , ••.
,
dllllOlst
durant:açi\o
de imóveis - Despesas
liquidadas
C
o trhnostro:

C~::

Prédios

do renda

II

VtO

•

•

•

•

•

•

asas de renda oconómica no Porto
de ali
ministração:
arlas d
espesas liquidadas
uo trimestre

1.933600

5.8461J70
17.047,$50
2.317~20

•

Com ~asas de ronda oco nó mica om Lisboa
,

~UQd
O

1.2r,0~00

V.

Q,o"

2n.&S7~IO

"'8 :

Il(y

ImpOrtan

I

c a das restttuldas
. , • • . • • • , •
d
I
el)Ó81t08 :
IllPOrta I
bUlçO nc as dovol vidas ou transforldas
o cou tríS'ldos
II qUe paS8alU:
Undo de
nepósl
manelo.........,
'l'ltulo tos à ordom
• • • . • • . • •
l.nóvo~, ~o cródlto (valor do compra) •
•r808

0...,..,.,.,..,.,...

.

Prédi
C
os de ronda livro
•••••
, •.
sas de renda oeouômtca
om Lisboa.
~('
sas de ronda económica no Porto
••

c:

3.4.68630

6_2_5.::.~9_0

823.0G3~jO

12.000600
3:461.472,uO
ln:84d.G4~6nO
6:263.450,)00
4.:953.680,)90
3:3·U.668~GO

OVeis

COIISlr • Utons[lIos
•.
lIçllos O'U Curso.
'-----

32.632820
%1.812~20

37:880.38~620
38:703.H8~60

--------------------------

(II) AI\ornç1\o um múvels

o \1100.[1101:

~XlstOnclLl om 31 do Dozembro de 1951 (antos
Ilmenlos .\ carga no ano de 1955 •.•.•..•.•••
Soma
I)osvnlorlzaçi.o
Valor anual

.•..

do 10 por eonto sobre O custo
•.••••••.•••

do balanço)
:l7.Gnd8UO
5.06(J~70
3~.G3~820
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RELATORIOS

dos Oficiais do Exército

Metropolitano

Relatório
do conselho de administração
referente ao ano de 1955
O conselho de administração do Cofre de Previdência
dos Oficiais do Exército Metropolitano, em cumprimente
do disposto no artigo 43.° do Decreto com força de leI
n." 22199, de 15 de Fevereiro de 1933, relata, a respeito do ano de 1955, o seguinte:
I. - Subscritores,

subsídios

QUADRO
Sub.c:ritore.

e quotas

A

- Movimento em Hi 55
Número

do subscritores

-

Desígnação
Exéralto

Marlnba

Avl ação

--- --- --Existência em 31 de Dezembro
CIo 1954 (a) . .
J nscritos em HI55

6262

Soma ,

Faleceram

em 1955

6053
209

..

Existência em 31 de Dezembro
de 1955.

.

Diferença para mais

118

---

___

7542

1089
52

400
29

2nD

1141

429

7832

18

o

6

---

6144

1123

423

91

34

23

---

Total

-142

7690
148

(a) A dlstrtbutção
pelo Exército,
MarJnbn o Avlaç1\o dos 7542 subscritores
axísrontos
em 81 do Dezembro do 1951 não é Igual 11quo conste do relatório roferente a 08S0 ano, por durante o RuO de 1955 terom lrAIIIltnllo para t\ Aflronó,utiCLL
45 oflclals do Exórclto o 4 da Armada.
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Verifica. se, por este quadro, que durante o ano de
1955 houve um aumento de 148 subscritores, em rela.
ção aos existentes em 31 de Dezembro de 1954.
O número de subscritores falecidos em 1955, pelos
c~lculos feitos pela tabela Hm, deveria ser de 244, superior em 102 à mortalidade real verificada, a qual é apenas de 58,19 por cento da mortalidade calculada por
aquela tabela.
.
O mapa n.? 8 anexo a este relatório indica os nomes
de todos os subscritores falecidos durante o ano de 1955,
as idades com que se inscreveram no Cofre, as idades
n~ data do sou falecimento, as importâncias dos subsídlos legados e a importância total da sua quotização. A
comparação destas importâncias permite verificar que,
dos 142 subscritores falecidos, apenas 15, com idades
além de 81 anos, contribuiram para a instituição com
quantias superiores aos subsidios que legaram.
QUADRO
Di.criminação

-

B

do. sub.idio. pelo •• ubscritore.
em 31 de Dezembro de 1955

exi.tente.

.
Número

do subscrltoros

Destguução
Exército

-

---

Marinha

--- --

(a) .

201

De 2.500$ a 5.0001l'!.
De 5.000$ a 10.000$.
De 10.0001 a 15.000$.
De 15.000~ a 20.000$.
Oe mais de 20.000$.

54

35

1324
2271
55
2236

441

Iteservas matemáticas

A\'laçllo

21

'l;ot,,1

--1

226

Subsidios:

-Ja)

Total.

2 5
16
322

13
1Hl
129

4
157

102
1887
2685
75
2715

--------61H
1123
423

7600

do
Nos termos do artigo 23.· do Docroto com força do 101 n .• 22 199, do 15
do 190Vorolro de 193~1. altorado
pelo Decro to-Lat D." 53 MI, do 23 do Foveretro
"a.
14, Os subsidJ08 <lestos subscrltoros
osUlo reduzidos às respeeuvas
roser
. matomátlcas,
por falta do pagamollto das quotas.
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QUADRO

4
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C

Subsídios subscritos pelos subscritores inscritos em 1955

Número de subscritoros
8ubsidios
Exél'cito

MariIlha

Aviação

Total

-- -De 2.500~.
De 5.000~ .
De 10.000,!.
De 20.0001.

Total.

26
52
79
52

3
40
9

209

52

2

11
7

31
103
95
61

9
-- -_ -- -29

290

Percen tagem
om
relação
ao
número
total
do
inscritos

10,69
35,52
32,76
21,03

lmport:'tllcitl
total
dos
substdtcs

77.500iPOO
515.000$00
ü50.000$00
1.220.000$00

-

2:762.500~00

Pelas percentagens indicadas no qnadro supra, parec~
ser fraco o espirito de previdência dos novos SUbSC~ltores, pois apenas 21 por cento se inscreveu no subsidio
máximo, mas se atendermos a que, desses oficiais, 122
foram transferidos do Cofre de Previdência dos Sargentos de Terra e Mar, em que o subsidio máximo é ~e
10.0006, verifica-se que essa percentagem, em rela~ao
aos 168 subsctitores inscritos directamente neste Cofre,
é de 3G,30 por cento, o que já se pode considerar
razoável.
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Comparando

a importância dos subsidios pagos
com a de 1:191.763t$75 com que os
142 subscritores falecidos contribuiram para o Cofre
(vide mapa n.? 7), constata-se que há uma diferença de
715.786t$85 entre os subsidios pagos e as contribuições
correspondentes; isto é, os subscritores contribuíram para
os subsídios que foram pagos aos respectivos beneficiários com 62,47 por cento da sua importância.

-1:907.550a60-

QUADRO

E

Aumento de subsidios em 1955

Número

de subscritores
Importnncia
total
do aumento

Aumentos
Exército

Marinha

-_ -De 2.500,s
De 2.500,s
De 2.500$
De 5.000~
De 5.000~
De 10.0001

para
para
para
para
para
para

5.000~
10,000$
20.000~
10.000,s
20.000~
20.000,s

Total.

-

2

--

1

1
14

- G

3

11

9

3

36

2

2

-

1

--

Total

-

-

4
13
2

Aví ação

24

2

4
l

5.000~OO
30 OOO~OO
70:
5.000~&>

oootog

---

210.0001
_ -- __ no.ooos00

430 OOO~OO

.

0

Estes aumentos foram feitos nos termos do artigo 27.
do Decreto n.? 22 199.
QUADRO

F

Redução de .ubsidio. em 1955
Número
do
subscrttoros

Reduçno

--------~-----De 20.000~ para 5.0001

. . .

Importllllc1a
da
redução

Exórclto

----1----1

-

15.000100

Esta redução foi feita nos tormos do artigo 28.0 do
Decreto n.? 22199.
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G

Subsídios - Movimento em 1955

-

Deslguação

Importânefas

lmportf,ncla
total dos subsídios
subscritos
po10R subscritores
Inscritos
em 1955 (vide quadro e) .•.•••.••......••..
Importanclas
respeitantes
á rocupernção
de di·
reitoi ...................
Importancias
respeitantes
a aumentos de subsídios:

.

2:762.500/100
60.000/100

a) Podidos
polos subscritores
(vide quadro E) ..••.••••..•...
do artigo 40.0 do Decreto
n.o 22 199 ••.•••..••••••

430.000/100

b) Nos termos

472.000/100

lmportfincla
dos subsldios liquidados
e a Iíquldar por falecimento
de subscritores
(vide
I qUadro D) •.•..••.•.......•
mportSncla
respeitante
a redução
de subsídlos (vide quadro F).
• • • • • . . • • • •

-

d

u
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Diferença

J;)-1.658/170,
Desta ímportâucta
rospeltanto

pum mais

3:724.5001100

(a) 1:978.540/)00
15.oo0i$00

-

•

1:993.540/100
1:730.960/100

ficou por liquidar
em 31 de Dezombro
a 25 subsidíos o 4 rostltuições
de quotas.

de 1955 a quantia

d Yerifica-se que o valor dos subsídios à responsabiliade do Cofre teve, durante o ano de 1955, um aumento
de 1:730.960;$, sendo 1:258.960;$ consequente do movilllento normal dos subsidios e 472.000;$ resultante da
deliberação do conselho de administração de atribuir
parte do saldo da gerência de 1954 para aumentar os
subsidios dos subscritores.
QUADRO

II

IlI\portlncia dos subsidios à responsabilidade do Cofre
em 31 de Dezembro de 1955

-

Designação

Seu " a I or em 31 de Dezembro do 1954. . .
AufO.
dr~~o durante ° ano de 1955 (vido qua)

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

Seu vaI
____ .or em 31 de Dezembro de 1955 .

Importânctas

92:389.008~00
1:730.960~00
94:119.968100
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I

Quota. - Movimento em 1955
Designação

.lmportanclas

Valor em 31 de Dezembro de 1954
de novas insAumento resultante
críções . . . . . . . . . . • .
Aumento resultante
de aumento de
subsídios
Aumento resultante de recuperação
de direitos

Valor

para mais

11.649$60
927$60

54..36911Í6O
1:74.5.792$10

de falecimento
48.804$00
de redução

de
260$40

cm 31 de Dezembro

Diferença

1:691.422$50

41.792$40

-

Soma.
Redução resultante
de subscritores
Redução resultante
subsídios

-

de 1955

.

40.064.$4.0

-

1 :6\)6.727 $'!.!!.

-

5.305120

-

o valor das quotas em 31 de Dezembro de 1955 qU?
se apresenta neste quadro é o que corresponde à totalidade dos subsidios subscritos pelos subscritores existent~S
nessa data. Este valor não corresponde à importâI1CHt
das quotas entradas na tesouraria, a qual, em consequência de se receberem do Cofre de Previdência dos
Sargentos de Terra e Mar quantias relativamente aV'~ltadas pela transferência de subscritores, Ó muito superJor
à que neste quadro se indica.
II. - Capitais
1) Titulo.

do cofre
de crédito

Durante o ano de 1955, a única alteração que so dou n~l
existência dos titulos consistiu no reembolso do 120 ob1'1gações por sorteio, sendo 60 no 1.0 seme ·tro e 60 no 2.>
do empréstimo de 5 por cento, 1937, da oxtinta Compan1wt
dos Caminhos de :B orro do Norte de Portugal, o quo reduziu a sua existência para 3340 obrigações.
Este reembolso produziu O lucro de 508580, diferença
entre o valor nominal das 120 obrigações (12.0006) e o
seu valor de custo (11.491t$20) tt cotação de 95575,7(7)
por obrigação,

2.' Série
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Daqui resultou que o valor de 19:8GO.1JO~10, que os
títulos representavam no início da gerência de 1955, ficou
reduzido em 31 de Dezembro deste ano a 19:848.G48~90,
COmocon ta do mapa n. o 1 (Activo).
A comparação das cotações entre o fim de 1954 e o
fim de 1955 revela-nos uma melhoria sensível em todos
Os valores, incluindo os titulos de 3 por cento, 1942,
e. 23/4 por cento, 1~43, que em fins de 1934 se caracterizavam por uma baixa na cotação.
Sendo o capital investido em títulos. da quantia de
19:~48.648~90 e os juros obtidos da quantia de 647 .437 ~60,
verrfica-se que a taxa de rendimento foi de 3,26 por cento,
Um pouco superior à do ano anterior.
Pelo mapa n. o 1 poder-se-h examinar a relação entre
Os.valores de compra de titulos e os seus valores nomiUals, mas, como já se disse, os valores de cotação sofreram no decorrer do último ano uma li"eira melhoria,
cOlllo se obsorva pelo quadro comparativo da página
seguinte.
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2) Prédios urbanos
a) De renda livre

Estes prédios, cujo valor de compra é de 5:790.000;$,
passaram para 1955, depois das desvalorizações que lhes
foram atribuidas nos anos económicos anteriores, com o
valor de 5:321.350;$, conforme se verifica no mapa n.? 3 e no
balanço apenso ao relatório referente a 1954, publicado na
Ordem do Exército n." 9, 2.11 série, de 30 de Julho de 1955.
Pelo exame do referido mapa n. ° 3 verifica-se que a
!axa de rendimento líquido dos ditos prédioe passou a
D,266 por cento em relação ao valor de compra e a
7,783 por cento em relação ao último valor indicado,
guando no ano anterior, isto é, em 1954, aquelas taxas
foram, respectivamente, de 5,267 e 5,673 por cento.
Verifica-se assim que a taxa de rendimento se manteve
quase indêntica à do ano anterior, por ser quase compensa~a a diminuição de 5.637610 nas receitas pela diminUlção correlativa de 3.666670 nas despesas (ver quadro I o mapl1 n.? 4).
QUADRO I

-

COlhparação da despesa e da receita bruta em 1954 e 1955
Prêdlos

de ronda livre

Doslgnaçl\o

'rotai

-------1>1

---

---

---

---1,---

Despesa
Orznal :
1951
1955

Dlferen
1955 ç~ . p.ar.a

3.691660
5.175600
mais

2.050630
3.725650

2.079650
3.704630

4.280630
5.8791190

12.1011170
18.484670

em
6.383800

eventual:
19õ4
1955
Diforo
•..•....
1955 nça para monos em
Dlre
.•.•••.•••
o;1~~a total para monos
,,5 •.•..•
"
Receita bruta
1;'54
19õ5
Dlferon
.....•.
1955 ça para monos

8.872610
1.880600

7.568/100
5. t;6650

4.920650
3.138610

3.702600
4.538630

25.062660
16.012690
10.049,$70
3.666670

81.100600
80.010600

80.513810
79.750800

84.213600
80.400f.00

91.6201100 337.446610
91.620600 331.810800

010

5.636,$10
U69640
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Durante o ano houve reparações gerais, determinadas
pela Câmara, no prédio n.? 7 da Rua da Actriz Virgini~,
nos termos do artigo 9.° do Regulamento Geral das EdIficações Urbanas, tendo-se despendido 30.850~ nas obras
respectivas, como consta no quadro II.
QUADRO

II

Movimento do fundo de reparações obrigatórias periódicas
Prédios
De renda económica

Dosignação
Do ronda livro

Em Lisboa

Até 1954
Despendido

cm 1955

42.992$50
30.850$00

30.198$40

-1>-

No Porto

2.098130

-1>2.098$'30

12.142$50

30.198MO

Deduções de 1/s por cento
em 1055 ........

7.237$50

6.553MO

4.240$4.0

Receita que lJassa a 1956

19.380$00

36.751$80

6.338~70

Saldo.

b) De renda

económica

1) Do tipo 6:
O exame do mapa n.? 3 mostra que a taxa de rendimento líquido dos prédios de renda económica do tipo 6
foi de 5,18 por cento em relação ao custo total da construção (3:151.702660), taxa inferior à de 1954, que ascendera a 5,2 por cento.
A percentagem das despesas destes prédios em relac:ão
ao seu rendimento bruto subiu de 8,324 por cento, em
1054, para 10,075 por cento, em 1955, como se verifica
no mapa n." 2, em razão das substituições de lava-loucas
e das várias reparações gerais a que o Cofre foi obrigado, em harmonia com o determinado nas vistorias sanitárias da Oãmara Municipal, por virtude das mudanc;as
do inquilinos impostas pela aplicação do disposto na
base XXII da Lei 0.° 2007, ele 7 de Maio de 1945, e dos
despachos superiores que esclarecem a doutrina da referida base.
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Nos prédios de renda livre a correspondente
percentagem ascendeu a 10,052, contra 11,013 no ano anterior.
Pelo quadro III e mapa n.? 4: verifica-se que o rendimento dos prédios de renda económica do tipo 6, em
1955, aumentou de 3.348t$ em relação ao de 1954, tendo
aumentado, porém, simultâneamente,
o total das despesas normais e eventuais de 3.952t$70.
QUADRO III
Despesa e rendimento dos prédios de renda económica
do tipo 6, em Lisboa, em 1954 e 1955
Rua 32-A do Buf rr-o do Alval ado
Tolal

Designação
A

---

U

C

---

---

n

DeS!leSa
,,"ormal:
1954 .
1955.
Diforenç.a para mais om 1955

996,~20
2.509!~80

981820
2.493,$80

1.010r$20
2.5181180

(901)00
2.4531180

3.980560
9.976620

-

-

-

-

5.9951)60

4.804f~90
3.0131)80

1.843;500
1.0(51)50

2.8951130
2.342/i00

1.379;500
2.398/i00

10.9221120
8.879;530

-

-

2.042/190

-

-

-

-

-

3.952870

EVOntual:

1954.
1955 •
girol'onçaJlara monos om1955
If01'6n<;a total para mnts om
1955 ..•.••..

ltocclta b ru ta
1954.
1955.

-

4G.1291100 JU56pOO 14.456300 43.976/100
45.173flOO '15.890/i00 16.3661)00 44.93G/i00

Diforonça

para mais em 1955

Soma das diferenças.

179.017/i00
182.3651100

-

-

-

-

3.3481)00

-

-

-

-

G04/i70

2) Do tipo 9:

d O custo total dos dois prédios deste tipo, acrescido da
')espesa com a compra do terreno e respectivo registo na
~.a Conservatória
do Registo Predial de Lisboa, é de

..,:090.979i$30.
O exame do mapa n.? 3 mostra que a taxa do seu
?,ndimento líquido em relação ao valor de construção
oi de 4,772 por cento, apresentando-se, pois, o rendilttento de 1955 em posição inferior ao do ano do 1954,
em que a taxa correspondente foi ele 4,82(\ por cento.
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A percentagem das despesas em relação ao rendi monto
bruto foi de 140,472por cento, como se verifica pelo mapa
n." 2, tendo sido a do ano findo de 13,4036 por cento.
Contribuiu, em grande parte, para estes resultados,
além da necessidade de frequentes reparações em todos
os prédios, a substituição dos lava-louças, pintura dos
caixilhos das janelas de algumas habitações, coloca\:ão
de molas amortecedoras nas portas da rua e ainda a
transferência dos en~argos com o pagamento ao pesso~l
da Secção de Imóveis para a conta das despesas normaiS
dos prédios.
Foram quatro as mudanças de inquilino que dur antev
ano se verificaram, neste tipo de casas, com exigênCla
de reparações.
Pelo quadro IV se verifica que da comparação das despesas e receita bruta destes prédios, em 1954 e 1955,
resultou um dispêndio de 1.0971$20 a mais do que em 1954.
QUADRO IV
Despe.a e rendimento do. prédio. de renda econ6mica
do tipo 9, em Lisbca, em 1954 e 1955

-

AvenIda do RIo de JaneIro,
BaIrro de Alvalado
Total

Destguação
N.· 40

N.· 38

1.2101120
2.5751100

1.102'1130
2.505/140

Desllesa
Normal:
19M
1955
Dlfereuça

..

-

para. mais em 1955

Eventual:
1954
1955
Diferença

para menos

Dlrerenç~

total

Ue ceita

..

1954
1955
Dlferouça

om 1955.

para mais em 1955 .

-

8.18611~0
4.9891160

5.2801120
6.8021120

-

-

-

-

61.3841$00
58.282/100

55.188/100
58.2861100

-

-

2.312.$50

~

122

2.767

13.4661150

~
~

1 674870
1.093~

bru t.a

pu ra menos em 1955.
Soma da. diferenças.

..

3) Dos tipos 7/8 e 9, no PO?'tO:

116.~721100

~
~

-

4/100
1.0~7/120

Verifica-se pelo ~apa n. o 3 que o custo da co.ns·
trução dos três prédios de renda económica do Cofre,
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no Porto, incluindo o terreno e registos, totalizou
3:392.368t$80, sendo de 5,2-:1:7por cento a taxa do rendlmento liquido em relaç-ão ao dito valor.
Pelo mapa n." 2 se verifica também que a percentagem das despesas, em relação ao rendimento bruto,
foi de 4,834.
A circunstância de se tratar de prédios acabados de
Construir justifica a favorável posição que se regista.
Pelo quadro v se mostra que da comparação das
despesas e da receita bruta destes prédios em 1954
(meio ano) e 1955 resultou uma diferença de 114.144t$70
a favor de 1955.
QUADRO

V

De.pe.a e rendimento do. prédio. de renda económica
do. tipo. 7/8 e 9, do Porto, no 2.° .eme.tre de 1954 e em 1955

-

Rua da Consutuíção
Designnção

N.·1466
(tipo 7/8)

N.· 1518
(tipo 7/8)

N.· 1492
(tipo 9)

Total

Despesa
Normal:
Elu 1954-2.° semestre.
EIll 1955 .
Diferença
Pa ra
rnais cm 1955
k:vcntual:
Em 1954-2.° semestre.
. . .
Enl 1955 ....
lliferença
para
mais cm 1955
Diferença total
para mais

Q22~50
934~00
2.G75~20 2.G83~30

1.019~60
2.751~GO

2.87G~10
8.110~10

-{>-

-{>-

-{>-

198~GO
28G~55

198~GO
205$"15

198~60
81G$"40

595~80
028110

-{>-

-{>-

-{>-

332130

-+-

-Ir-

-{>-

5.5GG~30

5.231~OO

Receita bruta
Em 19.>4-2.° semebtl'
Eln 1955: : : :
Diferença
p ar a
mais cm 1955
.soma das diferenças

20.418~OO 21.70J$00 25.17G~OO G7.328 00
G1.202 ()() GO.557~OOG5.2 O~()() 1 7.03\)~00
-{>-

-1>-

-{>-

-{>-

-{>-

-~- 114.144~70

119.711~00
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4) Do tipo 195-1, em Tomar e ltvora:
a) Em 13 de Abril último foi iniciada a coustruçêv.
em 'I'omar, de um prédio de renda económica do projecto-tipo 1954, com rés-do-chão e dois andares, para
seis inquilinos, de rendas não superiores a 500;$, estando
o custo total do terreno e da construção
orçado num
máximo de 761.6366. Para este dispêndio contribuiu o
Ministério do Exército com o subsidio de 120.000;'5.
Até 4 de Agosto, além da entrega do dito subsidio à
Comissão Administrativa da Construção de Casas de
Renda Económica para o Exército, fizeram-se pagamentos relativos a esta e à aquisição do terreno, no
montante de 523.493t$20.
O ritmo da construção da obra, que deverá ser dada.
por finda em Maio próximo, diminuiu nos últimos mese~,
devido a demoras havidas por parte da Câmara :MunIcipal de Tomar na conveniente fixação da cota da rua
em que o prédio se encontra implantado.
b) Para a construção, em Évora, de um prédio id(\~tico ao de 'I'omar, mas com a fachada adaptada as
características da. região, foi obtida da. respectiva Câma1?
Municipal a cedência do terreno necessário, pela quantIa
de 55.200$.
Possibilitou o estabelecimento de rendas não superiores a 5006 a concessão, pelo Ministério do Bxército, do
subsídio de 170.000$. As obras iniciaram-se em 8 d~
Agosto último, tendo sido efectuados pagameutos,. ~t('
13 de Dezembro, por intermédio da Comissão Adllll~lStrativa da Construção de Casas de Renda EconóIU1ClL
para. o Exército, 110 montante de 323.4606, além. d11
entrega do subsídio de 170.000iS, que fica. atrás refel'l(~)'
O custo total da obra, incluindo o do terreno, naO
deverá exceder 798.3G3:560.

5) Construção de casas de renda económica em Coimbra, Ponta Delgada) Évol'a e Amadora:

a) Para a. construção em Coimbra. jiL o Mini:;tório do
Exército concedeu, como se referiu no relatório do a~o
findo, o subsidio de 70.0006, quo foi entregue à COllUSsão Administrativa da Construção de Caeas de Rendn
Económica. para o Exército em 4 de Março do corrento
ano.
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Dificuldades surgidas, por demoras no estudo do plano
de urbanização da cidade, não permitiram que até ao
presente se conseguisse adquirir o terreno necessário
ao projectado edifício. Este constará de rés-do-chão e
!rês andares, não devendo o seu custo exceder 1:000.0006,
Incluindo o valor do terreno, para se poderem estabelecer renda men ais à volta de 5406.
b) Sobre a construção de um prédio em Ponta Delgada, estão ultimadas as negociações nece sárias com a
Câmara Municipal para a aqui ição de 716,30 m~ de
terreno, na avenida marginal da referida cidade, por
8~.911650, e aguarda- e apenas a aprovação, pelos serViÇOScompetentes do mesmo Município, do projecto do
edifício a construir, para se abrir o respectivo concurso.
O prédio destinado a Ponta Delgada erá do tipo dos
de Tomar e Évora, com a fachada adaptada às caracterlstica' da região, mas de rés-do-chão e três andares.
devendo a importância a despender pelo Cofre ser calculada de forma que o preço das rendas mensais não
exceda 6506.
, c) Para e proceder à abertura do concurso destinado
a Construção de três prédios de renda económica na
Amadora aguarda-se apena a publicação do decreto em
q~e se fará cedência ao ofre, pelo Mini tério do ExérCito, do respectivo torreno.
Os dito prédios serão de rés-do-chão e trê andares,
tendo cada piso onze divisões.
3) Depó.ito. à ordem

As verbas disponlveis em numerário encontram-se
depositada na Caixa Económica Portugue a, cuja conta
em 31 de Dezembro de 1955 acu a a existência de
.
superior em 722.850· O ao saldo de :31
3 :60õ.631610,
d
e Dezembro do ano tran acto: 2: 2.7801530.
I i!Aquele depó ito produziu no fim da gerência um juro
tl'lmO de 3.9756, valor este que ainda vem diminuir a
taxa média do rendimento do capitais do Cofre, poi o
coeficiente foi de 0,11 por cento no eu conjunto.
r ua~to maior for
depó ito menor s rá a taxa de
fendimento correspondent , dado que todo o capital qu
~r além de 2
conto não produzirá qualquer r ndiento para a instituição.

~r
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4) Taxa geral 'de rendimento

Designação

Títulos de crédito
Imóveis (a)
Depósitos à ordem
Soma.

Capitais

RendImento

19:848.648$90
13:702.040$10
3:605.631$10

647.437$60
739.518$50
3.975$00

37 :156.320$10

1:390.931$10

(a) Este valor é de antes da depreclação

CoefieIente
de rendimento

-

3,26
5,39
0,11

-

3,74

sofrida no fim de 1955.

A taxa média de rendimento

em relação ao valor de

37:156.320tHO é de 3,74 por cento, superior à do ano
anterior.
Influíram para melhorar a média de rendimento, e:rn
relação a 1954, as receitas obtidas com as construções
no Porto, as quais já produziram rendas durante todo o
corrente ano de 1955.
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III. - Saldo da gerência de 1955

Pelo desenvolvimento da conta de «Resultados» acima,
verifica-se que estes foram de 1:136.089t$55, depois de
retirar dos rendimentos totais, na quantia de 3:305.972t$55,
a quantia de 2:169.883t$, para liquidação das várias contas
nela discriminadas.
O saldo disponivel, que constitui, portanto, a conta de
«Resultados», é bastante superior ao do ano transacto,
por só se ter transferido para a reserva matemática de
subsídios, no final da gerência, a quantia de 82.588690,
isto em virtude de esta conta ter sido reforçada ainda nesta
gerência com a quantia de 472.000t$ das disponibilidades
de 1954, perfazendo um total de 554.588t$90, o que levou
a não haver necessidade de retirar maior capital para
completo daquela reserva técnica.
IV. - Balanço
a) Saldo de gerência líquido de 1955, que foi levado
à conta ~e .Di.ponibilidade. do Cofre-

O balanço técnico apenso ao presente relatório acusa
o saldo de 1:136.089t$55, bastante mais elevado que ()
saldo disponível de 1954:, pelas razões já apontadas nu
capitulo III.
Este saldo poderia ser mais elevado se a taxa média do~
capitais investidos em titulos e o grande volume em depósito na Caixa Económica Portuguesa não contribuisselll
para diminuir o rendimento global, pois, como se faz notar
em devido lugar, o rendimento médio foi de 3,7 por cento.
Influi ainda o investimento do capital em obras oni
curso, na quantia do 846.953,6;20, sendo:
Na posse da C. A. C. C. R. K g,
Aquisição do terreno em Tomar, pago
directamente pelo Cofre. . . ..
Destas verbas estão investidos até
agora:

45.618620
523.493520
323.400600

Em Tomar
Em Évora
b) Exame da .ituaçio

801.335t500

do Cofre

Embora o rendimento não corresponda ao que seria
para desejar, a vida do Cofre mantém-se desafogt\da,
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podendo responder pelos encargos e responsabilidades
que lhe são impostos em situação normal, notando-se que
Os subsídios liquidados foram superiores ao rendimento
de quotas: 1:907.550~60 para 1:891.774670.

v. -

Aplicação do saldo da gerência de 1955

: Ü conselho de administração, de harmonia com o que
dIspõe o artigo 40.0 do Decreto n.? 22199, de 15 de
Pevereiro de 1933, resolveu dar ao saldo da gerência
a seguinte aplicação:
•

1.0 176.089~55

para reforço da «Reserva livre»,
destinada a cobrir as deficiências das reservas
matemáticas, consequentes de possiveis desvios da mortalidade ou redução de rendimento
dos capitais do Cofre;
2. o 960.000~ para aumento dos subsídios dos subscritores existentes em 31 de Dezembro de
1955 com direito a legar subsidio. A referida
importância será distribuída pelos subscritores
proporcionalmente
ao total das quotas pagas
pelos seus sub critores até àquela data. Como
a totalidade da quotização de todos esses subscritores é, aproximadamente, de 32:000.000t$,
vem a caber a cada sub ídio um aumento correspondente a 3 por cento da totalidade das
quotas pagas pelos respectivos subscritores.
Esta deliberação só será posta em execução se merecer
~ aprovação dos Ministros do Exército e da Marinha, nos
ermos do artigo 4:2.0 do já referido Decreto n.? 22199.
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Este quadro apresenta-nos a seguinte situação em fins
de 195ó, comparada com a existente em 1954:
1) No balanço de valores, o aumento
de
,...,.......

2:153.882660

2) Nos capitais aplicados:
Diferença pa1'a menos:
Em titulos de crédito - Diferença'
para menos resultante do reembolso de 120 obrigações de 5 por
cento da antiga Companhia dos
Caminhos de Ferro do Norte de
Portugal, no valor de . . . "

11.491$20

Em prédios de rendimento - Diferença
para menos:
Em prédios
de
renda livre. .
Em prédios
de
renda
económica ....

57.900;500

51.311670

109.211;$70

Estas diferenças resultam do seguinte:
Valor em 31 de
Dezem bro de
1954 , . . . 13:667.001;520
Aumento de valor
por acabamentos de instalação de canalizações
nas
obras do Porto
35.038 90 13:702.040
Desvalorização

no ano de 1055

10

144.250,60

------

Valor em 31 de Dezembro de
1955
. . . . . . . . 13:557.7 9;$50
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Diferença entre o
valor em 31 de
Dezembro
de
1954 . . . . 13:667.0011$20
e o valor em
31 de Dezembro de 1955. . 13:557.7891$50

2.' Série

109.211670

Em môueis e utensílios - Diferença
para menos
.

2.971J70

------

Esta diferença resulta do encontro do
valor de móveis e utensilios adquiridos em 1955
.
e a desvalorização sofrida no corrente ano .....

2.095600
5.0661)70

Diferença para menos
3) Nos capitais disponiveis :
Depósitos
à o-rdem - Diferença para mais . . . . .

722.850180

4) Outros valores:
Diferença para mais

. . . . 1:554.706640

Total das diferenças para mais 2:277.557620
Total das diferenças para me60
nos
~
Diferenças para mais.

.. . • 2:153.882~

Nota. - A diferença para menos nos imóveis, na quantia de 109.211t570, resulta do encontro entre o total da
desvalorização - 144.2506 - e o aumento de valor nos
prédios do Porto - de 3ó.038;S90 _ já feito durante a
gerência de 1955.
' .

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 4
10 li':>
MIO

i+

~~

MO>
C'! 00
000

o
'"

...'"
rn

ec

C'!

~g
"'~

c<:>

~~

10
t-

~

li':>

M

e'"

...o ..o
",,,,
'"
o
"

.~'1'>
C> C'!
M
'"
OOM

I;>- O·C;;

...

~

g

o,...;

o.

C'! r-

...,.c<:>

o

O>

ri

"
Õ

E-<

O li':>
MIO

li':>

"e.'1J.

...'1J.'i),

~~
t-O

Mi
tC'!

i

~,.;

C'i

~c:'!

'"

00 li':>

t-

10
'"
c<:> c<:>
010

..."

"a'1J.

...:l

C'! C'!

......
.. ~
",.-

A;

;o

..

..

=-

:§

El

o

~

...."

A

..

<l

~"
>4'"

~

C'!
M

~~

.."'" "c'"
"'-

.;0

C'i

t- O>

"
!J
>(

.~
"

C'!
00

'" O
00
C'!

~,.;

~
-

~"r

000>

e :a"

.~ I l;

....
..."
~
..~

10
Mi

r- 00

;::

~2iS
"e.'1J.

i~

1~
c<:>

OC'!
00 ...

M

t- '"
100
'-<M
MM

10

5S~
~"Q,

~

c<:> C'!
......0
t- c<:>

00
00
10

o

"

..

~
C<

i

"e.'1J.

-.tio;

i

~

~~
~~

li':>

00
.... t-

~

C!:~
... C'!

C'! i

'1J."Q,

i

'1J."1.1.

~
~
10

";m

.,..,

~t::
"'00

~

..... 10
1010
O> O>
MM

.;., '"os

c<:> c<:>

':J.

~

C'! i

~

'" e
"0"0
o o
c: c:

<). <).

<;-;
'" '"

~

'-'"
I::

.,
ti
:::-.

8 8

..
"''''
Il..Il..
"''''
....

337

338

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 4

2.' Série

As diferenças para mais e para menos nos valores do
passivo resultam das seguintes alterações:
Na reserva matemática dos subsidios:
O aumento, de 554.588;$90, resulta de se ter levado a
esta conta, em Maio do ano de 1955, da conta de «Disponibilidades» do ano de 1954, a quantia de 472.0001$, que,
adicionada a 82.588~90 da conta de gerência do ano findo,
para completo da reserva técnica, perfaz aquele valor.
Na reserva livre - Reserva extraordinária :

O aumento, de 122.821;$15, resultou também de transferência das disponibilidades do ano de 1954, feita em
Maio de 1955, naquele valor, conforme determinação
superior.
Na reserva matemática das rendas vitalicias:
A diferença para menos, de 5.138;$60, resultou de o
valor exigível, como reserva técnica, nesta conta, ter
diminuído em relação ao ano anterior.
Na conta de «Eesultados» :
A diferença para mais, de 531. 268t$40, em relação a
1954 resulta de só se ter transferido à reserva matemática de subsidios a quantia de 82.588;$90, em relação com
579.630,$10 realizado naquele ano, pela razão de só ser
aquele quantitativo o necessário para completo da reserva técnica calculada.
VI. -

Fundo de administração

Pela análise dos mapas n.OS 5 e 6 verifica-se que entre
a receita orçamentada e a realizada se obteve um saldo
livre de 468;$.
Entre a despesa orçamentada e a realizada foi obtid?
um saldo de 34.505,$10, saldo este que, adicionado à diferença para mais na receita de 468;$, perfaz o saldo
de 34.037;$10.
Como para o orçamento privativo para 1956 se havia
previsto um saldo de 20.000a, foi o excedente de 14.037610
transferido para a reserva do fundo de administraçãvdonde tal disponibilidade havia transitado.
Pela economia nestas despesa, há que concluir que tt
administração zelou os interesses dos subscritores e,
como tal, evitou ao Cofre despesas supérfluas, conse-
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guindo obter um resultado apreciável, embora modesto,
tendo em atenção o número dos seus contribuintes: 7690,
presentemente.
VII. -

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 beneficios que o Cofre
tem proporcionado aos beneficiários dos subsidios lega.
~os pelos subscritores falecidos desde a" fundação da
lnstituição, em 1925, põe em relevo esses benefícios.
Do referido mapa consta o seguinte:
Número de subscritores falecidos
Importância total dos subsidios
pagos. . . . . . . . . . .
Quantias com que os referidos
subscritores contribuíram para
o Cofre. . . . . . . . . .
Diferença para mais entre os subsidios e as contribuições.
. .

2778
3l:626.019t$85
14:61O.036t$60

17:037.983t$25

Os subscritores contribuíram, portanto, para a instituição apenas com 46,19 por cento da importância total
dos subsidios que legaram.
VIII. - Projecto do novo estatuto do Cofre

Encontra-se novamente em estudo, devendo dentro
de alguns dias ser entregue nas estações superiores.
IX. - Documentos anexos a este relatório

Balanço técnico ; mapa n. o 1- Títulos de crédito;
mapas n. os 2, 3 e 4 - Imóveis; mapas n. os 5 e 6Fundo de administração;
mapa n. o 7 - Estatístico;
mapa n. o 8 - Relação nominal de todos os subscritores
falecidos em 1955; balancete do Razão .
. Lisboa, 10 de Março do 1956. - O Conselho do Admin1stração: presidente, José Esquível, general; vice-presiden te, Carlos Ludqero Antunes Cabrita, coronel; vogal
tesoureiro, Vitorino Rodrigues COITO} coronel; vogais,
A{{redo de Castro Antas} coronel, e Luís Filipe de Albuquel'que Rebelo, major.
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'dO
Balanço técnico referI

ACTIVO

Disponlbi Ildades:
Fundo do maneio:
Seu montante em poder do tesoureiro
Depósito à ordem:
Depositado na Caixa Económica

12.000~OO

Portuguesa

3:605.631~10

Agência Militar:
Saldo o:xistente na Agllncia MiIltar

14.610~80

3:632.2,i1~90

I

Contas de ordem:
Devedores:
Quotas e adicionais

em dívlda

43.686~00

Comissão Administrativa
da Construção
Económica para o Exórci!o:

de Casas de Ronda

Saldo em clc em podor da Comissão.
Construções

• . • • • • • ••

801.335,)00

em. curso:

Importância
Imobilizada
nas construções
do Évora e
Tomar. . • • • • • • • • , • . . • ' , . . , • • •

846,953~20

Valores de rendimento:
Imóveis:
Casas de renda livre em Lisboa
Casas de renda económica om Lisboa
Casas de ronda oconómlca no Porto
Móveis:
TItulos

5:263,450~00
4:952,680~90
3:341.658~60 13:557. 789~50

do cródito :

Valor de compra dos existentes
Móveis e utons11los :
Valor dos existentes,

, • , •.•

(mapa u.? 1),
, , •.••

~

----------------------------------
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tat d

e Dezembro de 1955

~alOr

PASSIVO

es exigíveis:

SUbsidiosa liquidar:
SUbsldios vencidos e não liquidados

360.561D10

SUbSldlosem prestações:
Saldo à responsabilidade

do Cofre

6.316D60

destino

3.026D60

1>1".rs08 depósitos:
Importâncias

Contas de

aguardando

369.904D30

ordem:

C'Gdores :
Quotas e adicionais

pagos adiantadamente

C~missliOAdministrativa
da Construção
cOn6mica para o Exército:

• . . • "

23.388D40

de Casas de Renda

Saldo em ele com o Cofre em poder da Comissão.
A.gênciaMilitar:
Saldo na Agência Militar.

801.335nOO

. • • • . . • • • • . • .•

14.610#80

839.334D20

~alO
res activos:
~.servas :
Atatemáticas :
De subsídios - Saldo desta conta
Do rendas vitalicias-Saldo
desta conta

• 33:5<19.302,$40
110.642,$30

Livre' - Extraordinária - Saldo desta conta •.
Do fundo de administração - Saldo desta conta
rundo de reparações obrigatórias:

r

Saldo da conta para reparações
undo de administração:
Saldo nesta data

~6a

dos prédios

.

2:596.089,$85
, 79.4631160

• . . . . .

20.000110036:417.9581165

U1tadOSliquidos:

Saldo disponível
"'-.

do Cofre

• 1.136.0891155
38:763.2861170

~--------------------------
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~
MAr~
Titulo' d'
_,/,

Valor

Obrlgaç~es

nominal

Valor

de colllpr'

_-/

Quantidades

e

o
...

""8
""El
:~ ::2
Õ~
Õ~
....
'" ..
....
"'''' ...."''''
O)

O)

1"1

fi'l

~

Por
unidade

Espécie

Total

'1'01.1

Por
unidade

a

_/

-1607

15614
1213
3460

,

1607

15614
1213
3340
(a)

Consolidado
de 4 por
conto de 194.0 (Centenárlos),
certlll2.000/.100
cada n.' 508 .•.
Consolidado
de 3 por
cento de 1942, cer1.000/.100
tltlcado n.? 75 ..
Consolidado
de 2 'I.
por cento de 194.8,
certltlcado
n. o 647 1.000/.100
Companhia
dos Caminhas de Ferro do
Norte de Portugal,
5 por cento de 1957
100/.100
Total •

..

-

t~

8:151.01j,~
3:214.000/.100
15:614.000600

1.952618(06)
972/.162(82)

ISIIO
15:186.6
j

.206.119P'; t

1:213.000/.100

340.000/.100
(b) 20:381.000/.100

995/.151

95/.175(7)

-

1.

I
I

~
~

~,

.

e'll'
• se'" .,~

,I

Efectuado
o reembolso
do 120 obrtgeçõos
por sortotc,
sendo: 60 na Ide co~
b O valor
nominal
dos titulas
(20:381.000/.1) é superior
ao valor
nd' e
c) A dlferonça
do valor de compra (19:848.64.8690) para"
cotação de "e
/01 d'
valores
entre os titulas valorizados
e desvalorizados.
Illpr'
(d) A taxa média dos juros do capital (titulas) em relação ao valor do CO

.
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~"1

'-Valor

~o

POr
lltud"lo

I

•
a ultima

cotação

Total

de 1955

Diferença
sobre o valor
de compra

RendImento

Lucro
de
reembolsos

em 1955

Juros

Total

.
"-2.~600
3:683.244/)00

+ 546.170600

-8-

128.560800

128.560800

-

525.072MO

-8-

468.420800

468.420800

-

146.180800

-8-

33.857860

38.857/)60

57.572820

508880

67.509890

508880

9~800
14:661.546800
87

3'00

1 :058. 949800

1

11'00

...

+

317.400800
19:781.139800

(c)-

'i()
11~a..~O2.
~i·~.641i8~)lIIe.tre
do 1955.
Otolllbr
em 532.351810.
3,11
o de 1955 (19:781.1398)
~or tonto.

é inforlor

ao primeiro

17.100800
(d) 64U37860

em 67.509890,

17.608/)8

o

647.946/)4 O

pelo

encontro

dos
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MA.PA.

IIl1ó
Rendimento,

de'

------------------------------------'_

----------Despesas

Prédios

Rendimento
bruto

Localizaçl!.o

Normais

----------

Eventuais

-----I----I-----I~

Renda livre:
Avenida de Gago Coutinho,
63, Amadora
Rua de Entrecampos, 52,
Lisboa.
Rua de Entrecampos, 54,
Lisboa .•......
Rua da Actriz Virgínia, 7,
Lisboa ........

Renda económicaLisboa:
Tipo 6:
Rua 32-A do Bairro de Alvalade (prédio A) ....
Rua 32-A do Bairro de Alvalade (prédio B). . . .
Rua 32-A do Bairro de Alvala de (prédio C). . . .
Rua 32-A do Bairro de Alvalade (prédioD).

79.750~00 3.725~50

5.456$50

80.400100

3.704$30

91.620100

5.879$90

Tipo 9:
Avenida do Rio de Janeiro,
40 .
Avenida do Rio de Janeiro,
38 ..
••

•

I

7.055~~
9.182~
6.842~40

3.138110

4.538~30 ~
15.012$90 ~

0

5.553$6

45.173$00

2.509180

3.043$80

45.890100

2.493$80

1.095150

46.366$00

2.518$80

2.342$00

44.936$00

2.453180

2.398~00 ~
8.879$30 ~

182.365:$00 9.976:$20

Soma.

•

1.880~00

331.810$00 18.484/70

Total.

•

5.175~00

80.040$00

58.282~00

2.575$00

4..989$60

58.286~00

2.505~40

6.802120

3.589130
4.860~80

7.564160
307~60

~

11.791$80 ~

Soma ,

116.568~00 5.080140

Total.

298.933$00 15.056$60 20.671110 ~

~70

2. S ..
. !me
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ti,' 2
~ei.

haa. •

amortlzaçéle.

............... -----------:----1

Percentagem
em rolaçlo
ao rendimento bruto

DeduçOe. lobr o valor
de compra ou do construç1o para

DepreciaçAo

Fundo
de
obraI

1 por conto

'l« por

Total

Rendimento
para
capltallza·
çllo

Das
delpo,

Total

lao

cento

2 986
'00 10.900~00 1.362~50 12.262~
7 '
0
7 ,568'00 15.500~OO 1.937~
17.437~

7h.

'''07.60 15.500100 1.037~

s.ooosoo

~

16.000.00

~

57.!)()()~00 7.237~

396
. 19'40
2
4 '300,70

·1.505'20
~08.t'20
I~

t--«:

00.722~

8,81415,320 2'1,134

53.1301.5011,513 21,865 33,378

17.437 50 "56.120;310 ,51021,688 30,198
1 .
65.137~

63.201~1l,37110,61631,017
233.174

!)()

10,05210,629 29,681

7.84 100

9 1 00

8. 29~00 30.790 4012,20419,544 32,838

7.903140

987'90

8. 91130 33.400140 7,821 LO,37527,106

7.903140

9 7 90

.891~

32.613~90 10,18310,176 20,659

7.862,
9 2180, .845110 31.239110 0,716 19,683 29,309
31.517110 3.0-39-60;-35-.--156'70
128.052~ -10-,075
-10-,141-20-,51-9

.~

I
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Desposas

Pr6dlos

----

Rendimento
bruto

-

LoclIlIzaçllo

Normais

,
Renda económica Porto:
Tipos 7/8 e 9:
Rua da Constituição, 1-!66
Rua da Constituição, 1518
Rua da Constituição, 1492
Total ...
Total geral

61.202100
60.557100

65.280~00

2.675$20
2.683~30
2. 751~60

Eventuais

'fotol

---2 961~75
286~55 2'918~t5
295,H5
'()98~~
34.6~40

~
928$10 ~
78.263~óO
. . 817.782~00 41.651~4.0 36.612110
187.039$00

8. 110,nO

~
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:--

l'ercontagem
em ralaçãc
ao rendimento
bruto

Deduções sobre o valor
do compra ou de construção
para
l\endJlOOnto
liqUido

---~'~~~~25
62'
i55
~
178~
~
~

Doprecla·
çilo

Fundo
de
obras

1 porcento

'I. por

-

-

Rendimento
para
capitaliza·
çllo
Total

Das

Da
deprectação

despe-

o

sas

fundo
do
obras

cento

Total

-- -- -11.000~00 1.375 00 12.375~OO 45.865$25 4,839 20,219 25,058
l1.000~OO 1.375~
12.37~~)
45.203~1í5 4,918 20,435 25,3õ3
11.9231%70 l.4.90~40 13.414$10 48.771~90 4,74.5 20,547 25,292
33.923~70

--_

4.24~10

144.250$60 I .031~

---

38.164$10 139.840$70

--

--

--

4,831 20,400 25,234

-

-- --

162.281 90 577.240 60 9,053 19,947 29,000
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MAPA

-

Cu.to, valor de inveJlt'

Compra

ou construção

------~----------

PrédIos

ProÇo
de
compra
ou custO
da
construçM AO
e admlnlstraÇ

Locallzaçlo
Datas

------------------------------

-------

Renda livre:
Avenida de Gago Coutinho, 63, Amadora
Rua de Entrecampos, 52, Lisboa
Rua de Entrecampos, 54, Lisboa
Rua da Actriz Virgínia, 7, Lisboa

20- 6 -1946 1:0900000~~
23-12-1946 1:550.000"00
23-12-1946 1:550.000~00
11-11-1946 ~

o

o

o
o

Total

Rua
Rua
Rua
Rua

Renda económica Tipo 6:
32-A do Bairro de
32-A do Bairro de
32-A do Bairro de
32-A do Bairro de

••

~

~

Lisboa:
Alvalade
Alvalade
Alvalade
Alvalade

(prédio
(prédio
(prédio
(prédio

A) 26-11-1949
78i.~~~
B) 26-11-1949
790.336~00
C) 26-11-1949
790.33 1'iJ
D) 26-11-1949 ~

Soma
~
Tipo 9:
Avenida do Rio de Janeiro, 40, Bairro do
Alvalade
29- 8 -1950 1:021.222190
Avenida do Rio de Janeiro, 38, Bairro de
Alvalade
20-12-1950 ~
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

•

•

•

•

o

o

o

o

o

o

Soma

~
~

Total
Renda económica- Porto:
Tipos 7/8 e 9:
Rua da Constituição, 1466
Rua da Constituição, 1518
Rua da Constituição, 1492
Total

36.088.,90

do pagamentos

1:100·~~SO

~

Total geral
(o) Incluí

1:100.0001~

28- 5 -1954
28- 5 -1954
28-5-1954~

14:425~
efoctuados

durnute

o ano do 19M.

2.• Série
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li.· 3
rio t

• alta. de rendimento
i"""---.
Taxas

de rendImonto

V~lor em 1955

-

Valor
do
Inventário
31d em
enezembro
de 19~4
e Pagamentos
durante

Depreciação
prevista
em
1955

----

Valor
em
81 de Dezembro
de 1955
(depois
do
balanço)

Em
relaçl!.o
ao
valor
de
compra
ou
de co nstruçllo

57.900100

746.167~30

751.536UO
751.536~40

~
~
980.861170

7.848100
7.903~40
7.903140
7.862~30

7,337
5,003
5,215
5,577

5,570
3,427
3,620
3,950

6,155
3,766
3,978
4,340

5,266

5,783

4,142

4,559

738.319~0
5,048
743.633-$00 5,352
743.633~00 5,251
739.691~0
5,098

5,366
5,688
5,581
5,419

3,923
4,227
4,126
3,973

4,170
4,504
4,385
4,223

5:263.45~()()

31.517110

2:965.276~60

10.212120

---

4,062

--4,320

3,841

4,041

---

3,453

3,633

5,021

3,647

3,837

5,277

3,854

4,078

5,314
5,314
5,293

4,169
4,109
4,090

4,233
4,171
4,152

5,452

4,043

4,966

5,225

4,578

4,817

4,772
4,929

1:016.754~0

~

1:987.4~0

~

52.4260190 4:952.680~90

1:094·50~00 11.000100
(Q 1:094.500ro<> 11.000100
11.923~70

1:083.5()()pOO 5,294
1:083.5~
5,234
1:174.658160 5,214

33.923~70

3:341. 658,360 5,247

144.250160 13:557.789~

5,14.7

--- ---

---

970.649~

10.697~60

~040~10

---

5,513

20.909180

~

Em
retação
ao
valor
em31
de
Dozembro
de 1954

5,187

~

~

capltallzllçl!.o
Em
relaçllo
ao
valor
em31
de
Dezombro
de 1954

I 997.350~00 10.900sB'00
986.450P>O 6,695
:426~
15.500~00 1:410.500sB'OO 4,552
1:426:~
15. 5()()~00 1:410.500$00 4,745
16.000100 1:456.~OO
5,075

~

Para

Em
ralação
ao
valor
de
compra
ou
de coustruçâo

o ano

~

LiquIdo

--- -

--- ---

--- --- --5,307
4,123
4,185
4,274
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MAPA N.o 5
De.envolvill!-ento

da conta do «Fundo de admini.traçlo»

Comparação entre a receita e a despesa

Desígnação

ImportB.nelas

Total

RECEITA
a) Orçamentada:
Saldo previsto no ano económico anterior . . . . . . .
Adicionais a cobrar
Importância
transferida da
reserva do fundo de adrninistração

10.500$00
91.200$00
40.000$00

b) Realizada:
Saldo do ano económico anterior
Adicionais cobrados
Transferido da reserva do fundo
de administração.
Saldo obtido entre as verbas
orçamentada e realizada . .
Saldo previsto no orçamento
para 1956.

141.700100

10.5(10100
90.032~00
40.000100

140.532~00
1.168100
700100

Diferença para mais

468~00

DESPESA
a) Orçamentada.
b) Realizada . .

Diferença para menos
Saldo para o ano económico
segtlinte:
a) Diferença para mais no saldo previsto para 1956 . . . . . . .
b) Diferença para menos entre a despesa orçamentada e a realizada

-

-

141.000100
106.494$90
34.605110

468$00
34.505110

34.037~10

2." Série
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N.· 6

da conta do «Fundo de adminiatraçiol)

entre

a despesa

orçamentada

e a realizada

o o

"'..o"=
",6
1:<>

Orçamentada

Clas811lcaçAo

-os

«~

-

Efoctuada

Diferença
para
menos

Despesa com o pessoal

L·

Remunerações
tais:

1) Gratificação
eventual,

aciden-

e subvenção
mensais.
. 107.000100

87.045100 19.955$00

,

Despesa com o material

2.•

Aquisições de utilização
permanente :
1) M6veis:
a) Máquinas de escrever
e de calcular
e
utensílios de escritório

3.•

5.000$00

1.841~40

3.158160

Despesas de conservação
e aproveitamento
do
material:
1) De imóveis:
a) Prédios urbanos:
Arranjos e pinturas nas
instalações
do Cofre

342150 3.657$50

4.000~0()

2) De móveis:

I

Reparação e conservaçâo de máquinas de
e crever
e de calcular, etc.

4.·

Material
ue
corrente:

3.000100

consumo

1.300110

1.699190

I

Impressos

.
de expedien te
e material não cspeciâcado .........

931170

1.000100

~~Artigos

9.000100

68130

I
6.065610

2.931190

I

A transportar.

.1129.000.mO: 97.525180 31.47!,~20

354
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'Q~

~c
o ~

'"'=
~~
<o
-

Orçamen-

Cl asstflcução

Transporte .

tada

Efectuada

Diferença
para
monos

. 129.ooo~00 97.525180 31.474120

Pagamento de serviços

e diversos encargos
5.·
Despesas
de higiene,
saúde e conforto:
1) Luz, aqueeimeuto, água,
lavagem e limpeza. .
6.·
Despesas de comunicações:
1~ Correios e telégrafos .
2 Telefones . . . . . .
3 Transportes .....
7.°
Pagamento de serviços
e diversos encargos:
1) Restituições:
Restituição de adicioriais indevidamente
recebidos.
2) Pagamento ele serviços e
encargos não especificados.

5.000~00

4.214140

785~GO

200~00
800"00

826~70
35~4.0
138~60

173$30

1.000~00

'48;300

952100

1.000100

4.ooo~00

3.706~OO

164160
661140

294100

---

106.494190 34.505~10
Total.

. 141.000$00

141.000$00

2· Série
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MAPA N.· 7
Mapa e.tati.tico
do. lIubsídio. legadoll pelo. lIubllcritore.
falecido.. comparado. com a. importância. com que contribuíram para o Cofre. de.de a .ua fundaçio:

-

A.no.

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
19ª?
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
10!H
1955

Número
de
8ubserltoros
faleeldoa

5
51
37
62
63
49
61
59
67
58
78
69
85
87
93
104
95
83
78
117
109
124
101
124
128
110
118
146
145
130
142
2778

(\:l

Quantlu
com
queeontrlbulram
para O Cofro

Importitnclaa
dOI
subsídlcs respoctivos

Dlforença
entro os subsidlos
o a.
eontrlbuiçl!es
corrospondenees

897110
10.000100
8,79
9.102190
15.161~0
134.000 100 11,31
118.838~50
24.6ô7~0
154.000~00 16,02
129.332~80
55.26B1S70
361.000100 15,31
305.731~30
72.160~65
477.OOO~oo 15,01
404.839135
67.6~0
420.000100 15,30
374.376160
98.340 95
539.000~OO 18,25
440.659105
115.285 30
510.000~00 21,31
424.714~70
139.75~60
582.463100 23,99
442. 706~40
126.261165
484.841100 26,04
358.579~35
235.608160
787.757100 29,91
552.148~40
239.05~65
815.000~00 29,33
575.943135
294.155,880 b) 1:000.207100 29,40
706.051120
336.30~10
1:045.000100 32,18
70 .694190
376.021120
664.491180
1:040.513100 36,13
453.554190 d) 1:175.954100 38,56
722.399110
447.262155 e) 1:194_059100 37,54
746.796~45
393.523140
982.\126100 40,03
589.402160
399.68~25
~J08.554_oo 43,99
508.867~75
579.369~
1:357.470130 42,68
778.1oo~95
664.044<$80 1:311.332100 50,63
617.287120
784.412,180
1:501.236160 1)2,25
716.823180
694.702195 ~f)1:2 6.953100 53,90
592.250105
908.644175 g) 1:617.105145 56,18
708.460~70
880.4'j~15
1:518.953130 57,96
638.477~15
850.119~55
1:3&1.8921 O 61,42
533.773125
0.721~15 (h) 1:459.354150 60,35
578.633~S5
1:095.252'75 (i) 1:937_ 83150 56,51
842.630175
1:115.493~25
1:995.585100 55,00
8 0.091175
1:074.437'85
1:696.42 ~ O 63,33
621.900105
1:191.763175
1:oo7.550~60 62,47
715.786185
14:610.036160 31:626.019185 46,19 17:037.083,125

ta)

t

?dosta Importtnela
(01 eonvertida
1 em a d. 1~.000/).
~) Idem a d, 20.ooo/i.
([.~ ~ella ImportADela, 20.000/) ,.tl0
esta ImportAncl1l (01 convertida
I) Id
em a do 2~.000/i.
Idom a do 20.0008.
111)~lm ~08ta ImportnneJa,
20.0008 ostlo
(i) o ra Ido de 4.(001) A 1\' ro.taot8
a prlmi)IOstl\ ImportAllela,
10.000/i 8 tio
o ra 'Ido do 5.000" O 1\ ro tante

~l

Percentagem
das
courrtbuíçõcs
em
relação
aos
subsídlos

em rondai

vltalleJa.

a do 60.000;1.

.ondo PI4fOS em prOIl4Çl!o. mODUla do l00/i.
om rondu
vital leia. a do 10.ooo/i.
.ondo pago.
de 260/i.
.ondo pague
do 100/).

em prostaç&o.

monsal.,

010 pro~tnçOe.

mOnS1\18, tendo

tende
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MAPA
Relação

.."'''''"

08
8 ::;

."
Z~

-1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

..
....~
.§~
Z'"..

o
de cujo falechl\'Jlt

0_

",,,

Nomo e posto

'"
--_
12
105
110
lôl

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

182
205
285
316
345
392
609
617
635
660
741
851
871
992
1073
1118
1140
1147
1175
1263
1272
1283
1304
1353
1412
1480

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

1510
t 618
1619
1694
1700
1701
1721
1732
1806
18H
1888
1901

1t

do•• ub.critore.

Capitão Manuel Pedro . . . . . . . . . . . .
Coronel Geraldes de Fi€/ueücdo Abreu e Castro.
Capitão Elísio Margarido Pinto Garção . . .
Tenente-coronel
José Biscaia Rabaça.
. . . .
Coronel Adriano Augusto de Figueiredo Dores
Coronel Francisco Gonçalves Correia Velhinho
Coronel Alberto de Laura Moreira
.
Coronel João Carlos Tavares
.
Coronel José J ülio Duarte e Silva.
. . . . .
Coronel António Maurício Sarmento de Macedo .
Coronel Fernando Aug::sto Freíria
. . . . .
Tenente João Batista Repenicado
.
Coronel Eduardo Guedes de Carvalho Meneses
Coronel António Lopes Mateus
Coronel Vitorino Alves Gomes.
Tenente José dos Santos
.
Tenente José dos Santos
.
Capitão José Maria Bragança.
. . . ..
..'
Capitão Duarte Ferreri de Gusmão e Sousa Fraga
Tenente João Marques de Miranda.
. .
Major António Francisco Ramos.
. . .
Capitão Virgílio Cipriano Mendonça.
.
Capitão Leonel Lima Barreto Xardono .
Coronel Júlio José Laje
....
' .. ' .
Tenente Manuel José do Livramento Viegas
Capitão José dos Santos Cunha
.
Tenente Alexandre de Oliveira
. . . . . .
Coronel Francisco Faustino.
. . . . . . .
.
Tenente António Francisco Camacho .....
: . :r~,lo
Tenente-coronel
Alfredo António Barbieri do FIgllel
.
Batista Cardoso.
. . . . . . . . . . . . . . . ..
Coronel Manuel Leal do Magalhãcti
. . . . . . . dl.~de
Coronel Tristão Augusto do oro nha Freire do Ali .'
oronel António Ferreira Damião Júnior.
Capitão José Mendos Alçada
.
Capitão Romeu Óscar de Barros Carmona
Coronel António Maria do Couto Zagnlo
Tenente Francisco Manuel Gonçalv s .
Capitão Joaquim Vieirn
....
Coronel Manuel João de Carvalho
Capitão Guilhermo Carlos OOlll . . .
Tenente Joaquim Botelho.
. . . . . . . . . . .
Major Francisco José Cardoso Cabral de (.\uadros .

A tromsportar

2.. SI,éfle
'
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koq"

~eonheeimento

•

.

'O'"

~~
~~ ",'"
~~ ~~

Subsidio
subscrito

-

50

40
55
57
43
49
48
37
41
48
31
39
52
43
45
49

55
45
33
58
42

50
34
54
42
32
55
48
42
43

34

53
39
45
61
37
34
39

81
78
64
58
60
70
85
88
73
78
78
67
70
77
60
69
81
73
75
79
85
76
63
87
73

80
64
84
72
62
85
78
73
82
63
83
69
75
91
66
64
68

-

'

Aumento
nos termos
do
artigo 40.·
do Decreto
22199

Subsidio

legado

n.·

'00
'"''O

47
34
28
29

357

durante o ano de 1955

• o
~~
~
~i
.0::
" o

N.o 4

Importânctu total
das quotas
com que
contribuíram
para
o Corro

10,000~00
20.000$00
10.000$00
20.000$00
10.000100
15.000$'00
20.000$'00
20.000$'00
20.000$'00
20.000$'00
10.000$'00
10.000$'00
20.000$00
10.000$'00
10.000100
20.000$00
10.000$00
20.000$00
10.000$'00
10.000$00
10.000$00
10.000$00
10.000$'00
15.000$'00
10.000s600
20.000$'00
10.000$00
20.000$00
20.000$00

922~00
1.703100
443100
718$00
371100
901$00
2.620~00
4.062$00
1.342$00
L821tOO
830~00
500$00
1.224$'00
833$'00
397tOO
1.120$00
1.018$00
1.352$00
718~00
878$00
1.387$'00
719$'00
426$00
2,197$00
628$'00
1.819$'00
4J111'i00
2.460 00
1.279$00

10. 922s600
21.703s600
10.443$00
20. 718i1l'OO
10.371100
15.901$00
22.620$'00
24.062100
21.342$00
'21.821i1l00
10.830$'00
10,500100
21.224$00
10.833$'00
10.397100
21.120100
11.018$00
21.352$00
10,7]8$00
10,878 00
11.387100
10.7HJ$'00
10.426100
17.197$00
10.628$00
21.819100
10All11'i00
22.460$00
21.279$00

9. 855i1l00
18.543$50
4.719$00
7.669120
3. 978i1l'50
9.464$85
27.600$90
33.445$30
14.676$00
19.263MO
8.686MO
5.321M o
13.007$'10
8.662$00
4,200$30
12.25214 o
10.55417 O
14.761$2 O
7.659$30
9,329$10
14.998$'55
7.701$5
4.437$ 50
23.029100
6.69716 O
20,5721 00
4.6021()(
27.118$45
13.624$'4 O

20.000tOO
10.000100
20.000100
20.000100
10.000100
10.000$00
20.000 00
20.000$'00
10.000$'00
10.000$00
20.000$'00
10.000$00

823$00
1.189100
1.783100
1.293100
1.076tOO
411$'00
2.251$00
1.115$00
713 00
1.65,[ 00
1.013100
412$00
543~00

20.823$00
11.189100
21.783~00
21.293$'00
11.076100
10.411$00
22.251$'00
21.115 00
10.713$00
11.654'00
21.013$00
10.412$00
10.543too

9,002$ 90
12,520$1 O
18.029$6 O
14.J14$' 00
11.308:$' 50
4.615$0 O
23.800$ 50
12.145$6 O
7.659$' 30

_lO.OOOtOO
610.000$'00

49.465$'00

o

17A11$' 50
10.860$ 50
4.719$' 00
5.G80$' 00

--659.4G5~00 --519.215$' 05
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--------------------------------------'Transporte • . . . .
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
50
á7
58
50
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
7G
77
78
79

1921
2264
2342
2362
23\J2
2429
2491
2518
2519
2579
2620
2627
2675
2694
2741.
2907
2981
3086
3094
3183
3221
3262
3306
3325
3403
3410
3424
3448
3492
3616
3620
3671
3718
3734
3812
3842
3859

80
81
82
83
81
85
86

3912
3935
3938
3945
3979
3985
4077

Coronel Manuel Rodrigues Leite
. . . . . . . .
Coronel João Ferreira Craveiro Lopes de Oliveira
Capitão António de Oliveira Rodrigues
.
Coronel João Martins Viana
.
Capitão Armando José de Serpa Rosa ..
Tenente miliciano Carlos Marques
eves.
Coronel Júlio Augusto da Costa Almeida.
Tenente António Cardoso Calhancas . . .
Tenente Manuel Lourenço Novo.
. . . .
Tenente António José de Almeida Lima . . .
Major Vitorino Gama de Oliveira Barata
..,
Coronel Jorge de Faria Machado Vieira Sampaio
Major Máximo Sesinando Ribeiro Artur
'do
Tenente-coronel
Mário José da Silva 'I'ravaços ArIle
l'enente Vicente da Silva Soares
. . . . . . .
Coronel Joaquim Gonçalves Mendes Júnior ...
Brigadeiro Eduardo Rodrigues Neto de Almeida
Tenente António Maia Mendonça
. . . . . . .
Tenente Mário Baptista Coelho .
Capitão José Bernardino Ribeiro Júnior
Capitão Abílio Adriano Branco . . . . . .
Coronel Aurélio Fi~ueiredo Nunes da Silva.
'I'enente-coronel
Mario de Jesus Correia . .
Capitão Carlos Augusto Marques da ilva .
Alferes Silvestre Gomes da Cunha.
. . . .
Capitão José do Rosário Ferreira
. . . . . . . . .
Tenente Alberto Pedro Mendes dos Santos Fonseca·
Tenente Ernesto Ferreira da Costa . . . .
Coronel Zeferino Moreira de Sousa Baptista
Tenente-coronel
Francisco Marcelino Afonsc
Coronel António Líbãnio Fernandes Gomes.
Major Manuel Joaquim Ruivo da Fonseca
. .
Tenente José Hermano de Magalhães Ferreira
Capitão António Joaquim Ferreira Pomba.
.
Capitão João dos Santos Marques.
. . . . .
.
Pr imeiro-teaente
Euzénio de Almeida.
. . . '1' ã~ doS
Capitão-de-fragata
Cândido José Santa Isabel ,,8
.'
Reis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r~ters
Capitão-de-mar-e-guerra
Pedro Augusto de astro
.'
S gundo-tenente
Benigno de Carvalho ....
'.~ :
Capitão-de-fragata
Amadeu Júlio de ousa orre1, ••
Capitão.de-fragata
Francisco dos R ,is Gotlçalve~·
.
Capitão-de-fragata
José da Silva Miguéis ...
)
.
Capitão-de-fragata
Daniel Pereira (le Pina Cabra Almeida
Cap.itão~de-mar-e-guerra
Joaquim
Alberto de
..
Pinheiro
.

A tran.pol'lar .
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Suhsidio
subscrito

."

49
32
36

34
4(j

42
37

35

45

30

40
24

33
44

35
34

33

54
42

39

30

48

41
47
28
25
33
52
32
42

36

47

33

47

as

41
46
28
39
52

25
42

72
8t
79
(lI

66

64

70
72
66
64

75

60

69
54
62
74
64
64
63

84

75
68
59
78
71
76
58
55
63
83
63
72
66
77
63
76

Aumonto
termos
do
artigo 40.0
do Decreto
0.0 22 199
DOS

~'Il

42

4

350

",o

'Il",

53

N.o

610.000~00
20.000~00
10.000100
10.000 00
20.000~OO
20.OOO~
00
20.000$00
10.000~00
10.000100
10.000100
10.000100
20.000$00
10.000~00
10.OOOiOO
10.000100
10.000100
20.000$00
10.000';00
10.000100
20.000~00
10.000'; 00
10.000~00
20.000~00
20.000100
10.000$00
20.000$00
10.000$00
10.000100
10.OOO~OO
20.000$00
20.000~00
20.000.300
10.
100
20.OOO~()()
10.000100
20.000100
20.000100

Subsidio

legado

G59.465~00
21.262$00
11.09 ~OO
10. 73~00
20.803100
20.963~00
20.884'00
10.56 ~OO
10.624100
10.497100
10.456100
21.546$00
10.3 2100
'10.525100
10.313100
10.421~00
21.330100
10.457100
10.457 00
20.847100
11.125100
10.624~00
21.114~00
20.755~00
10.825100
21.221100
10.7 ~OO
10.353$00
10.32·j~00
20. 02$00
22.2' ~OO
20.846100
10.622$00
20.963100
10. 12100
20.811100
21.601100

65
69
75
57

519.215$05
13.934$60
11.718$00
9.123~50
8.550$60
10.531$20
9.674$00
5.964~00
6.586J20
5.174$40
4.765$50
16.454~10
4.079$30
6.102$30
3. 320lílO
4.387$50
15.136$70
4.779$00
4.960190
9.096$40
11.952$00
6.679120
11.783~20
8.024110
8.686140
12.877120
8.248$20
3.780$00
3.465160
9.655105
24.015170
9.045.330
G.624$00
10.360120
8.621$00
0.252$
16.863130
4.()77130
12.745120
7.96()1
3.675100
5.0 1
22.5 GI10
6.644160

68

81

54

71

Importll.ncla total
das quotas
com que
contrlbulram
para
o Cofro

20.0001
1:250.000100

21.258~00
1:336.906,00

13.714100
921.507180
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Nomo e posto

z

___ - ---- ------------------------------------87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

4144
4174
4218
4374
4394.
4414
4418
4439
4478
466G
4702
4764
4769
4773
4971
4984
5050
5106
5117
520G
5438
5481
5563
5597
5686
6119
6121
6·208
6257
636G
6384
6539
G755
7093
7178
7189
7333
4389
7422
7518
7 G05
7703
8317
84G7
8705
9202

Transporte . . . . . . .
Primeiro-tenente Mariano Nunes Faria . . . . .. ode~
Tenente-coronel António Joaquim de Castro Maia Me .
CApitão Manuel Maria da Silva Abreu. . . . . . ..
Coronel Eduardo Gomes da Silva . . . . . . . . . .
Primeiro-tenente Vitoriuo Augusto Varela
....
s'
Coronel João J osó Francisco Xavier Freire de Meneso .
Tenente-eoronel Alberto Jóice Cardoso dos Santos
Capitão António Ernani M. Santos . . .
Capitão João Moniz de Sá Borges. . . .
Capitão Eduardo A. Wan-Griehen Júnior
Tenente Artur de Almeida Campos
Tenente Alberto Pereira . . . . .
Capitão José Rodrigues. . . . . .
Tenente José Roberto
.
Capitão João de Albuquerque
: '~r'
Capitão Francisco de Paula de Azevedo e Silva Jun1 .
Tenente António Lopes. . . . . . . . . . . . . . :
Tenente António dos Santos André . .
.
Capitão Alberto Abreu. . . . . . . .
Major Mário Augusto J. de Figueiredo.
Major João Mendes Alves
.
Capitão Joaquim António Piteira
Capitão Artur Manuel da Cruz .
Tenente Alberto Tomás de Pai-ia
Capitão Gumersindo da Silva ..
Tenente José Maria Brás .....
Capitão Manuel Joaquim Carneiro.
Capitão Artur Elias da Costa. . . .
Capitão Francisco Pereira de Barros.
Capitão Gastão A. A. de Sousa Dias. . .
Segundo-tenente António Rodrigues Limão .
Segundo-tenente Josó Monteiro Barreto ..
Capitão António da Graça . . . . . . .
Tenente António Augusto er queira ...
Tenente João Baptista Marque . . . . .
Tenente Jacinto C. de Meneses e ~'r itas .
Primeiro-tenente Artur Pereira Teles
Alferes Manuel dos autos . . . .
Major Urbano Adolfo 1!'. de astro. .
Capitão Francisco Pereira Vaz . . . .
Tenente Domingos Fernandes. . . . . . .
Primeiro-tenente Manuel Caetano Pinheiro.
Capitão Álvaro Borges Leitão ....
ogundo-tenente Alfredo Henriques .
Tenente José Luis da ilva .....
Tenente Luis Alberto de . Baptista.
A transportar
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Subsidio
subserl to

• d

",

Iii
il2
Gil

H

50
51i

7\1
85
61
52

32
2:3
ila
37
37

il8
lO

:18
40
52

ai
5()

48
12

21
31
37
2\)
ilG

35
55
52
:19

45
4(j

51
51
iI~J
.j(;
4(j

40
0.1
32

Gl
(I:l

G2
GG
(;·1

GG
G8
GI)
G7
70
(iI

iG
75
70
51
58
(i2

51

Ga
5!1
77

74
Gl

!ii
(i7

75
7()
("')
)~

(i7
(i!
(i7

!it
1(j

21
27
3:1
36

a7
:1\1

22
41

ao

27
2U
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65

1i7
51
:\5

1:250.000~00
10.ooo~00
10.000~00
5.000pOO
10.000$00
5.000~()O

io.ocosoo

lO.OOO~OO
10.000$00
10.000$00
10.000$00
20.000 00

so.ocosoo

5.000$00
10.000i'l00
10.000 soo
20.000 oo

10.ooosco
.I O. ooo soo

10.O()()$()()
20.000~(X)
10 .()()()$()()
10. ooosoo
10.000 00
10. ()(X)$OO
20. oooseo
10. ()()() oo
20.000$()()
so. ooo 00
20. ()(X) oo
20.()(lO ()()
5 .()(X) (lO
5.()()()$00
10. ()(X)~()()
5.()(X)~()()
5.()()() ()()
lO.O(lO$OO

l().OOO~OO
1O.O<X)..'()()
20.()()() '()()
5.()()()~()()
20.(X)() ()()
10.0()()$()()
20.000 '
1).ooo oo
10.()()() ()()
2 5(X) oo
1:777.5()().)()()

Aumonto
nos termos
do
artigo 40.·
do Decroto
n,o 22 199

IU)OG$'OO
711$00
-$!l] G~OO
!lll),~OO
!il2$OO
IOf)$oo
:jm 00
11!l;'l()()
io I$()()
I!l!)$()()
O \1$00
1.0 I,~OO
21:1 oo
535$()()
!ll\l ()()
805$00
2M()()
780pOO

-1>5:3 .'00
:3GG$()()
.n :3~OO
25!l$00
4:1!J$00
7:37$()()
51,~OO
1. 1(j J $()()
77!1~()()

1 .ü21,~00
t .()()H ()O
:1 O$()()
:lG5 00
;lH5 soo
217 '00
J 77 seo
1)21soo
101 (lO
21;1Jl()()
;);17 oo
7 '(X)
7JO~OO
272.500

J .'ipOO

127 soo
2 O~()()
12,'lOO

111.013~(X)

Suhsidlo

legado

I mportâucln
total
das quotas
com quo

eontrtbuírnm
para
o Corre

U3G.906:$00
10.711:$00
(a) \15G:lIOO
5. !l1G$OO
10.915$00
5.G12$00
10.405~OO
10.302:$00
10.1.,I!) ()()
10.IHI$OO
HHGO oo
20.!J 0$00
21.084:$()()
• 5.21:1- ()()
10.5:\5$()()
1o. !JH) oo
2(). 05$()()
JO.825$OO
1().780~00
(ll) 1.!l1 ~()()
20.5:3 $00
10.;lGGIl'l()()

io.nssoo

10.25!) oo
10A:3!M()()
20.7:17 00
10.851 ()()
21 AG 1soo
20.77H '()()
21.024 co
21. OOH$()()
5.:10 00
5.:3G5$00
1O.:3\J5$(X)
1).247- 00
1).177~oo
10.521 00
10.101 00
lO.21:3-!)OO
20.3:n oo
s.o 7 ()()
20. 710p()()
10.272,)00
20.1 I)~OO
1).127~OO
10.2 )$00
2.512 oo
1: 71.41HOO

021.507$80
7.747$80
1.006$00
!J.786$\JO
10.14.1$70
GA40~00
4.422$!lO
:\.20.J$00
4.7!J3$UO
5.145'00
4.!l00$80
1O.!108IGO
11.70G~GO
2.597$25
5.Gll$20
!U47$iO
8.537$20
8.G40100
8. 125$2()
2.373$GO
5.0281GO
:3.!)10$50
4.46 $80
a.22G$1O
-LG05$30
7.07:\$70
()A571l'l'!JO
15.!JGG~GO
8.70-1$()()
J1.0!l8:$'GO
11 .124$10
4.() IG:$'OO
4.050$00
4.512$00
2.71G$20
2.()G-1$GO
5.577$GO
-L 277 soo
2.0:15$00
J.00l~(i0
i.o 1~]5
8.a31~40
:3.0:15:$'40
2.574~(X)
1.511 $G5
s.o 1!),'l80
2!l!)~~7()
1:1 7.(i80$05

3G2
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~e

o

"'d
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o

Nomo o

o~

posto

Z~

----------------------------------133
134
135
136
137
138
139
14.0

9315
935G
9559
9673
9908
9960
9963
1004Jl

141
142

10209
10248

.Transporte
Alferes Augusto
dos Anjos Mo Mira
• .
Tenente
Carlos Alberto
M. C. da Costa
Tenente
António
Albiuo da Rocha l\lús.
Subtenente
António
José Abreu.
o o o
Alferes Arnaldo
E. da Cunha S. de Almeida
Alt:eres Henrique
J:<'eI.;reil'.a Po Ilowel o o o o o o . : .
Alferes José Nobre Go BISpO o o . o o o o . o o
da
Segundo-tenente
Rui Manuel lI. M. Correia Gonçalves
Silva o o o o o o o o o o o o o o o o .
o.
Alferes Alfredo
Fernando
V. Pinto
o o o . o o o o ~sa
Alferes António
Maria Craveiro Lopes Carneiro
de 80• o
e Faro
. o o o . o o o . o o o o o
o
Soma total

--...:..--....:..----------------------

.~

u ""
o
oncont rnvnm-so suspensos,
por faliR de pngnmonto d as sua8 q o'
dos seus legados as rospocttvas
reservas matemútícns ,
. 10 qlle, II
(b) Estes subscrí torcs rnlocorarn antes do complotar doIs unos do IllscrltOSo po

(a) Eslos subscritores
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;ã
"ca"i:.... ""
,,8
;:'õ
~
" ",-,!
,,e ~
I:i
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~

ã~

Aumento

nos termos
do

Subsidio

f\rtlgo

subscrito

23
24
23
2ll

48
27
25
5:)
26
2l
25

25
23
21

23

1:777.500$00
111.013JOO
2.500~00
9$'00
20. ()()()~OO
18~00
5.000~OO
~-{>2.500$00
5.000$00
~20.000$00
~20.000$00
-1>-

23

23
24.

5.000$00
5.0001%00

-f,-

24.

2i

5.0001l'l00

-Il'l-

1: 67.500$00

~

Subsidio

logado

Import.ânetn
totul
das quotas
com que
con t.rfhut r-am

para
o Cofro

do Decreto
n.o 22 lUV

~" "o
~...

---- --

40,0

-{>-

- --

111.010~00

3G3

1: 71.417$00
2.50!)~00
20.01 1l'l00
5.000$00
2.500$00
5.000$00
475$70
(6)
(6)
488~20
(6)
(6)

73$70
55$20

(Ii)

13$80

1:007 .550~ÜO

1:187.680$05
636$90
1.150~80
227$80
777$00
18HGO
4751l'l70
488~20
73$70
551>20

-

--

13$80

1:191.7ü3$75

POlo qu't
, nos tormos do arllgo 23.0 do Decreto n.? 221nn, de 19J3, foram pagas aos beneflcí árlos
torlllos do
artigo 11.0 do rororldo Decreto n.? t2 ln9, foram restituídas
as quot ns por eles pagas.
l
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Obituário

19G6
Janeiro
»

Março
I)

»

Abril
»
»

»
»

»
»

14 - Capitão reformado João Leal dos Santos Caio,
29 -Major
médico reformado António de Oliveira Zúquete5 - Tenente reformado Casimiro Janeiro Bilé,
8 - Alferes miliciano de artilharia, do re~illlento de artilharia pesada n.O 2, em disponibilidade,
M:'lI'io
Proença Queirós Garcia.
26 - Coronel reformado Manuel Gomes Rebelo.
3 - Tenente reformado Carlos Alberto Gonçalves Macieira.
3 - Coronel reformado Alfredo Ribeiro Porcirn.
lO-Alferes
reformado Manuel Luís Marques Poreira do
Sampaio.
13 - Coronel de infantaria, no quadro, Manuel Maria RamO'
Lopes,
15 - General reformado Ricardo Júlio Tvens Ferraz.
22 - Coronelrefonuado
António Rodrigues elos Santos Vidago.
25 -Major
médico reformado ,los,', Bernardo Correia Ribei 1'0.

RectlflcaçOes

Na Ordem do 8xél'('ilo n.? 1, 2,' série, do corrente ano, a p. i,
1. 40,', onde se lê: «Junho», deve ler-se: «Julho».
Na Ordem do Exército n.? 2,2,' série, de 1956, a p, 112, J. 29.',
onde se lê: «1956», deve ler-se: ,,195fí» e a p. 149, I. 14,', onde se
lê: ,,39.3m», deve ler-se: ,,23.401».
Na Ordem do Exército n,O 3, 2.' série, do corrente ano, a p. 213,
J. 23.', onde se lê: "do estado-maior», deve ler-se: «rio generais» r
a p. 222, 1. 29.', onde se lê: "ln, deve ler-se: ..3».

Affonso Maqalhães de Almeida Fernandes,
Está conforme.

o

Ajudante-General,

~8~,
MINI5 TÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do
2.-

Série

N,O 5

o

Exército
31 de Maio de 1956

Subsecret~rlo de Estado do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército,
o seguinte:
1- MUDANÇAS DE SITUAÇAo
Ministério

do Exército -

La

Direcção·Geral

- 2.

a

RepartiçAo

P01' portarias de 30 de Março de 1956,'
Adidos
Alferes

milicianos de infantaria,
do regimento de infun
turin n. o 7, António •'ei~a d Oliveira Gordalina,
do
batalhão d caçadores n.? 4, IIermite ~iJl1ões Tomás e,
do batalhão de caçadores 11.° 10, Manuel Duarte Vaz
Milheiro e de artilharia,
do r gimento de artilharia
ligoira n.? 4, João António Oliveira Paixão
,do 1'0gÍlnento de artilharia
ligeira n.? ;), Vítor Armando
Rodrigues, por terem sido nomeados p.ara desempenhnr
comis ões de serviço no Estado .da India, o primeiro
e ter c iro no termos da' alínea a) e os re tantes no
da alínea c) do artigo :3.0 do Decreto n. ° 39 8l!i, de 14
de Setembro de 195~, devendo SOl' considerados
nesta
situa~ão desde, respectivamente,
12 e 12 de Março de
1936, 2 de Dezembro de 1955, 12 de Março de 1951i
e 28 de Dezembro de 1955.
Alferes miliciano
de infantaria,
do regimento d infantaria n.? .1, I,' mundo P r ira d Oliveira
e, do bata,
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lhão independente de infantaria n. o 17, Rui Vítor da
Silva Almeida e J osó Manuel Alcântara Mateus Marques, por terem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço na província de Macau, ao ahrigo
da alínea a) do artigo :3.0 do Decreto n.? 39 8Hi, de
14 de Setembro de 1954, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, [) e [) de Dezembro de 1955 e 12 de Março de 1956.
(Auotadas

polo Tribunal

do Contas om 16 do Abril de 1956).

Por portarias de 4 de Maio de 1956:
Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Hepublicana, o major médico, na situação de reserva, adido, Adalberto de
Sousa Dias, devendo ser considerado nesta ituaç'ão
desde 21 de Abril de 1956.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Mala de 1956. NAo
.no dovidos emolumontos,
nos tormos do Decroto n.o 22 257).

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de Angol~,
onde se encontrava em comissão militar, o tenente rniliciano de infantaria, adido, Alfredo Martiniano
arreira da Cunha, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Abril de 1956.
(Vll&da pelo
8110deYldo.

Tribunal
de Contas em 2·J de Maio de 1956. Nlo
emotumentos,
no. termo. do Decreto n.' n 261).

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de l\Iaca~,
onde se encontrava em comissão militar, o tenente n11liciano de infanfaria, adido, Artur José de Cisneiro.s
Ferreira Monteiro, devendo ser considerado nesta Slíuaçãc desde 12 de Abril de 1956, ficando em disvonibilidade.
(Anotada polo Tribunal do Contas em 17 de Maio do 1956).
Abatido ao efectivo do Exército, por ter pa sagem às forças aéreas, o alferes miliciano, do r gimento de ~rtllharia ligeira n.? 1, Rúben Proença de FI' itas Hibe1rJ'
devendo ser considerado n ta ituação de de f) e
Abril de 1956.
56)
{Anotada

polo Tribunal

do Conlas

om 15 dll Maio de 19

.
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Adidos

OapitrLes: de infantaria, do comando militar de Angola,
Manuel António Fernand s e de engenharia, do comando militar de :\Ioçambique, João Orlindo de Almeida Pina, por terem sido nomeados para prestar
serviço no ultramar, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto n.? 39816, de 14 de Setembro
de 1954, devendo
er con iderados no ta situação
desde, respectivamente,
25 e 20 de Abril de 1956.
Capitão de cavalaria Fernando
\.ntónio J osé Torres
Brandão de Brito e alfere
de infantaria Alípio
.Emílio Tomé I' alcão, de cavalaria Heitor Hamilton
Almendra e ..\.nt 1'0 orreia de Araújo e do quadro
dos erviços all:'{iliares do Ex rcito Carlos Fernando
Vilela oare, o cinco do corqando militar de Timor,
por terem 'ido nomeados para pre 'tal' serviço no
ultramar, ao abrigo da alínea a), o egundo e terceiro, e c), o re tante,
do artigo 3,° do Decreto
n.s 39816, de 1-1 de etembro de 193-1, devendo ser
con iderado nesta situação de 'de 27 de Abril de 1956.
1~enente do erviço d admini tração militar, das Oficinas Gerai d Fardamento, Eliseu António de ..Aguiar
e alferes do quadro do erviço auxiliares do Exército, do di trito de recrutamento e mobilização n.? 16,
Joaquim Lopes Rodrizues Ramalho, o primeiro por
t r sido nomeado adjunto das referidas Oficina, por
portaria de 23 d )[nrço de 1936, e o egundo por
ter ido desempenhar uma comis ão d serviço dopendellte do Ministério da Finanças, na Guarda Fi cal,
dev ndo ser con iderados nesta ituacão de de, re ,_
]~ectivamente, 13 1 de Abril d 1936.
Alfer ' miliciano d infantaria, do regimento de infantaria n.? 14, José Abílio <lo Santos
liv ira, por ter
ido rcquí itudo para de mp nhar urna orni ão de
'erviço na província d Moçambique, ao abrigo da
alínea c) do artigo 3.° do Decr to n.? 39 1G, de 14 d
t mbro de 1934, devendo s r consíd rudo nesta
situação d d 20 d ~\.J)I·ilti 193(j.
OfIciais milicianos de reserva

Ten~nte : do comando militar ti :\Ioçambique, Alberto
PIfe!:! do
antes, do entro d mobilização de infantaria n.? 1 .António Filip Lop
Ribeiro,
do c ntro
de mobilização d infantaria n.? 12, Armando Marques,
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estes de infantaria, e de cavalaria, do centro de mobilização de cavalaria n. o 1, Eduardo Jorge da Rocha
Leão da Rocha Leite e alferes: do infantaria, do
centro de mobilização de infantaria n.? 1, Artur Duarte
Miguóis e de artilharia, do contro de mobilização de
artilharia n." 1, Manuel do Lencastre
de Araújo
Bobone, todos milicianos, nos termos do artigos 2b.0
e 2G.0 do Decreto-Lei n.? 3630-t., alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Sotembro de 1952, por
terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 17, 16,
29, 23, 29 e 24 de Abril de 19õG.
(Auoradas

polo Tribunal

do Contas

om 15 do Mulo do 1056).

Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria, adido, Carlos Manuel Barão Pinto,
que, por ter deixado de prestar serviço no l\1inistório
do Interior, na Guarda Nacional Republicana, se apresentou em 21 de Abril de 1956, para preenchimento
de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da sua apresentação.
(Visada polo TrIbunal
devidos emolumenlos,

de Coures em 17 de Maio de 1956. NIlO silo
DO& lormos
do Decrete D.· 22 257).

Reserva

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do l~xército,
adido, em serviço no comando militar de Angola,
Secundino Martins Real, nos termos da alínea a) do
artigo 12.0 do Decreto-Lei n. o 3G304, alterado p~lo
Decreto-Lei n.O 3891G, de 18 de etembro do 19D2,
devendo ser considerado ne ta situaçâo desde 18 d~
Março de 19óG e som direito a pon iLO por est :MJni tério enquanto se encontrar na referida situa~ão de
adido.
(Anolada
polo TrlbuDll1 do Contus om 16 do Maio do 1~56).
Reforma

Tenente-coronel
do corpo do
tudo-maior, inYúli~lo.de
guerra, Júlio de Abreu Campos e capitão d mfalltaria Ismael Mário .J orge, ambos na situação d resorYfi!
nos termos da alínea a) do artigo 13.0 do D Cl'oto-J.JoJ
n.? 3G 304" alterado pelo D roto-L i n.? 38 91~, .do
18 de 'etemhro de 19D2, por t 1" m atingido o lU111_te
de idade, devendo ser considerados nesta sitl1tt~<Go
desde 2 do Junho de ] 955 28 d Fevereiro de 195 ,
ao abrigo do § único do artigo 124.° do mencionado
I
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Decreto-Lei
n.? 36304, o primeiro por ter sido considerado inválido de guerra,
nos termos do artigo 6.0
do Decreto n.? 21 990, de 20 de Dezembro
de 1932,
e o segundo por ter optado pelas funções que desempenhava
no Mini tério do
ltramar,
nos termos do
artigo 7.° do Decreto-Lei
n.? 30945, de 7 de Dezembro de 1940, não tendo ambos pensão alguma a liquidar por este Ministério.
(Despacho
de 20 do Ahril do 1056 da CaJxa Oornl do Depósitos,
Crédito o Providllncin,
pubilcado no Diário do Oouerno n.• 97,
2.' sérte, do 23 do mosmo mas o ano).

General Iligino
anches Ferreira
Barata;
majores:
do
engenharia,
Eduardo
Evangelista
do Carvalhal e, do
extinto quadro auxiliar do artilharia,
António Alouso
Moteira;
capitão Augusto
dos
antos da 'onceição
e tenente António Pernil, ambos de infantaria,
todos
na ituação de reserva, nos térmos da alínea a) elo
artigo 13.0 do D creto-Lei n. o 36 304-, alterado pelo
Decreto-L
i n.o 3 916, de 1 de Setembro
d 1952,
por t rem atingido
o limite de idade, devendo
ser
consid rudes nesta situação
desde, respectivamente,
2 de Outubro elO, 7, 24 10 de Dezembro de 1955.
(Não carece

do visto

ou anotação

do Tribunnl

do Contas).

Por portarias de 11 de Maio de 1956:
Deixa de er con id rado na iítuação de adido no Ministério da Finanças, na Guarda Fiscal, continuando,
porém, na me. ma situação d adido, mas em serviço
no Ministério do
Itrnmar, como oficial às ordens do
gOvornador-geral
do Estado da Índia, ao abrigo da
Segunda part
do artigo 2.° do Decreto n.? 139816,
de. 14 de ' t mbro de 1054, o capitão d infantaria,
~dldo, .JtUio Baptista dos untos, d vendo er cou siD (.orado nesta nova, ituucilo d sd 1 de Mnio do 1956.
OlXa. d
. r
ou id l'ado!la
ituação de adido em
comissão militar nu. província d Moçambique,
continuando, por nn, na m sma situação ti adido, mas
~1l1. ('omissão
civil nos termos da segunda parto do
bl'tJgo 2.° do ]) croto n.? B9 16, <lo 14 d
etom1'0 d
19;')+, no Ministério (lo Ultramar, em l-l rvíco
~a. Ounr<la I, iscal do Estado
da Índia, o t n nto de
Infantaria, adido, Flávio :\fartins Vid ira, devendo s r
CtOllsidol'ado neiíta nonlituac;iio
desd
19 '<1 :\lar\o
(e 1956.
(Anotado

1'010Trlbuo"1 do Contai

em 17 do MAio de 1056).
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Adidos

Brigadeiro, comandante militar de Macau, João Carlos
Guedes Quinbones de Portugal da Silveira e alferes
de artilharia, do comando militar de Timor, Henrique
Manuel Lajes Ribeiro, por terem sido nomeados para
desempenhar comissões de serviço militar no ultramar, ao abrigo das alíneas, respectivamente,
b) e c)
do artigo 3.0 do Decreto n.? 39816, de 14 de etembro de 1954, devendo ser considerados nesta situação desde 6 de Maio e 27 de Abril de 1956.
Major de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1António Patricio Calado e tenente do extinto quadro
auxiliar de artilharia, na situação de re erva, Gil
Cornélio Gonçalves, o primeiro por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço militar
no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, e o
segundo por ter sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço no Ministério do Ultramar, na
província de Angola, ao abrigo da allnea c) do artigo 3.0 do Decreto n.? 3981G, de 14 de etembro
de 1954, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 3 e 9 de Maio de 195G.
Maj or de engenharia, dos Serviços Cartográficos elo
Exército, J oão Correia de Magalhães Figueiredo e
capitão do serviço de administração militar, da l\1an~tenção Militar, Augusto Fernandes do Carmo, o primeiro pôr ter sido nomeado chefe da divisão de fotogrametria dos referidos ~erviços Cartográficos, por
portaria desta data, e o segundo por ter ido nomeado
para o cargo de chefe da sucursal do Elltroncmn('ll~O
daquela Manutenção Militar, por portaria de 4 de Mmo
de 1956, devendo sor considerado. nesta situação des968,
respectivnmanto,
30 de Abril e 5 de Maio do 19;) .
(Anotadas

pelo Trlbunal

do Cont.1

em 26 de )1[1\10 de 1966).

Ouadro da arma de Infantaria

Major de infantaria, adido, professor adjunto da G.t\ cadeira da Escola do Exército, cargo d que fica exOnorado por esta portaria, António dos nntos, para
prcenchim nto de ,raga no quadro, d v ndo scr, considerado nesta situação dosd B de Maio de 1956.
(Vllnda polo Trlbllllnl do Contai em ln do Maio rln 1956. Nfto .Ilo
devidos emolumentos,
DOI termos do Docroto
n.o 22257).
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Quadro da arma de artilharia

CapitrtO de artilharia, adido, Eduardo Afonso Rodrigues
Salavisa, que, por ter deixado da prestar serviço no
comando militar de Macau, onde se encontrava em
comis ão militar, embarcou de regresso à metrópole
em 23 de Abril de 19M, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Visada
polo
s1\o devidos

Tribunal
de
emolumootos,

Contas
em 21 do JlIalo de 1956. Não
nos termos do Decreto n.· 22267).

Quadro da arma de engenharia

Major de engenharia, supranumerário, da Escola Prática
de Engenharia, onde continua colocado, Gonçalo Cristóvão do anto Estanislau de Meireles Teixeira da
Mota, para preenchimento do vega no quadro, devendo
ser ion iderado nesta situação de de 30 de Abril de
1956.
(Vlsnda pelo Tribunal
do Contns om 29 do 'Iulo de 1900. Nilo são
devido

emotumentos,

nos termos

do Decreto

n.· 22267).

Reserva

Capitão do quadro do
erviço auxiliare do Exército,
da 3. a Repartição da 1.II Direcção-Geral deste Ministér~o, e ário da ilva, nos termos da alínea b) do
artigo 12.0 do Doer to-Lei n.O 36304:, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 3 916, de 1 de
tembro de 1Hõ2,
devendo
r consid rado nesta situação de do 17 de
Abril de 195G.
Supranumerãrio

Major de ngenharia, adido, de licença ilimitada, Jorge
Luis T xl chi
abra, qu , por ter deixado de estar
!lacru la utuacão,
e apr . ntou m ;30 de Abril do
H).)6, d sd quando d ve ser .on rid rado nesta itua"an.
,
(Vhnd.s
p lo Tribunal de CODtas em 21 do 'Inlo do 1956. '1\0 1!t0
doYldo emolumento.,
DOI termo
do Decreto 0.° 22267).

Por portarias de 1 de ~lfaio de 195fJ:
Deixa d s r consid rado na ituação d adido na )fa
nutenção :\rilitar, ond
x reia as funçõ
d eh f dos
~ rvi<:o g rais, cargo d <tu fica xon rado por sta
'Po~taria, continuando, porém, na m sma situação de
adido, 1I1a' m e missão militar no comando militar
de :\lo~ambiqu . ao abrigo da alln a c) do artigo 3.°
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do Decreto n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
o major do serviço de administração militar, adido:
Artur Ramalho, devendo ser considerado nesta nova
situação desde 12 de Maio de lÇ156.
Demitido de oficial do Exército, nos termos do artigo 10.0
do Decreto D.O 31107, de 18 de Janeiro de 194:1, o
capitão de cavalaria Abilio de Oliveira Ferro, do regimento de lanceiros n. o 2, devendo ser considerado
nesta situação desde 28 de Abril de 19à6.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas

em 26 de Maio de 1956).

Adidos

'I'enente-coronel, na situação de reserva, António Maria
Pene da e capitães, do comando militar de Moçambique,
António Coelho da Silva, Mário Vasco de Oliveira,
Ernesto Orlando Vieira Correia e Carlos Alberto Simões Ramalheira, todos de infantaria, por terem sido
nomeados para desempenhar comissões de serviço no
ultramar, ao abrigo da alínea c) elo artigo 3.0 do Decreto n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerados nesta situação o primeiro
desde 1 de Maio de 1956 e os restantes desde 1~
do mesmo mês e ano.
(Anotada

polo Tribunal

de Contas

em 2G de Maio do 195G).

Tenente de engenharia, da Escola Central de Sargentos,
Alvaro Joaquim José Maia Gonçalves, por ter sido
nomeado professor efectivo da mesma Escola, por
portaria desta data, devendo ser considerado nesta
situação desde 18 de Maio do 195G.
(Anotoda

1)010

Tribunal

de Oonras

Ouadro dos servlçes auxiliares

OIU

28 do MaIo do 1~56).

do Exército

Tenento do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Pedro Pedrosa, que, por ter deixado de prestar
serviço na provlncia de Macau, e apresentou em 15
de Março de 195G, desde quando devo ser considerado
nesta situação, para preonchimento de vaga no quadro.
(Visada
pelo TrihulIal do Contns om 30 do Mat o do 1956. NAo
dovldos omotumoruos,
nos rermos do Decreto n•• 22 257).

.no

Reserva

Coronel do serviço do administração
militar, ad ido, vogal
do conselho fiscal dos estabelecimontos fabris deste
Ministério, cargo do que fica. xonorado por esta por-
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taria, José da Fonseca Grincho, 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 9 de
Maio de 1956.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n. o 15, Alfredo Miranda
Prado, nos termos da alínea b) do artigo 12.0 do
Decreto-Lei n.? 3630J, alterado pelo Decreto-Lei
n. o 38 916, de 18 de etembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 7 de Maio de 1956.
(VisadA. poro Tribunal
dovtdos emotumeutos,

Por portaria

do Coutas em 80 de Maio de 1956. Não são
008 lermos do Decreto 0.° 22 207).

de 22 de Maio ~e 1956:
Adido

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. o 4,
Raul Frederico Tolo Rato, por ter sido nomeado para
de empenhar uma comi 'são de erviço dependente do
~Iini tório da li inanças, na Guarda Fiscal, devendo ser
considerado nesta ituação desde 18 de Maio de 1956.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 26 do Maio de 1956).

Por portarias de 24 de Maio de 1956:
Deixa de ser considerado em expedição na Índia, passando a comi 5.0 civil, como secretário do governador,
ao abrigo do urtigo 2.0 do Decreto n.? 39 16, que altera
o Decr to n.? 36019, <lA 7 de Dezembro do Hl46,
o capitão miliciano de infantaria Telmo Pelouro dos
anto , dev ndo ser considerado ne 'ta última situação
de de 9 de Dezembro d 1955.
Considerado
apre entados ao . rvico de te Ministério
os. teneot s : d infantaria, Júlio Aueusto Amaral GouveIa, Ago tinho Alves Furdilha e José Francisco Lino
e, de artilharia, J li lio Oonçal ve Fernand ti e aifere "
de infantaria, Carlo Rol> rto de Vilhena de Oliveira
de An<lru,(le Bot lho, todo mili íauos, P l' terem deixado. d pr tar
rviço o primeiro no Mini tório do
Interior, na :fuarda Nacional R publicann, o segundo,
tere ir e quarto na província de Macau e o quinto
no Ministério do Ultramar, d vendo '01' considerados
ne ta situaçâo desdo, r p ctivam nto, 14 d Maio,
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10, 10 e 10 de Abril e 14 de Maio de 1956, ficando
todos na situação de disponibilidade.
Abatido ao efectivo do Exército, por ter passagem ao
quadro privativo das forças aéreas, o alferes miliciano,
do regimento de infantaria n. ° 11, Fernando José
Parreira Ribeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Maio de 1956.
Adidos

/

Capitão do serviço de administração militar, do regimento de infantaria n. o 6, José Maria do Amaral, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço dependente do Ministério das Finanças, na
Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação
desde 19 de Maio de 1956.
Tenentes, do regimento de infantaria u.? 5, José da Cruz
Miranda e, do regimento de infantaria n.? 16, Teodoro
Joaquim Pereira; alferes, do regimento de infantaria
n.? 14, Vasco Correia Lopes de Araújo o ilva e Manuel Simões Teixeira; e aspirantos a oficial milicianos,
do regimento de infantaria n.? 1, João Nuoo Pinheiro de
Melo, do regimento de infantaria n.? 9, Almor Fernandes de Sousa, do regimento de infantaria n.? 16,
Abilio Alverca dos Santos Guilherme e, do batalhâv
de caçadores n.? 9, Isidoro Alberto Martin' Paço
Viana, todos milicianos de infantaria, por torem sido
nomeados para desempenhar comi sões do serviço na
província do Moçambique, o terceiro nos termos da
alínea a) e os restantes nos termos da alínea c) do
artigo 3.° do Decreto n. ° 39 816, de 14 de Sotemb:o
de 1954, devendo ser considerados nesta situaçttO
desde, os quatro primeiros, 2 de Maio de 1956 e, OS
quatro restantes, 12 do m amo mês,
Baixa do serviço

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n.? 15, Fernando Afon o Loito e
de artilharia, do grupo de artilharia contra aeronayes
n.? 2, José Fonseca de Matos e Góis Camp rs, no~
termos da última parte do artigo 3.° do D cr to-LOI
n.? 28404, de 31 de Dczcrubro de 1937, por teroIJ1
sido julgado incapazos d todo o erviço pola junta
hospitalar de inepecção,
dev nelo SOl' consid rad?s
nesta situação desde, r spoctivamont
, 3 e 8 do }\tala
do 19M.
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Oficiais milicianos de reserva

Tenentes milicianos de infantaria, do comando militar
de Cabo Verde, .T oão Rodrigues Casaleiro, do centro
de mobilização de infantaria n.? 2, Adelino de Matos
Rosa e, do centro de mobilização de infantaria n.? 12,
Jorge Alcino Fernandes e, veterinário, da Secção de
Depósito do Pessoal do Serviço Veterinário Militar,
Vítor J osé Gamarro Correia Barrento, todos licenciados, nos termos dos artigos 25.° e 2(>.° do Decreto-Lei n.? 3G 30*, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 9lG,
~e 18 de Setembro de 1952, por terem atingido o
hmite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde, respectivamente,
13, 7 e 8 de Maio e 12
de Abril de 19;)(;'
•
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 28 do Maio de 1956).

Quadro da arma de caOalaria

Tenento de cavalaria, adido, Mário Avelino Sardoeiro
Delgado, qu , por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Moçambique,
onde se encontrava
em comis ão militar regre ou em 1G de Maio de
19,)(), de de quando deve er considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Trtbunat
devidos emolumentos,

de Contas em 80 do Malo do 1956. Não do
nos termos do Decreto n.? 22257).

Reforma
(Despacho
Crédito
2.· .órle,

ela 19 cio Maio do 1956 da Caixa Oeral de Oepósltos,
O Pr-ev íd ânctu,
pubttc ado no Diário do Governo n.o 122,
de 22 do mesm» mOs e ano).

Ooronel de cavalaria Jo é Paulino Marecoa Mouzinho de
Albuqu rqn j teu nte-coronel do serviço d administração militar Rui da Rocha Mendonça ~amões j capitães: mili iano d infantaria, do extinto quadro especial, Guilliorm
FI' d rico do. Santo Machado e
Joaquim de L mo • algueir Rego ,do serviço de
~tdministração militar, \'irO'l1io Lusitano da ,'ih'a Lobo
de~Iirandaj
tnnt
d infantaria Luía José de Figu 11' do, todo na ituação d r sorva, no termos <la
alínea a) do artigo 13.0 do Decr to-L i 11.0 36 :304:, alterado P lo O cr to-L i n.O;}
9Hi d 1 de Het mbro
de 1952, por ter m atingido o limito do idad , dev ndo
ser cons id rado
n sta situação
d «I , r pectivaln~nte, 27, 2G _ (1 D Z mbr (lo 1935, :31 (le .J andolro d 1956,~.j. d D zembro de 1055 io de .Ian iro
e 19~('

o

J,

( 'no carece

do vhto

ou nnolaçfto

do Tribunal

ti

ContAs).
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Por portarias de 25 de Maio de 1956:
Adidos

Major do serviço de administração
militar, da Manutenção
Militar, José dos Santos 'I'rabucho
.J únior e capitão
de infantaria,
do comando militar de S. Tomé e Príncipe, Luis dos 'antos Rafnel, por terem sido nomeádos, respectivamente,
chefe dos serviços gerais da
referida
Manutenção
Militar, por portaria de ta data,
e para desempenhar
uma comissão de serviço militar
naquela provlncia ultramarina,
ao abrigo da alínea a)
do artigo 3.° do Decreto n.? 39816, de 14 de Setembro de )954, devendo ser considerados
nesta situação
desde 16 e 22 de Maio de 1956.
(Anotada polo Tribunal de Contas em 29 de Malo do 1956).

Reserva

Coronel do serviço de administração
militar, inspector da
direcção do mesmo serviço, Henrique Lorenu Ermídenos termos da alínea li) do artigo 12.0 do D creto-Lei n.? 3630-:1:, alterado p lo Decreto-Lei
n.? 38 916,
de 18 de Setembro de 1932, devendo SOl' consid rado
nesta situação desde 16 de Maio de 1956.
(Visada polo Trihuual do Contas 010 SO do Maio do 1956. NAo
são dovldos omolumontos, uos turmos do Ducroto o.· 22 ~57).

11- PROMOÇOES
Ministério

do Exército

_I. a

OirecçAo-Geral-

2.

a

Repartiçao

Por portaria de 28 de Fevereiro de 1956:
Nos termo
do artigo 35,0 do Doer to n.? 21 385,
de 2~ de Abril do 1\);32, contando a antiguidade
dosde
28 de Fevereiro
de 1956:
Comando militar

de Moçambique

a oficial milicianos ti infantaria,
os soldados
cadetes n. os 5/55, AIh rto Augusto Vnsconcclce
Leal,
7/55, Sulvudor da 'unha R belo dos Santos
'alndo,

Aspirautes

8 55, Joaquim .J osé Martlns Primavera,

1~;r)5,Yit~r

Manuel Barroso d Oliveira O II de Quiuhonos, 17/5:J,
Luis António Ramos Dionísio, 49,'t)f), Jo
de .Tesus
é
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Uristóvão, 35/53, António Ascensão, 65/55, João Xlarc lino d Figueiredo Gomes ~epúh'eda, (i6/55, António
Baptista Ro iro, 68,5:>, Armando P reira Ui1, ú9,55,
Amóri o da. As unção Carloto, 91/55, Xlanuel Rosa
Ou mão, 101 5~), José Infante Veloso, 10Gjf)[), Fernando Xlurtin
Chambino,
1185;->, Francisco José da
Gra~a •'ou a ...~ v s, e 119,55, Joaquim Cardo o Laia.
(Nilo earoeo

de vIsto

ou anotaçlo

do T'rlbuua!

de Contns).

P01' portarias de 1 de Março de 1956:
, :Xos termo do artigo 59.° da Lei do Recrutamento
:-;el'\'i~o Militar:

e

Regimento de infantaria n.· I

Aspirante
a oficial miliciunos de infantaria, o soldado
cad tes n.OS ;->0,5:3, Rogério Lul do Santos Machado
de • ousa, e (i09 53, do r gim nto (la lancoiros n.? 2,
Vasco Manuel
ui ado Mota
armo, contando a antiguidade de de, Te pectivamente,
1 e 7 de Fevereiro
de 19j(j.
Batalhão de metralhadoras n,· I

A.spil'ant
a oficial milician
de infantaria,
o soldado
cad t n. ° :)99 55, António II nrique Trigo P restrolo
da 'ilva contando a antiguidade
desd 5 d Março
de 195(i.
Regimento de artilharia ligeira n,· 2

.t\, pirant
a oficial miliciano d artilharia, o soldado
c~d to 11.° ~7ü 50, do "'['upo de artilharia d g~al'I~H~aO,
\ asco Lib rul ardo o Lima, contando fi. antieuidade
do.'d 1 de Março d 1(5 i.
(:\llo eeeecem

.Ie \'1 lo ou nnotaçllo

do TrIbunal

de Conta

).

')2·:0S t nnos (lo arí ico :35. (lo ecrelo 11. 21 a 5, d
d(1 .Ahril de 1 :32, ;olllnuuo a t utiguidnde dcsd) 1 cl
~ nl'~o de 19~ I:
0

0

ir

Escola Prática de Infantaria
'\Sllil"Illt •

t":\

. I
() Ii
11'1:\

!lU ')"
1('1:111()-; (I'
('

.
111f' ali I:ln:l

(I'
n "'al I()-

~,(.), (). oldado" ('ad('I(' 11.° G:15/;"):1, do l'l'gilllt'lIto d,·
\llialltarin
n." I, ,louquilJl UOll<_,al\'l'
Faí a, li' /f:L
gr'upo (1(, ar! '111: ria ('outra u(')'ollay ... 11.
)flírio
nl(.I.hu U()lI~'al\"(' ... ' ' H ii , ;'); 1/:':1, do 1.° grupo dI' ('olll,h 'alÍ,I, •. fo,(. rJ'eixt'il,
lhac?<1 de Oli"i'ira.
(l~allllJa
l") -'
"
) .., ;>4, (lo hat:lIh:to (Ie 1l'II'g-ntfi,l:h, .To~(' Basdio FOll1

Jl)

0

],

•
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tes, e, da referida Escola Prática de Infantaria,
121,3/
55, Fernando
Rodrigues
Brá"
1320/55, Durval da
COllceição Bernardino,
1;32D/55, Justino Dias dos SaDtos, e 1365/55, João Luís da Veiga Oamarate de Campos.

A pirautes n oficial milicianos de infanturia (armas peeadas}, os soldados cadetes n.O 546/54, do regimento
de artilharia
de costa, Pedro Manuel Soar
Ferreira
Onofre, e 1361/55, da Escola Prática
de Infantaria,
S

António Mateus da Silva Duarte.
Aspirante
a oficial mil icinuo de infantaria
(tran~J1li~sões), o soldado cadete do 1.0 grupo de C'ompanhiml,de
saúde, n." 556/53, Manuel ela Foneeca Caçorino.
Aspirante
a oficial miliciano de infantaria
(~apruc1or),
o soldado cadete 111.° 1352/55, da referida
Escola prátir-a, José IManuel ,d·e Freiln
~faurí(·io Antunes ,dl'
Oliveira.
Regimento de infantaria n. ° I

Aspirantes
a oficial milicianos
ele infantaria
(atiradores), os soldados cadetes, da Escola Prática
dr Infantaria,
n.OS 1163/55, Cele tino António
Beirão
Amador,
1254/55, Domingos
da Estrela
Beng~la
Rovi co, 1256/55, Ricardo Adolfo
égnier Perell'U
Pinto da Costa, 1289/55, Uogério Augusto
de San1paio Mota Eliseu Figueiroa
Rego, e 1375/55, Vasco
Rapo o Moreira.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria
(armas pesadas), os soldados adctes do batalbüodo .metralbadorus D.O I, n.OO 625/53, -Ios S Lúcio
obreza de NegTl'il'Os, o 7G7/53, Augmlto J'onquim Eranco B{>li('() (lC
Velnsco, e, {la escola 'jHlílÍ-Cll ,da arma, 125 /65, pau o
11aehado Alhinho ICabral.
.
Asp irunto n oficial miliciano
ele iufu ntn ria (l1'an:;1111"-,sões), o soldado cadete, da Escola Prática. de Infantaria, n ," 1270/55, José Manuel ela ilva aJlto~.
Asp irnnte a. oficial miliciano de infantaria
(sapado~),
o soldado cadet , da Escola Prática
de Infaniana,
n ." 1332/55, Francisco Ma.nurl Augusto Palma.
Regimento de Infantaria n.· 2

a ofi.,eia1 milito ianos doi nf1l11tal'in (ai iradr
reR) , o furriel ln.ili ·i:\no n.O 286/51 do batnlhão (e
cu\"udore ·n.O 8, Fr::moisco ·r1(}S ,Rant '(' OSI soJ,claclo~('[\:
,detes n.O' 532/53, ,do batalhão d \ cnç~dOI\CS n.O 6, RUi

Aspirantes

•
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Oliveira Cosia, 442/53, do grupo de artilharia
contra
aeronaves
n.' 1, Vasco ~Ialluel Colaço Ferreira
da
Costa, 265/54, do batalhão
ele caçadores n.' 1, Luís
Furtado
)Iiranda
Rrallco,do
batalhão
de ielegrafista , 631/54, António José da Graça Martins Rodeiguos, 644/54, António
Gonçalve
Ramos Amorim,
e 6 2/54, Luís Augu sto Morais Sarmento,
da escola
prática
da arma, 1082/55, Fernando
Henrique
Pedro. a Saraiva,
1131/55, Mário :Margarido Gonçalves,
1148/55, J o é Afonso Morai' Santos, 1198/55, J oaquim Patrício de Matos Água" 1214/55, Luís Lopes
Aleixo Cravidão, 1216/55, Rui Fernandes
Falcão,
1250/55, António
VaRco Machado
lIfaciel Barreto
AlYe de Faria,
1266/55, P dro Gonçalves de Pinho
e Co ta, 12 2/55, Manuel
Vitorino
Sabido Ribeiro
da Coota, 1346/55, Manuel Gusjavo de Melo Guimarães do
anto Graça, e 1355/55, Eduardo Alberto
Teixeira
Ferreira,
e 19/55, do L' grupo de companhias de uúde, Carlos Alberto Hodrigue
Piteira.
Aspirantes a oficial milir innos de infantaria
(arma
pesada ), o furriel
n.' 481/5:') E. C., do 2.° grupo de
COlltpn nli ias de- saúd e , António J oaqu im Ricardo 'I'rinda,de e os oldados cadete n." 1073/53, <lo regimento
de infantaria
n.' 10, Frauci sco J osé Machndo de Oliveira Ferreira,
675/53, do batalhão ele telegrafistas,
Carlos Armando de oousa da , ilva, da . cola prática
da arma,
11 1/55, Prancisco J o é Freitas
Ribeiro
de Vieira e Brito, e 1370 55, Jo é Maria Martins
Canhoto,
269/65, do batalhão de caçadores n ." 9,
J(~ão Carlos
algueiral Rodrigue: Gome.
(transmisAspll':Illt"s a otieial mil iciuuos ele iufantaria
KÕes), Os soldados ('acll'll'>; n.OI 12·j~F5, Vasco João do
Almeida B -jn , e ] 145/55, ~ÇJvaro Perdigão
da, o ta,
nl~lho" da escola práticn (la arma.
A., plrnntt~ a oficial milieiano de Tnfantaria
(sapador),
o ,\o]d:1do C'adl'tt' 11.° 1267
ela scola prática
da
arma, António
J o ~ MoI irinho
a lanho.

r;,

Regimento de infantaria

n.O 3

a ofir-in] nrilir-ianos <1(' infun íuriu (nlinulo~. ,),
O.' sol(hulo>; {'(Hh·tl'
n."" 470/;)4, do regimenlo
do
lnfantaria
II." lG
Armun dn ,Jost- Abrant<,s Viana,
1C)""&:.
I &:. ~ 1
',. pratl('a (a1 arma, .ose
T '}' 4ranC'lHtO
.
....1.) .Ji), c a ('('ola
d.o.Nih-a Hamirl'.',
l)f)()/5,), <lo l'('g'illl 'llto lo artilharIa alltia>rea
fixa, Haul
4('1'nall<10 .Tan iro.

ÂRpil'antl''l
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Aspirante
a oficial mi liciano de infantaria
(arruas pesadas), o soldado cadete n." 471/54, do regimento
de
infantaria
n." 16, Daniel António Nunes Pestana.
Aspirante a oficial miliciano
de infuutariu
(transmissões), o soldado cadete n.? 1133/55, da escola prática
da arma, Primo A ntónio José de Ol ivoira.
Aspirante
a oficial miliciano
de infantaria (sapador ).
o sol dado cadete n. o 1288/55, da escola prática
c1:t
arma, José .J úlio Gonçalves Venâncio.
Regimento de infantaria n.' 4

Aspirantes

a oficial miliciano
de infantaria
(atirado«leres}, os soldados cndetos n.OB 62R /54, do reg-imento
de artilharia de costa, Nesltor d,e Sousa, e 999/55, elo
regimento
de nrf ilharia antiaérea
fixa, Nuno :MnllueI
P rfeito Cabeçadas.
Aspiruntes
a oficial m iliciauos d e infantaria
(nrmas pesadas), os soldado
cadetesn ." 12-'16/53, do l'egimE>.nto
de iufnutarin
n ." 4, António José da Conceicão P~raíso Pinto,
e 499/54, do regimento
de infantnrin
H.O 1, Fernando Emílio Duarte
de Oliveira Monteiro.
Aspirante
:1 oficial
nriliciano
de infantaria
(truuemi ...sões}, o soldado cndete n.? 6D5/5:3, elo batnlhão dr tl'legrafistas,
José Manuel E têvão dos Santos Silva.
Aspirante
a oficial miliciano
de infantaria
(sapador),
o soldado cadete n." 1271/55, da Escoln Prática
(h'
Infantaria,
Mário Afonso V:l1'gas.
Regimento de infantaria n. o 5

A piruntes
a. oficial milicianos
de iufantnria
(atiradores), os soldados cadete n.08 12G5/55, Hui Dias l,op('s,
'o 1268/55, Feruaudo
elson ('orrpia Mendes, tllllb()~
da. escola pratica da. arma, 'E' 78/5', elo 1.° grupo- de
companhias do saúde, Alfredo Oésnr Gomu, .cIP Noro-

nha. Penaguião.
Aepirantes

pesudus},

a oficial

miliciano

ele infantaria

(:1l'JlllI:'

o." soldudos
(':1(l('(e~, <ln <"('ola pr:ítj('n
d~\
nrmu, JI.'" 1] J 1/5;), :Fnu~({)(la Silva 'rá\:pirn
Fialho
dl' )[oll1'n,
(' 1:1:19/5;), ,Jonqllim
Filipl' 11(,I11'i(111(,:;d('
Al':ní.jo.
ARpirante Q of1einl miliciano
de infmltarin
(trnJlRllli~~ões), (l solda(lo (':)(1<,11' 11.° GGR/!)a (lo baiitlhuo (1('
,
llletrnlha<loras
11.° ],
,José ,Jorge' :Mcmi7- (h> .AsSUll~ao
AJ,Hlrncle.
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria
(sapador),
o olrlado cadete n. o 1:327/55, da e cola prática da
arma, Fernando Rui Mascarenha
Apolónia Pinto
Fernandes.
Regimento de infantaria n. 6
O

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria
(atirado:-e ), o oldado cadete
2a7/53, do regimento de
l'ufantari,a n.O 5, David Mal'co Dias Leite, e, da Escola Prática de Infantaria,
1127/55, Vicente Rodrigues Gonçalves, 1376/55, Jorge Gaspar Chambers
'I'a o de Sou a da Rocha Leite, e 1404/55, José Ma'ria de Castro, oromenho e Noronha Feio.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (armaoS peadas), o oldado cadete n." 647/54, do batalhão de
telegra:fi ta , Domingo Ferreira
arueiro.
A pirante a oficial miliciano de 'infantaria (tr.ans'1ll'i~sões), o oldado cadete n." 1091/55, da escola prática
da arma, Fran isco Jo é de Cabedo Lencastre ÁguaR
de Oliveira.
Aspirante a oficial mili iano de infantaria (sapador),
o soldado cadete n.? 1123/55, (la e cola prática da
arma, Henrique Rodrigu
Teix-eira Abrantes ele
Melo,
8

n.0

Regimento de infantaria

n. o 7

Aspirante a oficial miliciano
d infantaria
(atiradores), o _oldado
cadet-e n," 434/53, elo regimento
de infantaria u." 1G, Raul Figueiredo ~fatos, e, da
escola prática da arma, 1109/55, J o é Manuel Coelho
8antana
ardo o, 1170/55, J'orze Manuel To cano de
11elo, 117S/M, Fruncisco António Mourão de Paiva
'OUsa Chichorro,
1223/"5, Il enriquo Teixeira de
Barbooa. Mendonça, 127( /55, Frederico José Ba tos
Gon~.alve' Sahido Costa, 12fJO/5:, Fernando Jo é
MartilJ~
orne: Caeiro, 1301/55, Fernando
Cabral
~~ad ira '1' ia 0'0, 13'2;')/53, Jorc
un Pinto, 1336/
')~, .l-;alvador P rcira Pinto da França, 1343/55, Ant01l1o IJuÍ.' Ferreira
cle ...Iagulhâ ' Queiró , 1372/55,
.José Ramo
argn Rib iro, 1374/53, António Amal'~\lrl'l\\'al'e~ de Curvn lho, e 13( ')/0.'), -Io-é Alves InrtInho.
A,spirante a oficial miliciano'! d infantaria
(arma"
1l sada ),
olrlad
.nd t -.;11.° [)00/5:3, elo batulhão
lnd pendente (1 infantaria n .? 1 , António Eduardo
ROnre de Sousn , 1004/53, do l'('frim llt() c]eartilharia
.J..

(o

0
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antiaérea fixa, Diamantino ,Mare.cos Paixão, 440/53,
do grupo de urti lharia contra aeronaves n 1, António do Rosério Ferreira Soares, e, da e cola prática
da arma, 1171/55, Il amilton Augusto Almeida Lebreiro, 1269/55, Márrio Mafra Infante do Carmo, e
1377/5&, José Maria Leite de iCarvalho de Azevedo
IMendes.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria
(transmissões), os soldados cadetes n." 1229/55, .Amân.dio de
Oliveira Filipe ,MoTali.s,e 1253/55, Manuel Miranda
dos Santos, 'ambos da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria
(sapador),
o soldado cadete n. ° 1299/55, da escola prática da
arma, Luís Oarlos Calheiros Veloso de Sampaio.
.?

Regimento de infantaria n. o 8

Aspirantes la oficial mi licianos de infantaria
(atirado1190/55, Almerindo
res ) , 00 soldados cadetes n.
}Iorais Ribeiro d,e CalSh10 Meireles, e 1293/55, Fernando J osé Leal Loureiro Pipa, ambos da Escola
Prática de Infantaria.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria
(a,rmas
pesadas), os soldados cadetes n." 650/54, do batalhão
,de telegran tas, João Cabral, e 1105/55, da escola
~)rática da arma, A&,ostinho ,Manuel da Silve.
Aspirante ,a oficial miliciano de infantaria
(transmissões), o soldado cadete n." 1358/55, da Escola Prática
de Infantaria,
Feliz de Jesus Gouveia.
Aspirante a ofi-cial miliciano de infantaria
(sapador).
o soldado cadete n." 817/55, do regimento de infautaria '11 •• 7, José Luís de Castro Gonçalves.
08

Regimentode infantaria n.· 9

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria
(atiradore ), os soldados cadetes n." 612/53, do 1.0 ,grupO de
companhias de saúde, Armando Pinto dos antos,?·
da. Escola Prática d'e Infantaria,
1149/55, AntónIO
ardo o Hortên io Pina, e 1195/õ5, Francisco :Manuelda Costa.
Aspirantes a oficial milicianos do infantaria. (armas
pesadas}, os soldados cadetes n.O 426/53, elo grupo
d artilharia contra aeronave n.· 1 Ludoviuo António Fernandes,
e 1386/55, ela. e ~ola prática dl\
arma, Carlos Mend s Correia ele Paiva.
I
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Aspirante ,a oficial miliciano de infantaria
(transmissões), o soldado cadete n." 473/55, do
grupo de
companhias de aúde, Manuel António Ribeiro.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria
(sapador),
o soldado cadete n." 1119/55, da escola prática da
arma, Júlio ,Céar do
antes Rocha de Oliveira.
1.0

Regimento de Infantaria

n. o 10

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (ati'l'a,dore ), os soldados cadete n. 373/52, do regimento
de infantaria
n 5, Alberto Manuel Bragança de
~agalhães. Barros Queiró , 515/52, do regimento de
lnfantaria n." 12, Luís José Bonito Ribeiro, 565/52,
d?
grupo de 'companhias de saúde, José iMaria
SImões
Vieira, 274/53, do regimento de infantaria
o
n. 51 Jo é Xavier Fernandes.i da Escola Prática de
Infantaria,
1093/55, ,Manuel Martins Borlido Laranjo, 1095/55, Manuel de Jesus da Silva Guerra,
1097/55, Abílio Dias Ferreira da. ilva, 1125/55, Rui
A':1oou to oares Gomes, 1172/55, Rui de Almeida
Mau, 1194/55, Jaime Martins Ribeiro Gomes Lobo,
1302/55,António da ilva Martins, e 1319/55, José
L
eandres Pere trelo Botelheiro,
e 114/55, do 2.
A gz:upo de companhia
de saúde, João Luís Monteiro.
plrante
a oficial milicianos de infantaria
(armas
P ada), os soldado cadetes n. 482/53, do ° grupo
de COmpanhia de aúde, Emídio 'I'eixeira, 470/54,
d? 1. grupo de companhia
d~ _ub istências, ~n~ónlO Alb rto Cordeiro, e 1132/0'), da
cola prática
A d~ arma, Joaq,uim António Calhei!' s <1?- ilveira ..
s~ll'anl a oficial miliciano de iufuntaría ((ransn~ls'8Qes), o oldado cadete n." 1387/55, da escola prática
da. arma, Políbio I' ernando Amaro Valente de Alllleida
Aspirante a oficial miliciano d infantaria
(sapador),
o oldado cad i n.? 1274/55, da e rola prática da
'arma, António ITugo da Cruz Colar
Pinto.
OI

.?

1.0

0

OI

1.

0

A .

Regimento de Infantaria

n.· II

Sj>lrantes a oficial miliciano
de infantaria
(atira(01'. ), ooldado cadet
li. 465/fJ4, do regimento
de Infantaria n." 1, Raul António de Iagalbães BaréOS IJ hato tI Faria, 1166/55, Emanuel Ricardo
d n. tela,
1392,55, Alfredo Bapti ia Barros, ambos
a e!;('ola prüticn da nrma.
OI
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Aspirantes a oficial eni licianos de infantaria
(armas
pesadas}, os. soldados cadetes ,n.OB611/54, José .António Rosa Nobre dos Re:iJS,e 144/55, Rui Aurélio
Gouveia Moreno, ambos do batalhão de telegrafistas .
Aspirante a oficial miliciano de infantaeia (.transmissões), o soldado cadete n." 283/55, do batalhão de
telegrafistas, José Manuel da Silva Morais .
.A,spirantea oficial mil iciano de infarrtaria (sapador),
o soldado cadete n ." 864/51, do regimento de infauta~ia .n." 1, José Fernando do Rosário de Jesus Teixeira.
Regimento de infantaria

n.o 12

.Aspi,rantes a oficial rni.licianos doe infantaria (atiradores), os soldados cadetes n. os 1100/55, José Pires
Ferreira da Silva, 1138/55,Jüsé
Lourenço Pereira
de Sousa Sarmento, 1147/55, António José GaIvão
Alvoeiro, 11'97/55, José -Iacinto dOI Amare] Rego,
1231/55, Amtero Mendes Freire, 1235/55, José :Mn.nuel Rebelo Simões, 1300/55, ,José Pedro Fernandes
Costa .Alemão 'I'eixeira, 1306/55, António José de
Lemos Pinheiro, 1315/55, João Alfredo de Carvalho Pinto de Sá, 1383/55, António Sereno Cura
Mariano, ,e 1391/55, Américo de Almeida :Mo1;n,
todos da Escola Prática doe Infantaria.
A pirantes a oficial rnidicianos de infantaria
(a1"1l1aS
pesadae), os soldados cadetes :n.OB1143/55, Manuel
Ferreira Louceiro, 1295/55, Joaquim de Castro Reis,
e 1,367/55, Rui Silva Pinto Costa, todos, da Escol{t
Prética de Infantaria.
AISipira:wtea oficial miliciano doe ánfnntaria ('transmislooe's), o furriel mil iciano 11.° 636/54 E. O., <la ('scola
prática da arma, Arnaldo DÜ1S de Eigueir do .
Aspirantes la oficial rn ilicianos de .infantaria (sapadOres), os soldados cadetes n.O 1121/55, J o é J.Juís :Mateiro Dias Pinto, e 1393/55, Nuno .António Rosa
P,e'rel'ra (la Silva, ambo Ida 'cola p'l'lít,ica da [111']11:1.
S

Regimento de infantaria

n.O 13

Aspirantes a ofl,cia.! mihcianos ,dc infantaria
(aiir.adores), oS801dadoscadeLes n.·BIL08/55, Manuel }~ar,tins ,dos Santol, 1136/55, Ca imiro José da ' 11;,[\
Gomes, ,e 1175/55, AlD.tón,ioA,cácio de Au<lradc 11",ano, to,dos dia E cola Prálica de Infanial'üt.
Aspimntes ~ oficial milioeia'DO'sde infa'l'ltal'ia (arm~R
posadas), os soldados cadetes n.O' 913/54, do l'eg1-
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menta de infantaria n.? 13, Manuel José Vilela Machado, e 1215/55, da Escola Prática de Infantaria,
Joaquim Miquelino
imões.
~spir.ante a oficial miliciano de infantaria
(transmissões), o soldado cadete n." 1152/55, da Escola Prática
de Infantaria,
António Barreiros de Matos.
Aspimnte ta oficial miliciano de infantaria
(sapador)
o soldado cadete n." 480/53, do grupo de artilharia
contra aeronave n.? 1, Amadeu Barbo a 'Peixeira
de Andrade.
Regimento de Infantaria n.· 14

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria
(atiradores), os oldados cadetes n.O 216/53, do batalhão
de telegrafista , José de Ca tro dos, antes, da Escola
PlTáti'Üa de Infantaria,
1101/55, António Mendes
abml, 1106/55, Armando Ma~tins de Sou a, 1139/
05, António de ou a Machado Nogueira Cabral,
1164/55, Artur do Na cimento :llorais, 1251/55,
Alcides. Augu to Gouveia, 1260/55, -Ioão Pinto de
Carvalho, 131>0/55, JoãoCo ta, 1335/55, Jorge Silva
Per,eira Mend s Cali to, e 1342/65, Vítor Manuel
Pereira Ferreira, e 978/55, do regimento de infauta,ria n." 14, 'Carlos Gome: do Quental.
Aspirante
a oficial milicianos de .infantaria (armas
pesadas), os oldado cadetes, da E cola Prática de
Infantaria,
n.O 1349/55, Dionísio AlYes Correia, e
1371/55, Rodolfo Masonrenha- Pais Cabral, e n.? 9/
55, do regimento de infantaria n. ° 14, Adriano dos
Sa'1ltos Oliveira.
AStpirant.e a oficial mili iano de infantaria
(tran mis.õc ), o soldado cadete n." 906/53, do rezimento de
J.~fanütria ri." 13, Manuel Gonçalv
d Morais.
1\.sPlrante a oficial milic.ianode
infantaria
(sapador),
o oldado cadete n ," 1384/55, da c cola prática da
arma, Américo
Freita
Gcnçc lves.
S

'9

I

a

Regimento de infantaria

n.O 15

Aspirant
a ofí ial milician
de infantaria
(a't..irador s), o s ldado. cadete. u." 70 /52, do r gimento
de infantaria .n.? 1 Ilorácio David
areia, 557/63,
reO'imento d infantaria n." 5, António
ameiro
)lr '" . 22/54, do r eim ntodc
infantaria
n." 3,
,Toaquim Rosado TOl:Ó, da " cola Prática d Infnlttnr~~\, 10 3r~, F mando Af n:o L M, 1159/55,

1~
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José AIl'tónio Lei te Machado Pereira, 1189/55 , Abel
Carlos Oenteno Vieira de Castro, 1249/55, José
Maria Vaz Touro Cail'aça,s, 1259/55, Fernando José
Portela Bl'M1CO, 1279/55, Manuel Horta Carneiro,
1283/55, Rui Augusto Rebelo da Piedade, 1298/55,
José Manuel Reis, Guimarães, 1309/55, Rui Nunes
de Brito, 1311/55, Álvaro José Dias de Seabra, 1317/
55, Jorge Saraiva Pamacho, 1334/55, Ul.i es Arménio Rodrigu.es Gonçalves, e 1369/55, Abílio Dia~,
l/55, do batalhão, de metralhadoras n. ° 3, José Mana
Landeira dos Reis Braga, 989/55, do regimento de
aetilhae-ia antiaérea fixa, Joaquim Duarte Sentieiro,
e 148/55, do 1.0 grupo de companhias de subsi tências, Jorge de Carvalho Malheiro.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria
(,aIln~S
pesadas), os soldados cadetes n.O 274/53, do regimento de infantaria n." 11, André Delgado Gonçalves, e da Escola Prática de Infantaria,
1219/55, Máil'10Medeiros dos Santos, 1237/65, Alberto dos San!OS
Ferreira, 1345/55, Joaquim António Mail'ia Morel.ra
Cancela, e 1394/55, Jacinto Manuel Âmbar C()II'relu.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria
(tran~missões), os soldados cadetes u." 845/53, do r~glrnento de infamtaria n. ° 1, J osé Bernardo Velês Gnlo,
,e 478/53, do grupo de artilharia
contra aeronave6
n." 1, António Joaquim Veríssimo Ferro.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria ("apauor),
o soldado cadete n." 734/55, do regimento de infantaria m.? J, Nuno Maria Nest Amaut PombeiroS

Regimento de infantaria

n.· 16

a oficial miliciano
de infantaria
(atiradores}, os soldados cadetes '11.° 1126/55, .Iosé .António lQomtantino de Góis, (' 1308/55, H('nI'lqne
:Unlta Maccelo, amboe rlu :Escola Prática
ele Infantaria, e 586/55, do regim nto de artilharia antiaérea
fixa, Amílcar • anina (lo
autos.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria
(aTIUas
pesadas), os soldado cadetes n." 781/54, do hatalhão de metralhadoras )1.. 1, Ou, i.avo Gcns de Azevedo Cunha, e 665/54, do batalhão ele telegrafista!!,
Carlos A\lgusto da ilva Mosca
un s.
.
Aspirante a ofieial miliciano de infantaria
(tral~'llnlf~
sões), o soldado cadeto 11.0 392/53, do batalhao (
caçadore n.o 4 , José Fernandes Calado.
"\ sp irantes

1
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria
(sapador),
o soldado cadete n." 817/54, do regimento de infantaria n." 7, Carlo Agostinho Garcia da Silva.
Batalhão independente de infantaria n.· 17

Aspirantes a oficial miliciano de infantaria (atiradores), o soldado cadetes n.O 853/53, do regimento
de infantaria n." 1, orberto Valdemar Ferreira da
Costa, 577/54, do batalhão independente
de infantaria n." 17, Luís Manuel Mont'Alverne de Se(l',~eira, 693/54, do batalhão de telegrafistas,
José
RIcardo Bettencourt,
e 1303/55, da E cola Prática
de Infantaria,
Carlo Alberto Ferreira da Silva.
I

Batalhão independente de infantaria n.· 18

A. pirante

a oficial miliciano
de infantaria (atiradores), o soldados cadete u." 686 54, do batalhão de
telegrafistas, Bruno Domingue ~da Ponte, e, da Escola Prática de Infantaria,
12D6/55, J osé Carlos de
Melo Azevedo
oolho de ampo, 1344/55, Jacinto
Gon~alves de Mato, e 1366/55, João da Encnmação
Lança Silva.
Batalhão independente de infantaria n.· 19

A.spirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores), o oldado cadete n." 22 /53, do batalhão indep ndente de infantaria n." 19, Jorge Maria Santo~ Antune , e 229 55, Arnaldo Dioní io Silva Pereua, 330/54, do batalhão de caçadore n.? G, J os'
da Cone ição de Matos Barata, e 719/54, do 1.0 grupo
de companhia
de aúd, Manuel Morais Santinho
• araiva, e, da Escola Prática de Infantaria,
1263
~~, José Ianuel
unes Abr u,
13 2/55, António
.I."lbeiro Marque da ilva.
A, .
. Batalh~o.d~ caçadore~ n.· I.
.
,paallte a oficial miliciauo (1 infantr na (atiradcr),
o soldado cad t , da. E~ ola. Práticr de Lnfautaria ,
A 11,.· 1307/55, Innuel Elia: Romão Martin .
Spll'allt<,s a oficial miliciano,' de infantaria
(armas
Pre. ada), o, soldado:
ad t .. da Escola. Prática ele
ltfantaria,
n." 1273 55, Abílio
Iarin Peres, e
A ]~3}i55, rran is o da ...nzar' Mad ir, Luí .
SPlro.ntc o. oficial miliciano d infuutaria (sapador},
~ s?ldado cadete 11.0 313/5-1, do r gim nto de infn nnnn 11.° 5, Jo: (. d Alm ida () lho.
T
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Batalhão de caçadores n. o 2

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores), os soldados cadetes n.OS 559/52, do 1.0 grupo
de companhias de saúde, Manuel Fernandes Júnior,
e 1202/55, da Escola Prática de Infantaria,
Manuel
Nina Fernandes Duarte.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria
(armas
pesadas), os soldados cadetes n.O 1341/55, João Alberto Cardoso Lomelino de Freitas, e 1403/55, Carlos Manuel da Fonseca Alçada Tavares Baptista,
ambos da escola prática da arma.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria
(sapadol:),
o soldado cadete n." 1360/55, da Escola Prática de
Infantaria,
José Reis Barata.
S

Batalhão de caçadores n. o 3

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores), os soldados cadetes n.O 709/53, do batalhão de
telegrafistas, Nuno Domingos Pimentel, e 1261/55,
da Escola Prática de Infantaria,
José Américo da
Silva Domingues.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria
(annas
pesadas), os soldados cadetes n.OS546/53, do 1.0 grupO
de companhias de subsistências, Carlos Madureira de
Castro Teixeira, e 1357/55, da Escola Prática de Infantaria, Manuel dos Santos Fraga.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria
( apador),
o soldado cadete n." 1217/55, da Escola Prática de
Infantaria,
António Albano Gouveia de Almeida.
S

Batalhão de caçadores n. ° 4

Aspirantes a oficial miliciano
ele iníuntaria (atirado:
res), os soldados cadetes n.O 1272/55, Domingos Jose
dos Santos Horta, e 1333/55, José Vital]) orreira da
Silva, ambos da escola prática ela arma.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (armas pesadas), o soldado cadete n." 1286/55, da Bscola Prática de Infantaria,
José 'I'ristão d Magalhães.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria
(sapador),
o soldado cadete n.? 1124/55, da escola T>rática da
arma, Albertino Raimundo Ferrão :MartiuH.
S

Batalhão de caçadores n.O 5
Aspirantes a oficial miliciano
de infantaria (atirado:
res) , os soldados cadete n.O 1089/55, Antõnio Jose
O
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de Carvalho Marques Adegas, 1257/55, Rodrigo José
Baião, 1284/55, Gilberto António de Andrade, e
1373/55, Afonso Safont Tavares, todos da Escola
Prática de Infantaria.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria
(armae
pesadas), os soldados cadetes n.O 1099/55, José Maria Teixeira da Cruz, 1193/55, Amadeu Campos de
Mene es, e 1245/55, Manuel Rodrigues Martins, todos da escola prática da arma.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria
(sapador),
o soldado cadete n.? 1326/55, da Escola Prática de
Infantaria,
Luís Vicente de Paulo Vasconcelos e
Castro.
S

Batalhão de caçadores n. o 6

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores) , os soldados cadetes, do r imento de artilharia
antiaérea fixa, n.O 1246/55, Armando :r osé Rocha
Ribeiro,
e 1247/55, António Fernandes
Mendes
Jorge.
Aspirante
a oficial miliciano' de infantaria
(armas
pesada'),
os soldado cadete n.O 503/54, do regimento de infantaria n ," 1, Rui Fernando Leal Marque, e 1162/55, da E cola Prática de Infantaria,
Américo de Carvalho Mend s.
Aspirante a oficial miliciano de inf.antaria (sapador),
o soldado cadete n." 13 1/55, da E cola Prática de
Infantaria,
Henrique J o é 'ardo o de Mene e Pereira d Morais.
S

I

Batalhão de caçadores n.° 7

A.spirant
a oficial miliciano' de infautaria (atiradores), os soldado cadete, n.O 124 /55, JORé Marques
Jorge Ferr ira, e 1347/55, Mauu I José BR .udeiro,
am bo da e. cola práti 'a da arma.
AspirUl11e a oficial miliciano' de infantaria
(armas
pesada,),
',01<1:1110 cud t ' u." G 7/54, do batalhão
II tele 'rafi. la , J 0, ' L urenço
obre Leitão, c 1277/
55, tia R cola Prática d Infan t ria, J osé Maria
Mira .
.A. 'piranle.
ficial miliciauo de infantaria ( npador),
o oIdado
ad te n." 117Gr5, da ~ cola Prática de
Infantaria, Carlos .\ ntónio P ssauha Meudouça 1; ça
da ciga.
I
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n.· 8

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria
(ntiradores), os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n.O 1087/55, António do Espírito Santo Grilo,
e 1281/55, Alvaro da Silva Angelo.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria
(annas
pesadas), os soldados cadetes n.O 683/54, do baialhão
de telegrafistas, Amadeu Carlos Marrumaque da Encarnação, e 1262/55, da Escola Prética de InfuntariuAmérico Madureira de Freitas.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (sapador),
o soldado cadete n." 847/55, do regimento de infantaria n.? 1, José Rebordão Esteves Pinto.
S

S

n.O9
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (atirador).
o soldado cadete n ." 273/55, do batalhão de caçado
res n." 9, TIugo de Araújo e Cosia.
_
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (amH~'
pesadas), os soldados cadetes n ." 9]4/54, <lo l'~gJ
menta de infantaria n." 13, Amândio Alves More1l'n,
e, da escola prática da arma, 1191/55, José .Alberin
Fer~'az Saraiva, e 1323/55, .Alberto da Costa NogueIra.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria
(sapador).
o soldado cadete n. ° 1379/55, da escola prática da
arma, Jaime António Santos Coutinho Lanhoso.
Batalhão de caçadores

Batalhão

de caçadores

n.· 10

á'

Asp iranto a oficial miliciano de infantaria
(aiir~dor
o soldado cadete n." 1141/55, da Escola Práhca
e
Enfantaria, João António Cruz da Costa Lobo.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes n. 852/53, do r('gÍlnento
de infantaria n." 13, Francisco Vito Lopes Barr?S?,
e 1173/55, da escola prática da arma, Abel LldlO
Freire de Carvalho.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria
(sapadoll'
o soldado cadete n." 1117/55, da oscoln práii.ca a
arma, Patrfoio Bismarck Bento Álvares Ferrem~ de
Agro.
01

Batalhão de metralhadoras

n.· I

Aspirantos a oficial milicianos de infuntaria (atirndores), os soldados cadete da Escol a Prát icn de Infnll-
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taria n.:" 1252/55, Rogério António Fernandes, 1291{
55,. Eurico António Valadão do Vale, 1368/55, JoaqUIm Salvador Roque, e 1380/55, Vasco Borges dos
Santos.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes n.0 1244{55, Luís Estêvão
de Andrade de Pina, e 1378/55, Justiniano Manuel
Canelhas Correia, ambos da escola prática da arma,
e 652/51, do regimento de infantaria n." 1, Américo
da Co ta laraiva Ferreira.
8

n.

Batalhão de metralhadoras

O

2

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesada ), o soldado cadetes, da Escola Prática de ln:
f~ntaria, 11.° 1134/55, Celso Lourenço Ferreira Crie11na Afoll o, 1177/55, Júlio Pinto da Cruz Neves,
1180/55, Manuel Jacinto de AzE!vedo Soares da Costa,
e J354/55, Jnnuário Luí de Sousa Veloso.
1

Batalhão de metralhadoras

n. o 3

Aspirantes a oficial miliciano
de infantaria
(atiradores), o oldado n." 236/53, do regimento de infant ann n. ° 5, Álvaro Domin srues ela Co ta, e 1188{55,
(1110. Escola Prática
de Infa;taria,
Domingos da Silva
ocha.
A pirantes a oficial milicianos de infantaria
(armas
pe adas), o: soldados cadete n.
1 6/53, do regime.nto de infantaria
n. o 5, IIerm 'negildo António
lte Mota. da E. cola Prática de Infantaria,
1092/
5?, .José Augu to Ferreira de Campos, e 1150{55, A~tOlHO
Alberto Mirnnda de arya1110, e 4 {55, do regiInento de infantaria
n." 6, Jo ' :M:anuel Neves
~oal'es.
OI

1:e

Batalhão de engenhos

Aspirante a oficial miliciano' de infantaria
(atirado~'es), os .01c1ado· ('. d tes, <la Escola Prática de I.nfan0.1'10., n.·& I l!W/55 , J'o: ~ Luí
hnrrnz unha FIalho,
e }1)"'6/-.
1
As .,~' 00, .\ha~·o a~n:l? )10. ta. .
.
Pll.Ult s a oficial mi licianos
ele infantaria
(armna
}>e~aclns ). os soldado
arletes. da escola prática da
llla, 11.
]~4:~/55, Ii' mão Dias )Iachado, 1348{55,
~ e.l'llundo )fatias ])ia Lopes, c 1!02/55, Aníhal Rorlg'~e N\IlH'
ome. , c 648{55, do 1.° grupo de .compnllllJa
de subsi .tências , Manu 1 Lope Agostmho.

F
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Regimento de artilharia ligeira n.O I

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (P. C. T.),
645/55, Francisco Manuel
os soldados cadetes n.
Homem de Gouveia Favila Yieim, 646/55, Joaquim
António da Silva J'ustino, 656/55, Orlando Alves
Gomes dos Reis, e 688/55, Vítor Manuel Antunes,
todos da Escola Prática de ArtilhaTÍoa.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia
(informação e ligação), os soldados cadetes, da Escola Prática de Artilharia,
n.O 624/55, Eduardo do Carmo
Ade1ino Ribeiro, '636/55, Florival Cardoso Rodrigues
Idos Anjo, 639/55, João António Fernnndes Varregoso, 647/55, ,João Delgado Cl'iOOpO
d·eCarvalho, 731/
55, António Jüa'quim de Alvim Inglô
Barata,
743/55, Fernando José Firmino Penirn, 746/55, Albertino Eilipe Pisca Eug€nio, e 773/55, João Albuquerque da Silva.
Aspirantes a oficial mili cinnos de ::vrtilharia (LNlll rnissões), os soldados cadetes, da E cola Prãtica de Al'tllharia, n.O 718/55, Arnaldo Marque'
Curato, e
752/55, ,Libânio Fortunato Boavida Forte.
08

S

S

Regimento de artilharia

ligeira n.O 2

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (P. C. T.),
os soldados cadetes, do regimento de artilharia antiaérea fixa, n.O 97'ó/53, Célio Lope Cantante, e
976/53, António Manuel Cardim Pe soa Varela Pinto,
e, da Escola Prática de A<rtilharia, n.O 603/55, Jorg?
Manuel Nogueira Pestana de Andrad , 608/55, J ~e
Domingos Baltasar, 64 /55, Virgínio José r:w](,l'
MüntC'iro Pacheco, 660/55, I abino
arlo d \ M::do
Guedes Lebre, 674/55, Fortunato
Dia da
os~a,
687/55, Carlos AlbrrLo Lopes Lourenço, 699/~5,
Amândio l>edro .{los., a n ío 700/""', ManuelOn1»e1rO
da. Costa, e 713/55, MÚl'io Mnnucl
anlpo Cunha.
Aspirantes a oficial euilicianos d .artilharia (inforll1ação ·0 legação), o eoldados cadetes 1).°$ 977/53, do
regimento de artilharia
antinéroa fixn, F rnaJldo
Emídio Duart
de Molo .Corgn Rocha, 459/54, do
regimento de infantaria u." D Manuel Duarte de Carvalho Júnior, 912/54, José 'Ricardo ele' Sousa F rreirn,
]0028/54, Carlos ~Inl'tins Robalo, ambos do
t'C'gimento de artilharia ligC'Ü'a )1.0 1, 440/54! do regimento ele artilhna-in ligeira n." 2, Allt6nHl UcrS

S
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c~üano da Paixão Melo, 567/54, do regimento de artIlharia ligeira n.? 3, João Inácio de Deus, e 773/54,
do regimento de artilharia de costa, Octávio Roque
do Alpendre, e, da Escola Prática de Artilharia,
n."" 642/55, António do Vale Leitão, 643/55" Adolfo
Melo <Coelho de Moura 644/55, Fernando (Marques
Campante, 702/55, Jorge António }faia Guerreiro,
703/55, Armando Reis .Moura, 705/55, Álvaro Pinto
Cardo o, 711/55, Franci co da Fon eca Ferreira,
~12/55, Guilherme José de Azevedo Franqueira Dias,
1]4/55, Ilídio Augusto Baeta Pire, 729/'55, António
da. Carida,de Fernand ,745/55, Joaquim Pedro Al'rOJa ,Túnior, e 775(5, Jo é Ilídio Rcdrirrues de OliVeIra.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (tralllsmis.ões), os soldados adetes, da scola prática da armn ,
n.O' 695/55, Manuel João Pire Rodrigues, 704/55,
,Toão de Loura Ribeiro Belo, e 72 /55, António Nuno
Ago tinho d Barro
aldanha da Gama de ou a do
Mesquita cl Macedo Leitão e Carvalho. a.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 3

Aspil'ant
a 0:6. ial miliciano de artilharia (1). C. T.),
o oldado cadetes, da Escolt Práti a de Artilharia,
n.O. 609/55, -Iosé faria Vaz MoI' ira, 690/55, José
Jerónimo Monteiro Moreno
unto Mata, 724/55,
ill'anei,co António Sesinaudo, e 732/55, J'oaquim
J;~anuel Corado Cerqueira.
A P!rauie a oficial miliciano' de artilharia
(informa~ao. Iiga~ão) o' soldado cadetes n,o' 627/53, do
reglll1 nto de i;lfalltaria n." 1, Mio'uel Luís Mendes,
e.lnatõ;}, da mesma unidade,. Reinaldo
~()nçalv~H
d
u Cruz
nnriio 612/5;3 'n do r 'O'llll nto d infantaria
4
t",
.
l'
'.Amadeu Pire Afon o, 9G5/54, do regim nto
da artIlharia. lig ira u." J, }'Iorindo Pire'
ulpico, e,
~ a es ola prática da arma, G..J:O /55, .1os' Franci sco
alma H:llnos. G~] r5, Artur Eugénio rI Cu telo
J r<1n{:o<1 'u\'eiu, Leitão, G._ 1,1"'5, Egídio
v VeA o.so, c 757/5-, Porfíl'io Aldclnio Pallclias.
sI~rant
a on{'inl lllili('inllo_' ele :.nlilharia
(tra1)~misos. 1<1::1110. (',HJ(\tt~ 11.°" G7<>/50 ela e ola pl'lÍ.I(':.~ da nrmn, .Ant(;llio eh Fr,g-n Ht'l'JH\, {' 47a/55,
elo
regllllent
(1 \ (,11 '(>uharil1 11.° 1 Luí.· Vítor
nseilllellto J>('reira
n~\'alho.
'
ü

,?

I.

n.

t~~),

0
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Aspirantesa oficial milicianos de artilharia (P. O. T.),
os soldados cadetes n.O 304/52, do re'gimento de infantaria n.? 12, Fernando Filipe de Freitas Sousa,
405/54, do regimento de artilharia n." 6, Abílio Marques Silva, e, da Escola Prática de Artilharia,
598/
55, José Dias Parreira Capas e Sousa, 638/55, EIunano José Gomes de Fr,ei tas, 666/55, F ernando Mar~
ques Gomes, 684/55, Mário de Sousa Cardoso, 701/55,
Reinaldo Jorge ,Marque's Serrano, 735/55, Joaquim
António :rorrejoncillo
de Lemos, 742/55, Frederico
Charola Estêvão, e 754/'55, V asco Jorge dos Santos
Rola Requicha.
Aspirantes' a oficial milicianos de artilharia
(inforJlla~
ção e ligação), os soldados cadetes n. os 626/53, do regimento de infantaria n." 1, Francisco Manuel Tel.o
Pacheco de Freitas Albuquerque, 1010/53, doreg1rnento de artilharia antiaérea fixa, António Duarte
Nogueira, 263/54, do batalhão de caçadores n." 1,
Manuel Nunes Marques, 964/54, do regimento de
artilharia ligeira n." 1, António Eusébio Fernande$
Camacho Coelho, e 972/54, do mesmo regiment~,
Hum berto Leôncio da Costa Dias, e, da Escola Pratica d'e Artilharia, 606/55, J Q<SÓ Ernesto Fonseca dos
Santos, 626/55, Armando Ferreira Mada.il, 627/55,
Francisco Pereira ele Figueir,edo 'e Silva, 629/55
António Joaquim ,Mendes Ferreira, 631/55, M.an';le
da Costa Tavares, 662/55, João Carlos de Ohvelr::t
Godinho, 668/55, António Augusto Barreiras E.steves, 685/55, Maeiuol Cordeiro Neto de AI:rneld~.
708{55, ,Tos? Augusto de Santos F.ernandes,. 723/5.~,
Jose Francisco Eernández .Arguelles MartIns 01,
738/55, Vítor Carlos Baptista Valente de .Almeic1:M:('
8.26/55, Fernando Augusto Freitas d,e Oliveira
lheiro, 633/55, do regimento ,de artilharia
pesa ,'1
n.? 1, Vasco Valença Pacheco, e 1256/55, do rcg1mente de artilharia
antiaérea fixa, IIorácio Car1o~
Carvalho Amatucci.
Aspirantes a oficial milicianos do artilharia
(tran~~iBsõea)
os soldados cadct s n. 68.3/55, Adolfo )JJ-c:ndes de Oliveira. Estudante, 720/55, José J oão BdP~
1 ista Sam Brás, e 741/55, Mário Duarte T i. clfll. o~
Santos, todos da. escola prática da arma.
S

i
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ligeira n. ° 5

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (P. C. '1'.),
os soldados cadetes n.O 813/53, do regimento de infantaria n." 6, Luís Pereira de Albuquerque, e, da
escola prática da arma, 600/55, Manuel Aires Veiga
de Oliveira, 601/'55, TIugo do Lago Pinto Cardoso, e
7~9/55, Artur Gonçalves Nogueira.
Aspll'antcs a oficial milicianos de artilharia
(informação e li..gação), os soldados cadetes n. o. 499/54, do
grupo de artilharia contra aeronaves n." 3, António
Alves Coelho da Rocha, e, da e cola prática da arma,
61'5/55, Fernando Jorge Henrique do Nascimento,
618/55, Manuel Taveira Pinheiro Guimarães Serôdio,
62D/.55, Vasco Manuel Correia Oliveira e Silva, 622/
Vitorino Brito Brandão, 680/55, Luís Manuel
SIlva Guisado Canto .Monis, 700/.55, Alberto BartolOllleu Botelho do Santos Cardo o, e 776/55, Armando
José Martins.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (transmisSões), os soldados cadetes n.08 656/54, do batalhão de
teleO'rafistas, António Camilo Pereira Dias de Magalhães,
1,'
. e, da e cola prática da arma, 602/55, Manuel
.t: ranCl co Achando.
I

5?,

Regimento de artilharia

n.O 6

A pirantes a oficial milicianos de artilharia (P. IC. T.),
os soldado cadete n." 637/,55,
omingos Manuel
Ü{) ta
Veiga, 657/5ó, J oaquim Rodrigues
Pinto
~e Sou a, 736/55,
ntónio Lou ada dos Santos, 751/
5, Fernando Manuel d Araújo Teixeira Franco, e
53/'55, II itor Joaquim da A censão Martins, todos
A. ~ Escola Práti a de Artilharia.
sP!rantes a oficial miliciano
de artilharia (informaç~~oe liga<;>ão), o oldndos cadetes n. o. 352/52, do re~l}'nento de in fantaria 11.° 15,
uilherme Pereira
6 ardo o D lgado, , eh ~ cola Prática de Artilharia,
\~8/55, ]~erllando da ilva 'lavare
Lebre, 635/55,
naco
une Ca telhano 655/55, António Albarrall
Cara~a, (3 l/55, António d
lbuquerque de Azevedo
73utlllho Ro 'a, 725/55, Lopo Feu Leotc Tavares,
t'4/55, Elio Pr to Paulo, 747/55, Joé da Silva MaA (,':1, e 927/5',-, José Eduardo d Almeida
ilva.
S~lrantes a ofi ial mili íano de artilharia (transmis~()eR), os oldcdo cnd te" n." 2 3/52, do recimento

2
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de infant ria n ." 3, António Gomes Monteiro Varela,
e 665/55, da escola prática da arma, José Maria da
Silva.
pesada n. ° I

Regimento de artilharia

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (P. C. T.),
os soldados cadetes n ." 665/55, do regimento de infantaria n ," 11, António Dinis Dias de Figueiredo, e,
da escola prática da arma, 633/55, Alberto Jorge
Couto Leitão, 663/,55, Rui Silva Marques Neves,
671/55, Hélder de Lemos Silva, 717/55, José Alfredo
Cabral Sacadura Mexia de Almeida, e 727/,55, Jacinto de Magalhães Guedes de Queirós.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (informação), os soldados cadetes n.O 649/55, António Rúben
da Silva Domingos, 654/,55, Orlando dos Santos Varandas, 658/55, João Ferreira Nunes Gouveia, 664/
55, Joaquim João Reis Cortês, 707/55, António Bernardo Maia Câncio Luisele, e 739/55, José Jacinto
Lopes de Oliveira, todos da escola prática da arma.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (transmissões), os soldados cadetes n ," 716/55, Manuel Augusto Leal Agostinho Dias, e 730/55, ] ernando Ferreira da Silva, ambos da Escola Prática de Artilhana.
I

Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia {P. C. T.),
os soldados cadetes n. o. 35/55, do regimento de infantaria n.? 6, Amadeu Saraiva Vilaça, e, da escola prática da arma, 599/'55, Orlando José Ferreira, 6f)4/
55, António Espírito Santo Oliveira e Silva, 610/55,
Manuel Godinho Sofio, 621/55, Manuel José da Silva
Mendes de Carvalho, e 676/55, João Alberto Castro
Campo da Silva.
Aspirantes a oficial milicianos de nrti lliarin (inforn;tUção e Hgação), os' soldados cadete 1 da Escola Prátw:l
•
de Artilharia,
n.O 605/55, Pemando Jorge Ferr(,Il'.a
Mendes de, Azevedo, 612/55, Artur Pais da .conceIção e ISilva, 61.'1/55, J'o é Jouquim Rodrigues do
Carmo, 619/55, Rui Alexandre Salvador Paixão,
630/55, Dinis Carlos de Ahmieb
antingo
ottoulayor, e 679/55, Manuel Moreira Pcs anha.
.
Aspirantes a oficial milicianos do artilharia (trallSIU1Seões ), os oldados cadetes
755/55, Benja;mim(}f?reira Lima, e 756/55, tTORé Amândio Cardoso Gl11mnrães, ambos da Escola ]>r:11i('[I,de Art.ilhnria .
I

8
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n.O 3
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (P. C. T.),
o~ soldados cadetes n.O 951/53, José Manuel Barrento
Slmões, e 958/53, Vítor Manuel Costa F. de Mira
Godinho, ambos do regimento de artilharia antiaérea
fixa, e, da escola prática da arma, 634/55, Afonso
Henriques
Rodrigues
Nogueira,
650/55, Orlando
!rindade
da Res urreição Ferreira Azinhais, 653/
05, José Manuel de Moura Moniz de Lima, 667/55,
José Henrique Coelho Belo Gonçalves, 678/55, António Alves Ramos, 689/55, Aníbal do Carmo Oliveira Queiroga Pires, 693/55, António Cardoso Soares
da Gosta, 719/55, Ya co de Carvalho e 'Cunha Fortes
da Gama, e 749/55, Jo é António Fonseca de ,Moura
e Sá,
Regimento de artilharia

pesada

S

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (informação e ligação), os soldados cadetes n. 968/53, do
regimento
de artilharia
antiaérea
fixa, António
Afon o Conde, 8 3/54, do recimento de infantaria
n. o 15, Joaquim Dia N ogueira, 687/54, do regimento
de cavalaria n." 8, João Vaz Rebordão, e, da Escola
Prática de Artilharia, 617/55, Mário Rodrigues Teixeira, 6ZÕ/55, António Francisco da Silva, 632/55,
Manuel Joaquim Lemos RodrigO'ues, 652/55, António
Sampaio de Carvalho, 659/5 , Luciano Cavaleiro
Gonçalves Sanches, 661/55, Humberto Jo é Freitas
da Silva Marques, 669/5'õ, Fernando da Co ta Pinto
Lope , 675/55, Álvaro Garcia Gil Pereira, 696/55,
Mário Gom dos autos, e 722/55, António Manuel
Chinita Lopes de Andrade.
A pironte a oficial miliciano de artilharia (transmissõe ), o oldados cadete n.O 442/54, do regimento
de artilharia Iiceira D. o 2, João II liodoro da Silva
Da!ltas, e, da e cola práti a da arma, 777/55, Alb rio
!PeL oto Ávib da ilvn Raulino,
778/55, Nuno Milheiro Ferreira.
08

I

I

Campo de tiro de Alcochete

.A.spirant a oficial m ili iano d artilharia (P.
. T.),
o oldado cad te 11.° 706/55 da e cola prática da
anua, António
a tano Ventura 'urtado.
A.spirant a 0:6 ial miliciano de artilharia
(informa~ão . ligação), o eoldado cad te n." 607/55, da Escola.
ráhca de Artilharia,
JorO'
faria
rragoso Pir s.
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de costa

a oficial milicianos
dl' artilharia,
os soldados
cadetes u." 64-1-/35, António 'Maria ele Calça e Pina
'Teixeira
Guerra, G45/55, J oão Carlos ela Costa ele
Sousa d,e Macedo :Mal'vi,Il,~.l:Mol1pil'a, 64G / 5'3, Luís Alexunxlro Tenreiro Tele' Grilo, G48/35, Alvaro José Camilo Rodrigues,
6~'2/53, Jolge ~LU'ia AIve Calado,
6.}:3/5'0, J oão Aires Pe"sa Cubrnl d e Soverul, 65-1(').),
Armando
NUIWS
Pdres Cuuieiru, Gj8/:óô, ~lm"cplillo
Boaventura
da Silvu Chaves, G3fJ/3.-), Rui Nunes Cn~telhuno, GG:3/ó.J, .IoãoCarlos
de Castro Berra, 6G-1 3'0,
Ausehno
~(:,Yl'S
Alves de Almeida,
üü615;), Alfredo
Henriques
Gnllleiro Pais, 6G8/50,
Gouçalo ela 1·'0)1seca,
üGfJ/55, António
Aloí rio .J ervis
Pereira.
.e
671/55, .Ioão António Andrade
Belo, todosdo l'eg'lmente de artilharia
de co ta.

Aepirnntes

ue

Grupo de artilharia

de guarnição

Aepirantes a oficial milicianos
ele artilharia,
o.s solt~adOR cadetes u.?" miO/55, Migllel Eortunuto
Al){'ea~sl~.
e GG5/55, Augusto de Ol ivc-ira Cim breu Borges dI'
SOUSll,
ambos do Tl'gi11H'lIio de artilharia
de costa.
Bateria independente de defesa de costa n. o I

Aspirantes
a oficial milicianos
de artilharia,
o' 0010<1dos cadetes 11,°3 657/55,
António de Almeida C():->t~.

e 675/55, José Monteiro Rodrigues,
nnento do urt ilhm-iu ele cosia.

am bos (lo l'rg1-

Bateria independente de defesa de costa n.O 2

Aspirantes
II oficial
m iliciuuos de artilharia,
os :iü](lados cndctes n.OA W)I/i>f), Antrin io Augusto
1{,()(lrip:U,l"
:Man[lJeH (ln Mutu, l' GG2/55, Víior Mn nuel ]>('1'(':-; J<,v
te,'c , alllho~ do }'l'gilll('uto <1(, artilharia
d(' ('o~I;1.
Regimento de artilharia

antiaérea fixa

Aspirante'
a oDcial mili('ianos
de nrtilhol'ia,
(),; Holdnelos ca(ldes 11.°0 D37/;)I), Albpl'lo ,1m,{> (1 Sl'l'p~l rl>,l~)
dl' Cas(ro,
] 11'2/0\
Yí(ol' ~1allul'l IJopl's _X;\yH'l.
1125/[).), Carll);) Eduardo
('nt>tl'o Pt'lrOll)
11(' J\hl~(:t1
F;U'o, 1HW/:);) , i\fnntll'l van lToof ltilH'iro, 11;31I:)J,
Eduardo
.Toi'io ])oI'(lio Nü;\l'l's ] 1!3'.21;j~) Gnilhcl'Ill1llO
Alberlo Roar ' Guimnriips
T,rIo, 11:14j.)0, Alberto
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Cruz Reais Pinto, 1l:38/;j[), Franci (:0 Butuchansky
Leit~ Pinto, 1143/[)5, Cláudio Dordio Chaveiro Luna
Pais, 1154;'i;), Octácio Faria p )faia Rego Costa,
11.)7/;).) ,lo~t> Carlos Gonçalves Yiana, JlGl/55, Lu ís
~Iaria GalY~oda
Si lva Barreiros Culutlo, 1170/::>5,
Fortunato Vcnturn dp Almeida Santos, 117'2/5:" António • uno ('risó"tolllo Camilo, 117-1:/5\ F mando
do Ho,;ário Correia dI' Unrvalho
Araújo,
117G/,-).),
~lnllllrl Mu rt ius OOJlH'S Durão, 117!)/53, ,Júlio Afonso
]>p1'pira )Inrtinl!o,
1]H:2/,)'>, Antônio Pir-dude da Cru7·Cava(·!), 1]!W/,í~), Diamantino
Fcruandcx Martin
rl a
~il"a, 1:200,:).-), Jo:-0 AJl)t>J"to Pinto do,; Sn nto-, 3f ('lIel'('~ ~laJli n-, ~LlllS(),
1:2] ~ :).), 'I'omás Pedro Ribeiro
Ign'ja,
]21ü .55, Joaquim
Baião Simõe«, l' 1225/1)f),
Víto]' \~E'l[·s Pereira Borrulho, t(}do~ (lo regimento de
artilharia

antiaérea

fixa.

Grupo de artilharia

contra aeronaves

n,O I

A.spiranlt's a oficinl m ilicinuos de artilharia,
os soldado
(':\(11'11''' n ." ]]()9/,j3, J oâo I unohes elo unto e Cu iro,
~] If)j:).j, Ruul ~lallut'l Fi(lalgo Duarte
aludo, 1129/
·)0, . uno .A lberto (J(}JI}('~ ." vve-, 11..J.·,/.j;), Manuel
])Ollling'up'
(;1I1'1'1, ] 1:)0/:):),
P(·{lro ,Toiro Ungo clp )[a·
gal!l~p~,
] 17:1r>\ Frnnr-i« o HH1'1'l'to da Costa ()aIllp.]o, 117:) .i.j, António .Iosé Cabrita Horrurho dr Alll}l'icla ,p ]\,w\"('<1o, ] 17,'(),\
.To;lo <1(' )1('10 Torres
Campo"
llHI/-j.'i,
• uno Ho(lrigo I)IaJ'tin~ POJ'tus,
11. !)/.);\

,f(':\1l

.lo,;(~ (la Luz, 1 l!l-t{)

Hognclo

°,

F(,l'lHlJHlo

llltPll

11 f)(j/'-);) Eclu<lJ'(]o )fallud
Fl'UlH'O )Ia,deirn,
1')'
,
,O:lj:).), .Joaquim
A ln', ela L\fnta, ]'218!3:), L('o]lol<1o
Ca tro • l'\"(,,,
.\111lpi<1a, ] :2:20 ,')\ F('Tnando )ticardo ~antos U0111('s ela .'iha, l' 1~21 5o, 1{au1 J)olllillg{)~ (la Sih'a Santiago
J>illlo. todo .. do rrgil1lellto
c l' al'tJ!h:ll'ia
:lllti:IP],C':1 fixa.
(l(

Grupo de artilharia

contra aeronaves

n,· 2

A"piranlps

a ofi('ial llliJi(·i.!,llos cIp :lrtillt:lrin,
() fUl'rit·1
'1') ( (' ,( 1() grupo (1l' aJ'il'11lal'1:1. ('Oltlr:l
:H'T'OJl:lYP:-;
lI.O 1, .\nlcínio
('ados (los .\ll.iO~ )fncl('im,
(' os so]elaclos
c'a(ldl'
11,°· -4:)':');:-):1,t:lllllWlll ~lo grupo
(II' adilhnria
~ollt~a :\(·l'Oll:1\'(';'. !l,0 1, ,)osp rr.('rífiI1! Fl';ll~('(~ JJill~ c1p
li ,"

• ,·t

0Ils•1, (', (lo n'(~)nll'llt() d(' :ll'tdltlll'1n
9 .>/-- T...·
1 ' '),), ' () " )1 i!rul'l Filrlll'irn A llI;lrO,
o }<'Pl'n:\JlIlo Hn~l'l'" (1(' J.'oJlIl''' t' SOtls:1.

11'\:1,
1111..../.-00, f'1
\,:11'1122/55, Celso

:111Il;\('1'(':I

402

ORDEM DO EXERCITO

N. ° 5

2." Série

Auréko Ribeiro de Caires, 1127/55, Â!ntónio Bordelo Ruivo, 1130/55, Carlos Alberto Marques Manique, 1133/55, Fernando QueÍl'ós de Barros .Aguiar,
1135/>65,João Neves dos SantosJorgs,
1136/55, Francisco Manuel Machado o, ório de Aragão, 1141/55,
Jorge de J'esu Costa, 1l142r5, Carlos Manuel Frutuoso Pedrosa dos Santos Reis, 1146/65, Raul Alberto
Bramão Reis Carmo e Cunha, 1148/155, Fernando
Raul Pereira Fl"Ías, EM/55,
lMário Joaquim Dia,;
Borges, U59/56, António Hipólito de Andrade Rebelo
Vaz Rarposo,1'l'60/M, José Fonseoa de ,Matos 'e Góis
Caupers, 1190/55, Antero Antun,es Dia Lopes, 1191/
/55, J O'l'ge
515, .António Manuel Gomes T,eixeira, 11l!!f5
de São Paio Sou a Alvim, 11'97/6.5, José Jorge (10
Amaral Pinto Coelho, 1:206/55, Renato Martin Hermínio, 121'9/65, Jorge Vasco Kroft de .Moura, 1223/
55, António Jo é Duarte Leitão, e 1278/55, Armindo
Pena da ISilva Oardoso.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O3

Aspirante,s a oficial miliciauos de artilharia, os oolclados cadetes n." 1119/54, José Oarlos ,Ferreira Dâmaso, 1250/54, E'dgar J o é Sequeira, 1115/55, .António Catarino Pereira, 1137/55, José Joaquim de
IMendonça Soares David, 1153/55, TIumberto .AntónIO
Bruan de ,M·edeiros Borge,
1163/55, Joaquim de
Sousa Lopes, 1164/55, Fernando Duarte da Fonseca,
1166/55, José Ferreira
da Silva, 1167/55, Telmo
.Pinto B::usto, 1168/55, Paulo Carvalho de .Alme.ida
Coimbra, 1171/55, Joaquim ,Manucl Oeiras C01'(lelro;
1180/55, Manuel Frade d Mora Féria, 1185/55, J? e
Freire Ro ado Rico, 1193/55, Jorge Alv
Ribe-lrO
da Costa, 1201/55, Alfeu Amândio d ICarvalho Fernandes Forte, 1222/55, Rui Armamlo Pe .. nnha dn.
100 ta, 1224/55, Alfr do Manuel da.' 0, ta Vascoll('elos Patrí-cio, e 1250/55 Luí Armando Crstcr da
ICOta, todos 'elo regime~to dpartilharia
antiaérea
fixa.
Grupo de artilharia

de guarnição

Aspimnte» a oficial milicianos de artilharia, oS solc1~dos ,cadet~s n.O 1116/55, J'onquirn Franci: co .da pond!
Tavares, 1151/55, Rcginnldo Humberto
unes
Melo, e 1152/55, Pedro Ll1ís (1 Olivpirn. ('imbron,
todos do regim nto de artilharia aniiaérNt fLa.
I
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antiaérea

Aspirantes a oficial miliciano
de artilharia, os soldados cadetes n.0 475 /~54, do regimento de lanceiros
n." 2, Eduardo da Câmara Soares de Albergaria, e,
,do regimento de artilharia antiaérea fixa, 1236/54,
José Sousa Oarvalho Valadares, e 983/55, Alfredo
Djalme Monteverde Pereira Bastos.
8

Quadro de complemento das forças aéreas
(Artilharia
de costa)

A,spirante a oficial miliciano de artilharia,
o soldado
cadete n. ° 656/ 55, do regi.mento de artilharia
de
costa, Curlos ~ranuel,Oabral
Marques de ,Sou a.
(A rti Iharla antlaéeea)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia,
o soldado
c~dete n.° 1149/55, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Augu to Octávio Damião Moreira Rato.
Regimento de lanceiros n.O I

A. pirani.es a oficial miliciano

de cavalaria (rewnhecimento), o. oldado cadete n.O 852/53, do regimento
de infantaria
n.? 1, OODtantino Pontes da Encarna~ão abrita, 314/53, do regimento de infantaria
n.O lü, l>e<1roTeodoro Rojão Ferreira, e 606/53, do
r~gimento de lanceiro
n.? 2, João .Tosé Andrade
Simões, e, da Escola Prática de Cavalaria, 7;19/55,
GUilherme Lop
da ilva, 741/55, Vítor Manuel
re~'l'eira de arvalhc, 742/55, António Jo é Luís de
ll'lto, 745/55, F rnando Jo é de Abreu, 758/55, João
Manu 1 erra de Paiva ~ azaré, 76+/55, Armando
Galllinha Peguinho
e 774/55, Yítor Manuel FoueCa Neve
abral.
S

Reghnento de lanceiros n.o 2

A. ~irantc.

a oficial mili .ia no d
avalaria (reconheclmen to), o old ado cnd et :; n. 08 405/53, do regiõent~ d infantaria 11.° 7, l' ern: ndo 1) r ira :Mun,ras
:patarl!lO, 327/54-, do r cim nío de cavalaria n." 3,
'.rallclS o Antônio Palhavã Abu ida, 740/55, (lo rc51111entode infantaria n." 1, Jo'é Artur <lo Santos
t,a~pOR, t', da escola prática da arma, 7;32155, . .Al.1don1o ado;; <ln Ro{'hn. 'razão, 7:36/55,.10
Vü6l'1u
a Cruz
ini: 7-!7/5~, .Jo~
111)
de
Iiveira e

404

ORDEM DO EXERCITO

N.O 5

2." Série

Fernando
de Meneses, Verol, 769/55,
de Carvalho, 780/55, António José
Couto Pires, 793/55, Luís José Angelo
Serra da
Cunha Dias, 799/55, João EduaN10 Caldeira Castelo
da Purificução
Branco Oordovil, e 800/55, Armando
Filorôncio Farrajota
.
.A spirantes a oficial milicianos
de cavalaria
(polícia
militar),
os soldados
cadetes .n.·1 ',2-58/õ3, do regimento de infantaria.
n .? 11, 1\[ú1'io Antunes Marques,
988/53, do batalhão
de metralhadora,
n ,? 1, Luís
J'osé de Vilhena
Oliveira
Rocha, 568/53,
do regimcuto de lauceiros n ." ~, Eurico da I('OlH;('iC;:lo ,Sl'J'l':l
Pinto, 472/54, do rl'~iJl1ellio de luuceiros 11.° 2, .Jo:io
Augusto Carneiro de .sousa Domingues,
e, da E'i:<eoln
prática
da arma,
7..1-0/55, .Iosé Manuel de Avilê»
Nunes Pereira,
75:1/55, António )Inllu('l Marques d:l
Costa Roclieta,
77;~/55, Auíbul
Silvestre
Madeirae 777/55, António Moru ie Leão 'l'l'igo.
Sousa,

Manuel

766/55,

Antunes

Regimento de cavalaria

n.O 3

A pirantcs a oficial milit-iano
de cavnlnria
(recollh~cimento),
0& -oldado
cadete
n ." 3;10/54, do reg1mento de cavalnriu n ,? ;l, Leandro Manuel Neug'o,.e
920/54, do regimento
de cavn larin n .? 8, AntónlO
Farinha
Celorico, c, da escola práí icu da arma, 7:!?{
55, Ricardo de Campos Rodrigues,
7:11/55, João P?feira do Sousa Câmara,
734/55, Guilherme
AnilÍlllO
ela Costa Hebelo ela Cunha Rei,
7;35/55, Rui Fe~'11n11(10LOlIH'S Garcin , 750/55, António Afonso Corrcla
Yedl\S, 7G2/55, António Fnll\('i~(,o Mnrtinho F('l'l1;llI-

dos, 78;3/5f>, Jonquim 111;11111('1 Crespo Diogo, t' SOl
5f>. .TosP Manuel Pi nlu-iro ('1'('''[>0 ypl'gnH RochaRegimento de c~valaria n. ° 5

Asp ira nte n oficia 1 m il icianos de .avn laria (l'cconh~cimento),
ns HOl,dnelos rudett'
11."· Gl] /5;3, do regimento ele infantaria
11." 5, Manuel
II'igllPire!1o Pereira, c 4a2/5;l, elo l'l'gilll{'lIto do infantaria
11.°
Alhedo
ele Pinho .Noto Brandão,
407/54, <10 r~glllH'llto (Il' ('<lYlduria n.O 5, Erll('sto dos NnlltoH J)Hl~,
e 909/54, do l'egi111('11to cle ellg'enh:ll'ia
11."
:Mend('s Barhn~, P, da ('~('ola ]ll'lÍtit'n dn :lnl1:1, I_I (.),),
Artur 'L'ei" ira )!I'IHh's, 7(l0/55, Á{h'al'o de Azev~lo
Sonre~, 7():1 f>!), I~()lnlld() Augu,;to
lIorta
('ord('lJ'O,

J(!,

l:)!J~I~:>

2.' érie

ORDEM DO EXERCITO

N." 5

405

778/55, Eduardo Jo é Alvares de Almeida Sousa Veloso, 787/55, António dos Santo
Monteiro,
788/55,
Pedro de Gouveia f' Melo Borges da Gama, e 792/55,
António
Gonçaâo
anavarro
'I'eixeiva Rebelo.
Regimento de cavalaria

n.· 6

A. pirant ;; a oficial miliciauos
de cavalaria
(reconhecimento),
o soldado:
cadetes n.OR 572/53, do regi-

ruento de lunceiro n 2, João Gonçulves Riquito ,
e, .ela escola prática da arma, 70:3/55, D:\lIiel de Oli.?

veira c Santos

de Cumpos

Antunes,

74:3/55,

José An-

tÓnio Fragoso Pinto Oarll .J, 7Hl 05, Vftor }Ianud
!{odrigucH Capote, 755 55, Adão ..:\l\l's Vieira, 756
:)5, JosP :Mário de (Iliveira
(' SO\Hm, 757/55, Luís ele
Araújo :Mamed(' Fvruaudcs,
75H,55, ,\1varo Augusto
Corcl('iro <1(' Ol iveirn Tones,
l'Gl/5.5, Henrique
B{'%elTa de lousa Lopes, 7 f)j5f> , Hcmtlo Uustódio
~og\l.pil':l, 790/55, António }lall1H'l <le Almeida Cipriano
lIlrand:l,
791 55, António Fernnndes
Parente :Martins.
A~pi.l'~llt " a oficial mi l ir-inuos de cavalaria
(polícia
lllllrtar),
Os soldudo-, ('ac1d('" 11."· 476/1)·+, ,(lo regilllCllto de la nce iros 11.° 2, Vicente
.10,é <la Co la .Tú1Iior, e. da esco lu pníti(';\ da arma, j;HJ/i).'), Rui Mnl1\l('l Castelo
Branco Lucas de 'ou 'a, 74f)/55, Evaristo
~nlleil'o :Madeira, 77!lf55. )fál'io dos autos Miguel,
I

I

I,

!)/6ô,

1'('(]o,

p

Artur

Antônio

Ferraz

7!l..j. .15, ,loiio .Iouquim

Bnndcirn

('o"ln

Regimento de cavalaria

de l"iguei-

And rude Diogo.

n. o 7

Aspiranlt's

a ofi('ial miliciano"
de cavalaria
(canos do
() fUJ'l'ipl llIili('inno,
dn l't'gilllPnlo cle (,ll"ularia
n." a, 11.° JGO-K
P., Fcrnallc10
ordeiro
"{IlI:H1o, c solc1ado~ (·aclpt{· II ji!l ,')~, <lo 1'<'gillll'lllo
(c, Infantaria
11.° 1, \":ISC'O ~allu('l
<ln Cunha
erra.
.
l':n: no ,"io, 2(Hi/5:L cIo l'l'gimclt!o (1(· infantaria.
11.
:3, ,losí. Guc!'l('iro )1<1<1 ira (1(' lhito, Gl:l/5a, do
l'eg-im 1)10 d infantaria
!l." 4 .. Joaquim
Alhino lIil1H'nta Figupil't\(1o
l{('l)('lo .\ hr,lIl<,hl''''
(' :11;1 f 5:1 do
l'cgim '1110 <1(. infuntaria
11.° I G, .Art:l1· ('o~ta P'into
~a!'('hatlh.,
1', (la ('s('ola
pníli('" da anila, 7'2!lj,'}!),
cl nrl()~ Alhelto, Fel'·l'iJ'~_Hi~).?iro~ 714/53, .1 a! 11Il' })cCIO l'lIltn<lo
POlTe~. IÜ'2/:>,),
,
11('1.' la1l
Yl:tna da
.osta Na ;'0, 7()!)/55 .• {halo .Joaquim
.\hn<'ida
('omhatl'),

0

(1('

I
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Castro, 7,67/55,José
Jacinto Gonçalves Pincarilho,
768/..55, José Manuel da ,silva Carvalho V alenie iMen~
des de Morais, 772 {55, Henrique MUinruelEvans de
Oarvalho, 775/M, Francisco Ventura ,da 100 ta, Mi~
randa, 776/55, 'Mário Ivo Ferreira de Sousa, 796{55,
Frederico Carlos Bouça Barata Ribeiro, e 798{55,
José FiJ.i,pe Salvador ,e Brito.
Regimento de cavalaria n. o 8

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria (reconhecimento), os eoldados cadetes' n." 469{53, do gru,po
de artilharia
contra aeronaves n. ° 1, J osé Cordeiro
de Araújo, e 551{53, do regimento de lanceiro n.o~,
António Manuel Almeida C orreia , 473{54, do regimento de Ianoeiros n.? 2, Policarpo ,Manuel ,de SOU~,I
Pereira, 376{54, do regimento de cavalaria n." 7,
Eduardo José .AbreuM,endes .Frazâc, e 921 {54, do
regimento ,de cavalaria n 8, António Chorão, e, (ln
Escola Prática {le Cavalaria, 737{55, António :Manuel Veck Vaz Sarafana, e 738{55,Eu
ébio Vieirn
Pinto Caldeira Miguéns.
Aspirantes a oficial miliciano de cavnílaria (carros d.e
combate), os' soldados cadetes n." 614{53, do regImento de infantaria
n.? 4, Joaquim IIermenegildo
Figueiredo Horta Correi a, e 601{58, do r gimento dr
lanceiros n. ° 2, Manuel Oaldeira Castel-Bmnco Geraldes, 326{54, do regimento de cavalaria n." 3,
Joaquim Lopes Fernanrle , €, da Escola Prritica dl'
Cavalaria,
748{55, Fernando
avier de Basto ('
Moura Neves, 782{55, Manuel António GuilherI11e
IMartins da IIora, 795/55, Alberto Ribeiro elo'! SnJlto , o 707{5ô, Afonso (~.Jcnd e Prata.
.?

Grupos de carros de combate

ASipirantes a oficial miliciano
de cavrslaria (carros de
combate), os soldados cadetes n.06 781{55, ado A.~~
berto Ferrão Ribeíro Gomes, e 7 G{55, Ianuel ,~rJ~
daurre Gome de Carvalho, ambos da escola práhCfl
da arma.
Escola Prática de Engenharia

Aspirantes a oficial milicianos de engenharia (tJ'ltn~missões), o soldado cadot s n.O 755/55, Carlos J~~o
Simões de Oliveira, 760/55, António João Abnel a
da Gama, 762/55, Mauu 1 Augusto
eve d Cttrva~
I
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lho, 769/55, Fernando Nascimento Vieira, 770/55,
Francisco Jorge da Costa Ferreira, 776/55, Luís Augu to Guedes, e 777/55, Ago tinho Freire Lobo Vaz
Pato, todos do batalhão de telegrafi tas.
Aspnante
a oficial milicianos de engenharia (sapadores), o soldados cadete n.O 1197/55, Rui Manuel do
Carmo !ldefon o, 1207/55, José Acácio Martins Garcia, 1212/55, Joaquim Jacinto Ferreira,
1219/55,
J o é João Colm Marques da Silva, 1223/55, Virgílio
Penalva E teves, 1234/55, J o é O cal' Pereira França,
1241/55, Raul Fernando de a tI'O Macedo, 1247/55,
Mateus Manu I Lope de Brito, 1260/55, Martinho
Rocha
adais, 1273/55, O cal' Gonçalve
Bonvida
Malcata, e 1276/55, arlo Eduardo Macedo da Cruz
Ferreira, todo da Escola Prática de Engenharia.
O

Regimento de engenha'ria n.O I

Asp~rante a oficial milici anos de engenharia (tramllUlSsõe ), o. oldado cadetes n.O 759/55, José Manl~el Batalha lup 'rtino, 761/55, António Artur Ferrena. de Iagalhães, 767 /55, Jorge Emüiano, e 768
55, João Jj rau 'isco Galvão, todo do batalhão de te1egrafi ta .
Aspirante , oficial miliciauos de engenharia (sapadores), o oldados cadete n.O 1201155, António Fernando d
a tro
idal Belo, 120-1/55, António Augu~to Davi s Graucha, 120D/5i),
arlo Eduardo de
Castro e ilva
ória ~óbr ga, 1252/55, Antómo Augl~ to da .ruz, 1272/55, Carlo Alberto Martins Couceno, 1274/55,
Argel ele Melo,
UllO Antônio Paour
]275/55, Aueu to Manuel Pinto Clara, e ]278/55.
J,tílio Barroiro« Mru+ius, todo' da Escola Prática d .
Eng<>nharia.
I

O

T

Regimento de engenharia n. o 2

Aspi.t'ant
a oficial miliciano. d cncenhcrio (traus))1
_
)
rI L soes , os soldado cad t n.OI 763/55, J org
arl~s Baía BO~'ges ~a Rocha,
55, Raul ~'raneis('()
.ernandc. Esm l'lZ DelcI'lH', 111/55,
1 tino MarilHo d~~Sihn. lorreiu, 772, - 0, Ianu I FI' ncisco da
1JUZ
uscim nto ,
774/55, Guilh rme Manuel Ba1'A )~Rn. Farinha, todo elo baialhão de 1t'legrafistaR.
plran1e a oficial miliciallos d' llg'<'llh:uia (sapadops), os oldacl ' cad 'ti>. 11.° 1235 r,5, António Luís
irad da o ta, 123 /r'5, IHluer Ribeiro da ilva,

72~

1
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1239/55, Raul Alberto
1240/55, Alberto José

de Oliveira Pinheiro
Torre,
Rodrigues
Valente,
1269/55,
Mário de Gusmão Franco
Martins,
1270/55, Sílvio
Augusto
Roseiro
Matias,
e 1271/55, JOAé Manuel
Machado,
todos da Escola Prática
ele Engenharia.
Batalhão de telegraflstas

Aspirantes
a oficial milicianos
de engenharia
(transmissões),
os soldados cadetes n ." 748/55, José Domingos Mautero Morais, 750/55, Carlo :àlanuel Barbosa Gomes da Silva, 751/55, J oaquim André Ferreira, 753/55, José Maria Palma Ruiyo, 754/55, Virgílio dos Reis Cardoso Igreja,
756/55, José Manuel
Baptista
Vaz Nápoles,
758/55, José Delfim GuiJ1la~
rães dos Santos Matos. 766/55, José Paulo Leiião
Gonçalves
Bordado,
773/55, 'I'omáa António
Bnn~
deira da Gama Pimentcl
.Piuto de Vasconcelos
Pesanha, e 775/55, João Salvador Marques Neto, iodos
do batalhão
de telegrafistns.
Batalhão de caminhos de ferro

Aspirantes
a oficial milicianos
ele engenharia
(nuni:
nhos de ferro), OR soldados cadetes n ." 420/55, Jose
CarIOR Calçada Bastos Aires, 421/55, Carlos Eugé~
nio Magalhães
Correia da Silva, 422/55, José Ma~
nuel Fortuna
de Carvalho
Autclo, 423/55, :Múrio
Canongia Lopes, 424/55, Fraucis co António Carlos
Vaz Soares Bnptistn,
e 42,j/5;), Trbino José
uneS
Cunha Pimentel,
todos do batalhão
de cnruiuhos de
ferro.
Grupo de companhias de trem auto

Aspiruutes
a oficinl milicinuos elp eugculmria
(snpado~
res}, os soldados cadetes n.OO ;l!);3/52, do l'Pgilllt'IIlO
de infantaria
11.° ll, António Augusio
de l~igu('in,do
da Silva Martins,
e, ela Es('o]a Prática
ele Engrnhn~
ria, J] !JS/55, Almi ro DC'l Npg'l'o Li'rrnandt's, 1:.W;3 55,
J'osé Carlos Pinto Soromcnho
Viana Hnpt.istu , 1215/
55, João Eusébio Damasceuo Botequilhu, 1217 55,
José Mauuel Qurlrós Yelôs, 124f>/55, Henrique
All~
rél io dos Santos Seabra, 1255/55, 1>0<11'0 Emílio SOtl~
res Marques
Valente, e 126:3/55, LUÍH Al1wl'to de
Albuqucnlue
Veloso.
Companhia divisionéria de manutenção de material

Aspirante
a oficial
sões ) , o soldado

iniliciano
cadete

(](' rllgenhal'ia
(h'aJ~~lnis~
77 /55, do hatnllwo de

H.o
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ielegrafi ta , António
Mauuel Figueiredo
Lobo dos
Sauto .
A. pirante a oficial miliciano de engenharia
(sapador),
o soldado cadete n ." 1242, da Escola Prática
de Engenharia,
Filipe J o é Monteiro Enes.
Escola Militar de Electromecânica
A. pirante a oficial nriliciano
de engenharia
(transmi 'sõe'), o oldado cadete D.O 75755,
do batalhão
de
tl'lC'grafistnH, Rui Manuel Vilas Pires Leitão.
Quadro de complemento das forças aéreas (engenharia)
A~pi.l'antes a oficial mil icia nos de engenharia
(Lrausll,llssõps),
os soldados cadetes n .0' 752/55,
Antônio
\ ítor do' Santos
J(' Almeid'a Viçoso, e 765/55,
};dmunJo
JOI'~ Bacia. ]3el~1lI, ambos
do batalhão
de
Ü'legrafista s.
Aspirantes
a. oficial milicianos de Pllgenharin
(sapado1'es) , os soldudos (·n<1ett·s n.OS 120255,
Pedro Carlos
])in.~ Loho Rodrigues
(los Reis, 120G/5;j, Henrique
José Anjos Reynolds
<1(' Sousa, 1220 55, Fernando
Pern'ira
Lima 13p10, 1224 i);), Jorge Guerra do~ Reis
Guedes, e 1227 55, F'runr-isco José Ribeiro de Bar1'0., todos (la E cola Práí ieu de Ellgl'llhal'ia.
Regimento de infantaria n.· 2
Aspirante
a oficial 111iliciauo médico, o soldado cadete
ll.". R02/5;3 ' do 1'l."illll'lltO
dI' infunturja
n ." 1, Ant<Í,..,
lllO )1nnup1 Santiago
Quillla~.
Regimento de infantaria n.· II
A~Jlirallt('
u ofic-ial lllili('iallo
llIc>(1i('o, o ~ol(lac1o cadct •
ll.~ ~a/,j;), do ('l'lItro dl' insí rueão do st'l'\'i~() de saúde
11lJhlal', )1.11111l'1 Il enrique
)lartills
l!'l'l'T ,ira. Boü·-

1 ho.

Batalhão de caçadores

n. ° 2

A~pil'al\1<' a ofir-iul m ilicinno m~lli<'(], o soldudo cadete
'':" :)2/i')5, (lo l'l'IlÜO dl' ill'itru\,i'ío (10 'il'l'\'i\,o d' saúdo
11Ilhtal', Ydo}' lIl'l'lH'l't ''!·(lueil':I.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 2

A~pitalltl' a on('ial lllili(·iano
1lI 'clico,
o .olda(lo ('aaeto
II '.° ')('
- - (1o ('('ldro (1(' lIl~t],\I~·iio
.
1 'au(' 1('
:--) ,);),
(I'o -;('1'\ 1\'0 (e
IlIlhlu!', Ill'}'l'iqu'
HilH'iJ'o.
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pesada n.O 3

Aspirante a oficial miliciano médico, o soldado cadete
n." 54/55, do centro de instrução do serviço de saúde
militar, Aurélio do Espírito Santo.
Regimento de cavalaria n." 6

Aspirante a oficial miliciano médico, o soldado cadete
n." 34/55, do centro de instrução do serviço de saúde
militar, Horácio Salgado Rodrigues.
1.0 grupo de companhias de saúde

Aspirantes a oficial milicianos médicos, os soldados cadetes n ." 488/,54, do regimento de infantaria n." 1,
João Pedro Guerra Bastos Gonçalves, 338/54, do regimento de infantaria n.? 5, Vérter Maria das Neves,
797/54, José Carlos de Almeida Gonçalves, e 798/54,
Sérgio Luis do E pírito Santo, ambos do batalhão
de metralhadoras n." 1, e, do centro de instrução do
serviço de saúde militar, l/55, Jo é Manuel Oacho~el
Pereira da Silva, 2/55, António Garcia Teixe~rn
Pinto, 4/5'5, José Manuel Lopes Vieira Campos Le1tf
da Silva, 5/55, Manuel Tavares de Sousa Ooelho, 6/
55, Orlando António Ooelho Leitão, 7/55, Manuel.de
Oampos Pereira, 16/5'5, Amadeu Balbino Ferrell'U
Marques Buceta Martins, 17/55, Bernardo da Veigu
Gil da Fonseca Pinheiro, 24/55, Gabriel Oarvalho
Gouch a dos Reis, 27/55, José AI berto Mateus :Marques, 28/55, José Miguel Ramos de Almeida, ;10/'55.
Agostinho Morais de Sena Bsteves, 33/55, J osé A~iónio Oastel-Branco Mota, 35/55, Jo é 1'1'0('1 GUlrnarãe
de Sousa Braga, 37/55, Fernando Jo é Jorge
Cavaca, 41/'55, Joaquim José Machado Fontes p~reira de Melo, 43/55, António Aur~lio de Oampos Simão, 47/55, Nuno Jo é de Oliveira Ribeiro, 48/55,
Prancisco Manuel Morais Alves, 49/55, Luís :Mo~teiro Simões de Carvalho, 50/,55, ÂJ)gelo José GIl
Rodrigues Mendes, 57/55, António José da Fonseca
Santos Dores, 58/55, José :Manuel Brito e ,oa ~ro
Mondes de Almeida, e 59/55, António Luís J..ourelro
Saavedra Machado.
Aspirantes a oficial milicianos farmacêuti os, os soldr
do cadetes n ," 36/55, Ramiro Auzuato
antos Lea ,
e 38/55, António de Almeida Igreja Ramos, ~~bOH
do centro de instrução do erviço de saúde 1D1htar.
>
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2.· grupo de companhias de saúde

Aspirantes a oficial milicianos médicos, os soldados cadetes n." 261/53, do regimento de infantaria n." ll,
Jo é Maria Escnrduça Dias, 1074/54, Horácio Mendes Nunes Gil, e 1116/55, Norberto Jaime Canha,
ambos do regimento de infantaria n ," 12, do centro
d~ instrução do serviço de saúde militar, 3/55, Cândldo de Sena Carneiro, 8/55, Álvaro Rui Machado
dos Santo Crespo, 9/,55, Jorge Oliveira Marcos da
Fonseca, lO/55, Bráulio Aíon o de Sousa, ll/55, José
Antero Campo. de :Breitas, 12/55, Carlos Marcelino
Me quita Mende
Ioreiru, 13/55, Bernardo Coimbra
Bonifácio, 14/5'5, Baltasar Ernesto 'I'eixeira Valente,
1?/55, Levi Eugénio Ribeiro Guerra, 18/55, Gualdlno Alberto elo Tascimento Thuivo, 19/55, José Augusto Marinb eira Cunha Monteiro, 20/5'5, Ricardo
David Encarnação de Almeida Magno, 21/55, António Carlos Torre de MaO'alhães Mendonça Pimentel, 22/55, Va co Henrique Rodrigues de Azevedo,
25/55, Mário Coelho ele Mene e ,29/55, Marcelo Rui
da Co ta oare Rebelo Barbo a, 31/,55, Rui Manuel
Coreia Vaz O ório, 32/55, Jorge Augu to Pereira,
40/55, Jorge Manuel de Oliveira Fagulha, 42/55,
J o~é ele Freitas 'I'avar ,44/55,
António Freitas de
Oln~eira, 45/,55, Jo ' J..Juí Alves Vítor Nogueira
Frene, 46/55, António Branco Amaral, 51/55, Augusto Mário de ou a Co ta, 53/55, Manuel Rebelo
ISoares, 56/55 ,1:fário Jo 'Dia
Coelho, e, da Escola
Prática
de Ad mini: tração Militar,
82/55,
Manuel Carlo da ilveira Leit da Cunha Va concelos,
83{55, António dE"Castro Ribeiro, e 117/55, Carlos
A .A~gu to de Pina
ilva Leal.
s~Hrantes a oficial miliciano. farmacêuticos, os sold~dos cadetes n ." 39/55, Fernando Moura ilva Golnho, e 55/55, António I arlo de Oliveira
eguro
Se:ra, ambos do c ntro de in trução do s rviço de
saude militar.
Ministério

do Exército -I.· Direcção-Geral

ASpirante a oficial mili iano do rviço d administraça~ ;militar, o soldado cad t n." 64/55, da escola
pratIca do ln mo erviço , Jo 'Pire
Lourenço.
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do Exército - 2.' Direcção-Geral

Aspirantes
a oficial milicianos
do serviço ele administração militar) ossold adas cadetes n. ,2/55, José [Manuel Borges G ama Cornélia da Silva, 5/55, E,duardo
.J oséde Almeida Loureiro e Vasconcelos,
11/55, José
Jouquim
Hipólito elos, '~ani os, 14/55, Carlos Alberto
Bento de Ol iveàra, e ,5;3/55, António Manuel Dias J.iÜp~s da Silva, todos da escola prática _do mesmo serOB

VlÇO.

~egimento

de infantaria

n.· 2

Aspirantes
a oficial milicianos
do serviço de uclmillicitração militar,
os soldados cad etea n. os 27/5:'), J!'('~'nan do Vassalo
NalllorndoHosa,
e 30/55,
An[Ó1111)
Pau~o Daniel,
ambos da e;;cola prática
do mesmv
servlço.
Regimento de infantaria

n.· 6

Aspirante
a oficial miliciano
do serviço de admiuietrnção militar,
o furriel
m il ioiano n. ° 610/5:1,(10
1.0 grupo de companhias
do mesmo serviço, Antero
Martins
Bouçanova ,
Regimento de Infantaria

n.· 7

Asp irrmt es a oIicial milicianos
do serviço de admini,trnção rnil itar , os soldados cadetes n ." 40/55, 1)uarte
Nuno Aires Gorjuo Henriques, ,e 44/5.), ~ManlH'll)edro RaimUl~c1o Coe11lO, ambos da escola prática
do
mesmo servlço.
Regimento de infantaria

II.· 10

Aspirante
a oficia) miliciano
(lo serviço ele ndJllini~tração mril itur, o solclml(} ,(';)([plp 'n.? 4:{j:JG, (la (\8('01<1
prática
do mesmo 8(,1'\'i,0, Miguel
.\ ngl'lo Conele
Rendeiro
,dr Araújo
e Sá.
Regimento de infantaria

n.· 12

Aspirante

a oficial miliciano
elo serviço de a(hnilli~trnção militar, o soldado cadete n .? [)5/.)0, ela escol?
prática
do mesmo serviço, Mário Emílio Forte ]31gote Chorão.
Regimento de infantaria

n.· 15

Aspirante
8 oficial
miliciano
elo serviço ele administenção m il.itur, o soldado clHlde 11.° ;2;1/.55, ela c,,~'ola
p rritjca
do mesmo
erviço,
:Mário Luís da SIlva

Murteira.
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Regimento de artilharia ligeira n.· 2

Aspirante
a oficial miliciano
do serviço de administração militar,
o soldado cadete n." 57/55, da escola
prática
do mesmo serviço , José Alberto
Gama da
Cunha e Costa.
Regimento de artilharia ligeira n. o 4

Aspirante
a oficial miliciano
do erviço de administração aní litar, o soldado cadete n." 16/55, da escola
prática do me mo serviço, Adriano
dos Santos Gonçalves.
Regimento de artilharia ligeira n.· 5

AspÍl'ante
a oficial miliciano
do serviço rl e administraçllo militar,
o ol dado cadete n." 1'20/.j;), da escola
prática
do me mo serviço,
Alexandre
Alvaro
de
A sis 'I'eixeira da Gama Lobo Xavier .

.

Regimento de artilharia pesada n.· I

Aspil'ante
a oficial miliciano
elo serviço de administração militar,
() soldado cadete H.· 01fJ5, da escola
prática do mesmo serviço , Rogério Luí
Pereira de
Oliveira.
Regimentode artilharia pesada n.· 2

.Aspirante
a oficial miliciano
elo serviço de administração militar,
o oldudo cn dete .n." 49/55, da escola
práti('a do mesmo serviço, António de Sousa Ribeiro
!foreira.
Regimento de artilharia antiaérea flxa

ao .

u oficial mi li ciuuo
erviço de adminismilitar,
() soldado ('adplC' n ." ,(j(j/0.j, da escola
prática
elo mesmo
s(\J'vi!'o, Ricardo
.J ortre
Furiu
'
~
(
J'Il11,wh().

.Aspirallte

lrn\,ão

.

Grupo de artilharia contra aeronaves n.O2

Aspil'antl'

lr"C;ão

a oficial m.il iciuno
m ilit.u,
() sol(lnclo

2." grupo
ArlllnU(!o

(lo serviço ele admin is(',uh·te n ." (j]()/.,)4, ,(lo
d e companhias
de administração
militar,
Ribeiro
C!(' Se ixns.
Escola Prãtica de Engenharia

Aspil'Ullh'H a ofir-inl mi licin nos (10 RC'l'vir.:o de administrar.:ão -mililnl', os s{)l~1:\'(lo' cadetes n.'''' 1.9/;);), .Toão
ManllPl Leal Ferreira
Aunsuicio,
20/;)5, P dro I.Joff,
e ~] !-').), Orlando AJ", r z Hei. L ul, todos (ln escola
prahcn (10 mesmo S l'\'iço.
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Regimento de engenharia n.O2

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, o oldado cadete n." 42/55, da e cola
prática do mesmo serviço, Fernandn Elísio Pinto
Gomes.
Companhia divisionária

de manutenção de material

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, o soldado ,ca,dete n." 37/55, da escola
prática do mesmo serviço, Alberto Alves de Oliveira
Pinto.
1.° grupo de companhias de administração

militar

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, o furriel miliciano n." 562/53, do
1.0 grupo
de companhia;
de sa.úd e , Joaquin1
Manuel Bexiga, primeiro-cabo miliciano n." 434/~~,
do 2.° grupo de companhias de administração
nllhtar, .Mnnuel Joaquim Espino a ,de, á IMachado, e
soldado oadeí
n.08 4/55, Jo s Pereira de
ou a
Uarrusca, 33/,55, Joaquim Martinho da ilva, 35/55,
Manuel Ga par Morais Ribeiro de Castro Meireles,
.36/55, Rui Octávio 'Mato de Oacvalho, 41/55, António Mário Moreira Gonçalves Ferreira,
45/55.
Adriano Carlos Almeida do Miranda Baptista, 56/
55, Jorge Afonso de ,MelHlonça Gouveia Ilh[lrc~,
58/55, António Pai de Sousa, todo da E cola Pratica de Administração
Militar, e n." 474/53, do
1.0 grupo de companhias de saúde, Abilino do Roária da Silva Pereira.
2.· grupo de companhias de administração

militar

Aspirantes a oficial milicianos elo serviço d ndmiIl;is(ração militar, os soldados «adetes, da escola ipr:.ít~ca
do meS1UO sl'rviço,
3/:);), TJuís , Iunu 1 Al110nJ11
Bessa do Carvnl h o, 6/55, :àfn1111 1 FiE]> Pessoa nntOR Loureiro, 10/65, José Oliveira Marquea, 12/55,
Acãcio )fnnuel Pereira Mag-l'o, 15/55,
o 1 ral'l()~.d('
Uelo Loureiro, 17/55, ,Toão ICarlos ele', 0111m('r iPrre1ra
Cardoso Salgado, 26/6.5, Eduardo Henrique TIofacker de :àfo er, 32/55, Edmundo
Gonçnlves
Parg-ann,
34/55, Eugénio AUg-ll~Lo )rnrque~ ,da MoLa, 50/55,
Abel Frrl1lriRro Gaspar,
ô2/55, Vaaco SerrallO de
Castro, 54/55, Antéu io Simões Lopo: 5D/55, Ac1nJberto de Oliveirn Lopes
nlcnt
da
rus, 60/5 ,
1\.01
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de Deus Figueira,
Cardoso, 631
Manuel Mora

61/55, João Manuel Pessoa Barreiros
55, José Afonso Gil, e J2]/55, Jorge
do Vale.

Instituto de Altos Estudos Militares
Aspirantes
a oficial milicianos
do serviço de administra~ão militar
os oldados cadete
n.OS 46/55, José
da Cruz Rodrigues, e 67/55, Manuel
Fernando
Osório Alves de Castro,
ambos da Escola Prática
de Admil1i"tra~ão
Militar.
Depósito Geral de Fardamento e Calçado
Aspil'ant e a oficial miliciano
do serviço de administrU\'ão militar,
o soldado cadete ]).0 65/55, da escola
prática do mesmo
erviço, José Fernandes
Jardim .

.

Hospital militar regional n.O 4
Aspirante
a oficial miliciano
do serviço de administração militar,
o soldado cadete n ." 38/55, da escola
prática do mesmo serviço, António Simão Toscano.
Ministério do Exército - 1.. Direcção-Geral

A.s,pir~ll,te:,; a oficial miliciano:
do q uudro do '. serviços
,lll:XÜJul'e~ {lo Exén'ito,
os soldados cadetes n.O 1183/
55, do regimento
de artilharia
antiaérea
fixa, FerS

l.l.ando anta Moreira
fende,
e, da Escola
de Adnlillistrac;ão
Militar,
69/55, ]) ernando
Branco Mare slino, 84/55, Aurélio Jh1guHtO
da CORta, 99/55, ITenriq ue Manuel Carmona
Botelllo
Iourão, l' 115/55, António Va
, e Y.ivcil'os.

â1.l(~,

Prática
Augusto
Milheiro
Rodrico
eto

Ministério do Exército - 2.' Direcção-Geral

ASllil"ll
t
ti '1 lllJ '1"J{!JHllOS {O
1 quaul'<l
.1.1
•
.
'. ~ t'~ a () ('Ia
uos el'VJços
~\Lxlhares do E,él'l'ito,
os soldudos cad iíes H.O 5;38/
l~' <lo batalhi'io d' mvl rulhndoras
11." 1, Cada
Lopes
71<mto, E', <la E~>(·()Ja Prátic-a (lc Admi nisiraçâo Militar,
J ~55, fallupl
Roquete (le :Ml'lo (\unp >10, 76/55,
'COao :\faurí'cio Femandes
'algueÍl'Q, e 0/55, Carlos
ado' Alb rio Pereira
oelhc dos Rei .
S

á .

Ministério do Exército - 3.· Direcçio·Geral

a ofiein] mili .ir nos elo quadro los ervicos
\
E.. 'ito, :> s ldados cadel . n.O' 78/55,
urIo· Tavares
'!'uz
'ig~\, 0'...,/55, Erne'to
Oscal'

uiPll'anles
,']'

ICIXllar

S Ido

'1'
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de Morais Medeiros,
Palma Ferreira,
96/55, José de
98/55, Carlos Dewet Mourisca
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95/55,
João
Pedro
Almeida Fernandes,
Beaumont,
,e 100/55,
.íodos (ln Escola Prá-

Ministério do Exército - Direcção dos Serviços do Ultramar

a oficial .m.ilicianos do quadro ,dos,erviços
auxihiares do Exército, os .oldados cadetes
449/
55, Jo é Manuel Carrasqueiro Canas Mendes, do batalhão de metralhadoras
H.O I, e 74/55,
Gonçalo Bapti,sta Rodrigues,
<ln E, cola Prática ode Adrnini: iração

Aspirantes

S

n.O

Mi1itar.
Governo Militar de Lisboa - Quartel-general
Aspirante
a oficial tni licitmo Ido quadro dos serviços
auxiliares
do Exército,
o soldado cadete 11.° 77 j5?,
da Esooln Prática de Adrni ni tl'[U;'UO Militar, AlllóulO
Al,tredo Guedes <h' Carnpo Rosado.
I.a região militar - Quartel-general
Aspi rautes a oficiu l m iliciuuos do quadro dos ~erYiç05
auxiliares
(lo ExPl'(·ito, os «oldudos cadetes u." 8]./
55, Eduardo Beued.ito cle Faria de Admeida :Ferre.lrinlra, e 86/35, Alrn iro Dias Lei!ede
'ampaio )f~,rais, ambos <la E col a Pl'Mi '<1 de Administração
}Íl-

Iitar.
2.a região militar - Quartel-general
li !'e a ofici a1 mil i(~,iano ,(lo (Pincho dos sorvi C~.,
auxiliares
<lo Exército,
() sol(lado ('[\(1('i 11.° 110/~'1)t
ela E<;.Cü},a Prüí ieu .(].(' /ulmilli"j,':1,i'ío
Militar,
0:1b rto Duvul ~rncbado.

Aspira

3.' regllo militar - Quartel-general
As>pirnnt 's :l ofi .inl J))oiliciHllO'~ ,do qll:l<1r~) .tlo,\;-.eryj'7/
O
auxiliares
elo EXPl'('ito, (h soldados ('a<l('t('~ n.O 55
1
55, do hatalhão
cle uH'!rnlhn(lol'nH
!l.O
1, Fe]'Il:~ll~~
111
da C'unl1::t LOlll'l'il'ot Pt <lu Es('oh Prídi('l\ dp Adll11
iru,ão Miliial', 70/55, Allt611io L:u'lnu GOIl(,'nh('~.( n

r

.1n

88/5f>, Alberto Augusto
<la FOllN'fl
Al'flU
103/55, Mnnucl ,T'1(1:1k Gomc: dI' ]flig·u'l'il'C'·do, e 10)
55, T,uís ..:\llg'('lo Fip;u!'im <1(' AI 111 (';<1:1 (' il\':1.
~ilva,

I

4.' região militar - Quartel-general
Â

pjJ':~l~lcs

II

oficia~ l~ili('inn(}~ do qll:\<ho dos •
R:\PI'('J!O,
o~ s(lldncl()~ (':Hlp!('s ll.

nu.ll11ll't'H do

.

~'.l'\~)ig/
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55, da Escola Prática de Administra9ão Militar, Luís
Nuno Marque Faria e Melo, e 654/52, do 2. grupo
de companhia
de admini tração militar, Serafim
Edmundo da Silva.
0

Regimento de Infantaria n.· 2

.Aspirantes a oficial milicianos do quadro do. erviços
auxiliares do Exéreiio, os soldado cadete n. 794/
53, do regimento de infantaria n. o 1, Jorge Correia,
~e Faria e Maia de Aguiar, e 91/55, da Escola Prátt?a Ide Administração Militar, Jorge Luís Gonçalves
OI

Llno.

Regimento de Infantaria n.· 7

.As,p.irantes a oficial nrilicianos do quadro dos serviços
auxiliares do E éroito, os soldado cadet
n. 789/
54, do regimento de infantaria n." 7, Jacinto Duarte,
e, da Escola Prática de Administração Militar, 107/
55, Eugénio José Antune da Cunha, e 114/55, lHernâ.rci Augu to Ferreira
da Costa.
OS

Regimento de Infantaria

n.· 15

A. pirallte' 'U oficial miliciano" do quadro dos serviços
a~l:xiliares do E ército, 08 oldados cadetes n.O 32/
5~, do regimento de infantaria n." 6, Manuel Antó~10 Guedes
de Almeida, e 94/55, da Escola PrátIca de Adrnini tração Militar, José Luciano Afonso
e Cunha.
I

Regimento de artilharia

ligeira n. ° 4

Aspirant.e a oficial m iliciano do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, o soldado cadete n." 717/55,
do regimento de infantaria n." 9, J'osé Adriano Pinheiro de
u a.
Regimento de artilharia

pesada n.O 3

Ailpirante a oficial rnil icia no .00 quadro doo ervíços
aU.'iliares do K irr-ito, o oldado cadete n." 108/55,
da E.<'ola Prática de Admini~tra~ão Militar, David
cmnç'ulye
oirnbra.
Regimento de artilharia

antiaérea

fixa

Ai>'pir~n.tea 0:6. ial miliciano 00 quadro doo erviço
UXll
lUre, do Exército,
o soldado cad t n." l/55, da
J scola Prática <1. Admin1.·tra,ão Militar, Alberto
ordão da 'ilyu Salo·u iro lIarque
da Co 'ta.

i1

I
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Regimento de cavalaria

AS'pira.nte a
auxiliares
da Escola
Á:lvaTo da

2.· Série

n.O 5

oficial miliciano do quadro dos serviços
do Exército,
o soldado cadete n." 87/55,
Prática de Administração
M'ilitar,
J osá
ISilva Moura.
Regimento de cavalaria
(Grupo de carros

n.· 8

de combate)

Aspicr-ante a oficial miliciano ,do quadro dos ,serviços
auxiliares
do Exército, o soldado cadeta n ." 246/55,
do batalhão
de .caçadores n.? 1, -Iosé Serrá no H.aposo.
Grupo divisionário de carros de combate

Aspirante
a oficial rrriliciann ,do quadro ,dos &ervi\,os
auxiliares
do Exército,
o soldado cadete n.? 102/55,
da E'sCOIla Prática
de Administração
,Militar,
J ofio
Carlos dos ,Santos Lopes,
Escola Prática de Engenharia

A,spiranie
a oficial milioiano
do quadro dos erviços
auxiliares
do Exército,
o soldado cadete n.? 75/55,
da Escola Pu:,áti'Üa de A,d'lllillisiração- Militar,
Al"aro
J cão dÜrey Roquete.

•

Grupo de companhias de trem auto

Aspirante
a oficial ll1iliúano
'do quadro dos ,sen·j'50S
auxiliares
do Exército,
o soldado cadete n." 72/5.'
da Escola Prática do Admini traç<1o Mihtur, 01:11'1-

seau Mesquita

de Abreu.

Companhia Oivisionária de Manutenção de Material

Aspirante
a oficial rmiliáano
do quadro elos .serYi'5s
auxiliares
do K-érrüo,
o oldado cadete n." 90/5 ,
António
ele Sousa Guedes,
ela Escola
Prtítica
de
Administração
M iIi tar.
J. o grupo de companhias de administração militar
A,g,pirante a oficial miliciano
do quadro do spr"i S
auxiliares
do Exército,
O soldado
cadete 11,° 85/ "
da Escola Prática rle AdmüüsÜ'n."ão
Militur, Autón10
do Amaral Coimbra Rente.

gs
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n.O 4

Aspira~te a oficial miliciano do quadro dos serviços
auxiliaI'es do Exército, o oldado cadete n." 79/55,
da Escola Prática de Adnrini tração Militar', Fer!Il.ando.Duarte Dia Bexiga.
Instituto

de Altos Estudos Militares

A,spirantes a oficial miliciano. do quadro doo serviços
au."iliares do Exército, os oldados 'cadetes' n.08 73/55,
da 'Escola Prática -de Admini. tração IMilitar, Luís
João de ]3 erreira Lima de Andrade Albuquerque
B.ettencourt, e 111/55, (la E· cola Prática de .Admini tração (~filitar, José Augu to de Sousa Eerreíra
da 'Silva.
Campo de tiro de Alcachete

Aspirfl/llte a oficial miliciano do quadro do serviços
auxiliares do E xérci to , o oldado cadete n." 112/55,
da E cola Prática de A dmini, tr.ação IMirlitar, Manuel
Pi,res da Rocha.
(Nilo carecem do vIsto ou anotnçAo do Trlbunal do Contas).

Por portaria de 11 de Março de 1956:
Oontando a antiguidade de de 1 de Novembro de 1955:
Regimento de infantaria

n.· 7

A..l~e~esmiliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliCIano de infantaria António
eiça de Oliveira Gordalina.
Batalhão Independente de Infantaria

n.· 17

A.lfe~?s miliciano de infantaria, o a pirantes a oficial
~Ülciano d infantaria António J o de Vasconcelos
mõ s de Macedo Faria
Jos Manuel Alcântara
ateus Marque .

M

é

Batalhão de caçadores n.· 4

AJfe~es miliciano do infantaria, o a pírante a oficial miIClano de infantaria II rmite iro es Tomás.
A

Regimento de artílharla

ligeira

n.· 4

"üferes
. I mi.
1"
rol'li'
ciano de artilharia,., o a"pírante a ofiela
1C1nnode artilharia. João António
liveira da Paixão.
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Regimento de engenharia n.· I

Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial
miliciano de engenharia António Silvestre de Almeida
, Leitão.
2.· grupo de companhias de administração militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar, o
aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço Francisco Pessanha Leite Monteiro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 17 de Maio de 19~6. Silo do"l·
doa emolumentos,
nos termo! .do Decreto a, o 22 267).

Por portaria de 14 de Março de 1956:
Graduado no posto de alferes médico, nos termos do
artigo único do Decreto n.? 31495, de 1 de Setembro
de 1941, e artigo 46.0 do Decreto-Lei n. o 36 304,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de SeteJ)lbro de 1952, o médico civil Belarmino Juveníano Clodomiro Sebastião Lobo, por se encontrar no comando
'militar da índia e pertencer às forças terrestres, roaS
em diligência no Corpo de Policia daquele Estado, a
prestar serviço neste Corpo e na Guarda Fiscal.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

do Contas em 17 de Maio do 1956. SIlO denos termos do Decreto n.o 22 267).

Por portarias de 2 de Abril de 1956:
Contando

li.

antiguidade desde 1 de Novembro de 1956:
Escola Prãtica de Infantaria

Alferes. miliciano de infantaria, o aspirante a oficial.J)liliciano de infantaria Carlos Manuel da Costa Saranra.
Regimento de Infantaria

n.· I

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria João Nuno Pinheiro de Melo.
Regimento de Infantaria

n.· 2

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficiHl
milicianos de infantaria João Tomá Mendes Leonardo,
Carlos Bento Martins Ruivo, João Gomes da C?stll
Laranjo, Armindo Belo Ramos de Almeida, FranCisco
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Candeias Martinho, Atílio dos Santos Macedo, Óscar
Moisés Duarte Fernandes Machado, José Manuel Sanches Pinto de Vasconcelos e Manuel Francisco MoI':
gado Caetano.
Regimento de infantaria

n. 3
O

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficÍal
milicianos de infantaria Artur Caetano Rosa, Adalberto Leogino Seixal Palma, Francisco dos Reis Ribeiro e Fernando de Aguiar Gomes da Cruz.
Regimento de infantaria

n. o 5

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria António Fernandes Torres dos
Santos e Carlos .T osé de Faro Gamboa Alves .

.

Regimento de Infantaria n. o 6

A.lferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Jaime Viriato Marques Rodrigue Silva, João Augusto Dias de Carvalho e Francisco José Martins Teixeira.
Regimento de Infantaria

n.· 7

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Carlos da Silva de Assis
Brito, José Pedro 'Maria Anjos Pinto Leite, Vítor Manuel da ilva Martin, Eduardo de Ascensão Correia
Marques, António Pinto Leite Ferrão de Paiva, Luis
Filipe Freire, Frederico J o é de Melo Bravo Ferreira
e Renato Claudino Guerreiro de Almeida.
Regimento de infantaria

n. o 8

A.lferes miliciano d infantaria, os a pírantes a oficial
milicianos d infantaria Artur José Teles de Meneses
A.rciaioli e António José <ia Uva o ta Cerva.
Regimento de Infantaria

n.O 9

Alferes miliciano de infantaria, o aspirantes a oficial
milicianos d infantaria B njamim Augu. to Aguiar
Eduardo d
liveira )filitüo.
Regimento de Infantaria

n.· 10

Alfer fi milicianos de infantaria, os a pirautes a oficial
miliciano d infantaria. Leonel
orreia Henrlqnes e
A.ntónio Goro s de Iiveira e ousa, .
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n.O II

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria João Carlos Leal de Matos.
Regimento de infantaria

n." 12

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Marcelo Rodrigues.
Regimento de infantaria

n. o 14

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Joaquim Simões Felgar, Armando Caldas, Adolfo Guedes Proença e Fernando
Diogo da Silva.
Regimento de infantaria

n. o 15

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Vítor Manuel Mendes :MoritO,
João António Godinho Granada, Armando Iebra :Martins, João Alfredo de Barros Viana, Cassiano Pinto
Walter de Vasconcelos, António José de CarvalhO
Monteiro, João Manuel Borges das Neves e Hilário
Gonçalves Junqueira.
Regimento de infantaria

n. o 16

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Abílio Alverca dos Santos GUIlherme.
Batalhão Independente de Infantaria

n.O 17

Alferes miliciano do infantaria, o aspirante a oficial n;iliciano de infantaria Jorge Henrique Martins de AgUIar.
Batalhão independente de infantaria

n. o 18

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Nuno Bruno dORSantos Bento
Sampaio e José de Melo Leite.
Batalhão de caçadores n. o I

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria .TOSÓBelo Videira e Dio.mo.ntino do. Rosa de Almeida Borges Henrique'.
Batalhão de caçadores n. o 2

Alferes miliciano de infantaria,

o aspirante a oficial mi-

liciano de infantaria Joaquim Ferreira.
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Batalhão de caçadores n.· 3

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Fernando Celso Rodrigues Fernandes.
Batalhão de caçadores n.· 4

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Valdemar André Correia dos
Santos.
Batalhão de caçadores n.· 5

Alfe.res milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
müicianos do infantaria Italo Celeste Croce Riveira,
José Manuel Coelho Ribeiro e José larlos Gomes de
li'igueiredo.
Batalhão de caçadores n.· 6

Alferes miliciano de infantaria, o -aspirante a oficial miliciano de infantaria A ntónio Vinagre da Silveira.
Batalhão de caçadores n.· 7

AI~o~esmiliciano de infantaria, o aspirantes a oficial. mihClanos do infantaria Alvaro Ferreira da Silva, José
Aurélio Dias e António Fernandes dos antos.
Batalhão de caçadores n.· 9

Alfe~~s. milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
miliCianos de infantaria Almor Fernandes de • ousa,
JOsé Luís Azevedo Rosa de Araújo, Manuel da Silva
Gonçalves Soares, I sidero Alberto Martins Paço Viana
e Alfredo Augu to Moreira.
.
Batalhão de metralhadoras

n.· I

Al[~~es miliciano de infantaria, o a píranto a oficial miIClano d infantaria Dominzos da • Uva 'antos.
Batalhão de metralhadoras

n.· 3

Alferes
r'
•
. I
... mi'1"
icianos de Iinfanturia,
os a pirantes
a ofi CHI.
lllAlhcla.nosd infantaria Fernando d Lima Sobral e
ntómo Alberto Almeida :J[achado.

A

Batalhão de engenhos

lfe:1·?s.miliciano d infantaria, o. a .pirantes a oficial
lllllclanos d infuntaria )[a.nu I Augu to Folgado da
COi:>ta Fl'óis
Aristid
s d •\ndrade :Jf ndos.
(Vllada

polo Tribunal

TIdo. emolumenlOI,

do Coolal em 21 do Molo do 1956. SIlQ doDO' termo. do Deerelo
22 1I01).

D.'
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Comandomilitar de Angola

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria José Car los Figueiredo Jorge,
Joaquim Contente Pires o Amílcar Fernandes Monteiro.
(Visada pelo TrIbunal
de Contas em 19 de Málo do 1956. Silo
devidos

emolumentos,

nos termos do Decreto

n.o 22 257).

Regimento de artilharia ligeira n. o I

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia Lourenço Augusto Vilas Pires.
Regimento de artilharia ligeira n.· 2

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Delfim Alexandre Barquinha
Alves Dias Torres, Natalino Martinho Serra, Mário
Júlio Soares Guimarães Lelo, Augusto José Rodrigues Alves Valente, Armando Nunes Rosa da ,'ilva,
João António Lourenço e Alfredo Maia Pereira da
Silva.
Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Alferes milicianos de artilharia, o aspirante
miliciano de artilharia Rui Cores Graça,

a oficial

Regimentode artilharia ligeira n.· 4

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Renato José dos Santos e
Sousa, José Cardoso de Castro Pizarro Monteiro,
Domingos Cunha Aalguoiro, Orlando Ventura de Mendonça o Hui Rodriguo Alves.
Regimento de artilharia ligeira n.· 5

Alferes milicianos de artilharia, os a .pirantes a oficial
milicianos de artilharia Rodrigo Claro Albuquerque
Meneses do Vasconcelos, António Carlo Oliveira Ferreira Mendes, Ernesto Pereira de Oliveira Júnior e
José Bernardo Dias.
Regimento de artilharia n.· 6

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a ?fic~l
milicianos de artilharia Augusto Belchior Ferrelra
a
Silva, Manuel José Murta Barbeiro e Asurúbal Ramada Souto.
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pesada n.· I

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia "Manuel Sequeira da Fonseca,
Miguel Pedro da Silva Marques e José Avelino Cardoso Fiadeiro.
Regimento de artilharia

pesada n.· 2

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Eduardo Sousa Pacheco da
Cunha, Valdemar José Valente de Sá, Ernesto Loureiro Campos e António José Coimbra Mano.
Regimento de artilharia

pesada n.· 3

Alferes miliciano de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Luis ~:Manuel Soares, Carlos
Manuel Fachadas Achemann, Manuel Cordeiro dos
Santo e Basilio Adriano Rocha Teixeira Alves Chaves.
Regimento de artilharia

antiaérea fixa

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia João Alberto Alves Chaves e
Jaime Augu to Santos de Oliveira.
Grupo de artilharia

de guarnição

Alferes miliciano do artilharia, o aspirante a oficial
miliciano de artilharia José J oão Nunes de Avelar
Machado.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 2

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante
miliciano de artilharia Iilávio Alexandre
Matos.
Grupo de artilharia

a oficial
da Silva

contra aeronaves n.O 3

Alfere miliciano d artilharia, o' a pirante a oficial
miliciano de artilharia :'IIário ini Gaivão, Manuel
de Jesu Rodrigues,
uilherme Borge de Morais
Correia Barbo a Nuno :\Ianuel de • ousa Pina.
Bateria Independente antiaérea da Madeira

Alfere miliciano do serviço de administração
militar, o
aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
arlos Marin Moniz Tavares de Matos
'raquenho.
(Visada pelo Tribunal de Contu om 21 de 110.10
de 1956. Slo deTido. emolumento., DO' tormo. do Docreto 'D •• 29 267).
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n.O 3

Alferes miliciano de cavalaria, O aspirante a oficial miliciano de cavalaria José Pombo de Almeida Ferro.
Regimento de cavalaria

n.· 5

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalaria Manuel Cesário A ugusto dos SantosRegimento de cavalaria n.· 6

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria António Augusto Guedes de
Almeida e Agostinho José Freire de Moura Coelho
Pizarro,
Regimento de cavalaria

n.· 7

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria Carlos Alberto Pereira da
Rosa e Mário Abel Fernando da Silva Mendes.
Regimento de cavalaria

n.· 8

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria José dos Santos Barbosa, José
Maria Stoffel de Lemos e António Jorge Campos
Pimenta da Gama.
Grupo de companhias de trem auto

Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial
milicianos de engenharia Amadeu Regueira Marques
Castilho Soares, Henrique José Ferreira de Magalhães e Fernando Alberto Ferreira dos ~ antes.
I.· grupo de companhias de saúde

Alferes miliciano médico, o aspirante a oficial miliciano
médico Augusto Nades de Vasconcelos.
2.° grupo de companhias de saúde

Alferes milicianos módicos, os aspirantes a oficial rni~cianos médicos Ernesto dos Reis Tomó, Antón;O
Augusto Antunes Pinheiro, João de Almeida FerraO
e Sebastião Matos Ribeiro.
Secção de depósito do pessoal do serviço veterlnãrio

militar

•

miliciano do serviço vot rinário militar, o asp1j
rante a oficial miliciano do m smo serviço Rui Manua
da Cruz Nunes.

Alferes

2.' Série
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n. ° 15

Alferes miliciano do serviço de administração
militar,
o aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço Raul
Mário da ~ ilva Bairro .
Regimento de artilharia

antiaérea flxa

Alferes miliciano do serviço de administração
o aspirante
a oficial miliciano
do mesmo
Francisco Eduardo Pecurto Abelho.

militar,
serviço

1.° grupo de companhias de administração militar

Alferos milicianos do serviço de administração
militar,
os aspirantes
a oficial milicianos
do mesmo serviço
Fraucisco Dias Ferreira
e André Lopes Júnior.
2.° grupo de companhias de administração

militar

Alferes milicianos do serviço de administração
militar,
os aspirautes
a oficial milicianos
do mesmo serviço
José Cé ar Coude Barro o, Rui Luís Fernandes
de
Carvalho e Orlando
Tunes Rodrigues
da Costa.
(Visada
pelo Tribunal
devidos omolumonios,

de COlllas
nos termos

em 19 de Mulo do 1956. SAo
do Decroto n.? 22257).

Batalhão de caçadores n.O 10

o a pirante a oficial miliLoureiro
Esteves
Guí-

Alf~res miliciano de infantaria,
CIano d infantaria
Adriano
filarão .
Regimento de artilharia

ligeira n." 3

Alf?r s miliciano de artilharia,
o a pirante a oficial miliCiano de artilharia
Mário Jorge Fiúza Veiga.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 4

Alfer. . s . n11icianos
'1"
.
de artiilharia,
~lllclano
d artilharia Balta
o Carmo Machado,
Grupo de artilharia

A.lferes
.
mi'1"iciano d
Ctano de artilharia
de Figu ir do.

. tes
o a pll'an
ar Rodrigues

a oficial
e Joffre

de guarnição

.'
.
. 1 J~I'1'lartilharia
o a pirant
a o fi CIa
Lu! Augu to ti' Sousa Lam Iras
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Regimento de lanceiros n.· 2

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria José Alberto Torres Escalda,
Manuel Máximo de Castro Mendes de Almeida e Joaquim José das Neves Mendes Moreira.
2.· grupo de companhias de saúde

Alferes miliciano médico, o aspirante a oficial miliciano
médico José Cardoso da Rocha.
Secção de depósito do pessoal do serviço veterinário militar

Alferes miliciano do serviço veterinário militar, o aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço José Fernando da Costa Durão.
(Visada

pulo T'rIbunal

de Contas

010

80 do Maio de 1956. Silo de'

vídos emolumenlos, nos lermos do Deeroto n •• 22 ll57).

Comando militar de Angola

Alferes milicianos do infantaria, em disponibilidade, OS
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, António Mendes da Ponte e Eduardo dos
Santos.
Comando militar de Moçambique

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, OS
aspirantes a oficial milicianos d infantaria, om di .ponibílidado, Jorge Lobo Fernandes, Mário arlos Castro Ferreira, José Manuel Dinis Pim nta Rosas, António .T úlio de Sousa Laje, António Cabeças Meirolc~,
Podro Sponcor Carreira, Alcino Caldeira, Mário Relnaldo de Almeida, Francisco António do Lima pores
de Almeida, Alberto
uraiva da Rocha Bo.irão, Deo'
doro Beirão Amador, Rui Afonso Calçada Bastos,
Jorgo Manuel Duarte
~ousa, Ilermíuio Chaves ~e~'
tura, Abílio Feliciano Martins Rebelo da • ilva, :'I[ar10
do Pinho Morgado, José Manuel Viçoso Cnotano, Gas·
tão Manuel Alvos Paula, Cm'los Manuel 'I'eixeira de
:-lousa, Fernando F rroira Cabecinha , Jaime t4
tião de Lima do :;\[010 Furtado, R nato P r ira. Palxao
da Fonto, Luis Manuel .\ ntun s, ?Ir anuel da Costa
Laranjeira,
J o é Marcelo iUnrtin , António Bnst?S,
Alberto P ixoto do Abu ida o .10 6 António ~11lC1l1S
Granado.

?~S-
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N.O 5

Alf~res miliciano de artilharia, em disponibilidade, o as~ll'ante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, Anlbnl Jardim Bettencourt.
Alf~res miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o as~lrante a oficial miliciano de cavalaria, em disponibilidade, 'Mário Fernande
Bento Ripado.
Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, o
a~p~~ante a oficial miliciano de engenharia, em disponlblltdade, .J OSÓ Neves da 'onceição Teixeira.
Regimento de Infantaria n.· I

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
a~pirantes a oficial miliciano d infantaria, em disponll?ilidade, Manuel Romero Garcia Ro ado, José Riberro Ney Ferreira, Vítor ~ran\l I Henriques Passetti,
};~ul'ico .J o é Gomes de Fiaueiredo Pais, Fernando
Jo é de Melo Coelho António Manuel Correia Coimbra, Alberto ~\Iv e Pereira Fernando , Henrique .J orge
~egurado Pavão e Alberto
aetano Xlateus.
Alferes miliciano do serviço de adminiatraçâo
militar,
em disponibilidad , o aspirante a oficial miliciano do
mS.esmoserviço, em di ponibilidade, Luis Eduardo ela
ilva Barbo 'a.
Regimentode Infantaria n.· 2

Alferes miliciano H de infantaria, em iliHponibilidade, os
a~P!l'antes a oficial miliciano' de infantaria, em dispoNbllidad , Armando Lourenço Ro.lrigue , David .J oito
I ~ne. <lu d 8 d
\\n'alho, Fernando Alherto Ferrerra Bal'ho 'a Mário Fernandes da 'ilva
ancela,
~él'gio Augu to Ro,a, Ivo P reira dos Reis Miranda,
~~nuel
lfr uo T i." ira
o lho e .T oão Augusto
lranda da ilva [onçalv
.Alferes . m iliiciano do ,'01'\ lÇO
'd
III1"
muus t raçao nnilit1 ar,
em di ponibiliuado, o aspirante a oficial miliciano do
me mo serviço, ru di, ponibilidad , António )fil'anda.
N
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Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante fi oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade, Manuel Mário
'I'omé Mendes Carqueijeiro.
Regimento de infantaria

n.· 4

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, 08
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Aurélio Francisco Brigadeiro Lúcio. J osé
Manuel Viegas dos Santos, Fernando Lima de Moura
e Sá, Manuel Barroso dos Santos, José Soares Ferreira Reis o José Viegas Cardoso.
Alferes miliciano do serviço de administração militar}
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade, David Gonçalves
Cruz Barão.
Regimento de infantaria

n. o 5

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, OS
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em di ponibilidade, Fernando Coutinho da Fonseca, David
Manuel Camacho Botica, António Júlio Gusmão Guterres Quintela e Bernardino de Lima Remédio.
Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade, António Alvaro
Bastos Moreira da Cruz.
Regimento de infantaria n.· 6

Alferes milicianos do infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos do mesmo serviço, em
disponibilidade, Manuel Alberto
uccna do narrOS,
António 'I'eixeira do Mosquita Guimarães, Abel Antó:
nio Pinto dos Rois, Urbano Adelardo Diogo, J~se
João <la Costa Corroia. Manuel Eduardo ForroJl'tl
Gomes e Jorge Manuel de Oliveira caros.
Alferes miliciano do serviço d admini tração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidad,
Rui J osé da
Conceição Nune '.
Regimento de infantaria

n.· 7

Alfer s milicianos d infantaria,
lU disponibilidade,
os
aspirantes a oficial miliciunoa do infantaria,
111 <hsponibilidade, Gabriel Rodriguos Abrantes,
vidio da
Cruz Loureiro, J osé Carlos
á da 'ilvoira,
urlos
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Alberto Ferreira
de Andrade, ~Üvaro Manuel Ferreira
Avelal'
Conceição
e Silva, Armando
Dinis Cosme,
Arnaldo Tomás de Meneses Vasconcelos,
Francisco
Hipólito
Rebelo
Vaz Rapo o e Guilherme
Manuel
Salvador de Noronha Morai Pinto de Oliveira Martins.
Alferes miliciano do serviço de administração
militar.
em disponibilidade,
o aspirante
a oficial do mesmo
serviço,
em disponibilidade,
Manuel António Lopes
da Rocha.
Regimentode infantaria n.· 8

Alferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial miliciano
de infantaria,
em disponihilidade,
Avelino
Correia
da Costa, Rui Manuel
Barbo a da Co ta Veiga, Carlos Ribeiro Dias e ~ ílvio
Augusto Caseiro Penteado.

.

Regimentode infantaria n.· 9

Alferes miliciano'
de infantaria,
fi disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, em di ponibilidade,
Luís de
ousa Soares Pinto da Silva e
Jos6 Mesquita da ilva.
Regimentode infantaria n.· 10

Alferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
os
a~pirante
a oficial milicianos de infantaria,
em disponibilidade, António Fernandes
Torres, Júlio Francisco
Pereira,
Rui Manuel Reis
oares Brandão, António
da Costa Ramalho, Jo é Afonso Guerreiro,
Francisco
da Cruz Martins David, António Virgtlio Mendes Antune Brcda o António Eugénio Cantela.
rviço de administração
militar,
Alfor s mili iano do
em di ponibilidade,
o a spirant
a oficial miliciano
do. me mo s rviço, em disponibilidade,
Vítor Pinto
QUintas.
Regimento de infantaria n.· II

Alfer~ milicianos
de infantaria,
fi disponibilidad
, os
a~p.l~ante a oficial miliciano
de infantaria, em di ponlbllldad ,Lui
da 'onc i<:i"to~ 1"r3.Pinto, Fernando
~OU~ei3. Barata, António da. Silva Bandeira,
Estõvão
da_rtln" Hélio Bc li do I 'ou a
ve
Gil .10<;('
ol1nbra V 1080 da \T iga.
Alferes nu'1"iciano (O1 b rviço
.
d c a drni
mun tração~ miilitI ar,
em disponibilidade,
o a pirante a oficial miliciano do
mesmo S rviço, m di ponibilidad
,J osé João Bapti ta.
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n. o 12

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Abel Coelho de Almeida, Atalde Bráulio
Monteiro Portugal, António Manuel de Abreu Davld
Ferreira da Cunha, Josó Alberto de Almeida Marques
Vidal, António Manuel Amaral Borges, Alvaro Silvestre Barroca, Mariano Henrique Careça Pontão
de Figueiredo Carvalho, Afonso de Jesus Caveiro,
Carlos Alberto Louro Ferreira,
Jorge Manuel da
Silva .Máximo Prates e Fernando Augusto de Sousa
e Castro Fernandes Mendes Pardal.
Alferes miliciano do serviço de administração militar.
em disponibilidade,
o aspirante a oficial miliciau?
do mesmo serviço, em disponibilidade, João Manuel
Alves.
Regimento de Infantaria

n.· 13

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, OS
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Manuel José Gomes de Freitas, José da
Costs Rodrigues Júnior, António Ferreira de Queiró~,
Arcílio António Ferreira de Miranda, António InáCIO
Vaz da Mota Vieira e Manuel Moreira de Amorin-Regimento de infantaria

n. o 14

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, OS
aspirante' a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, António Augusto de Azevedo Corte l~eal,
Manuel Joaquim do Azevedo Ferroira, Álvaro Mend~o
da Costa, Aníbal de Melo Cabral Domingo, Jouo
Ferreira Correia do Paiva e Felizardo Oarvalho.
Regimento de infantaria

n.· 15

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidl.ld~, as
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em dlspoí
ni bilidade, João Rabaça Rodrigues Horta, l\fanue
Valeríano Coelho Barrela, n erculano Tormento d~
Carvalho, António da ilveira, António Alberto POItugal Teixeira, Mário Alexandre Fonseca dos SantoS
Gomes, António Rodrigues Marques, Jorgo Fernfd~
do Figueiredo, Vítor José Durão Nogueira,
os
Januário Fernandes e Moisés Lopes de Milue e CúrJlio.
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n.O 16

Alferes milicianos de infantaria, em' disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, António E taço do Rosário, Atnílcar da
Costa Pereira
de Mesquita, Albano Dias Martins
e Manuel Joaquim Claudino.
Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante a miliciano do mesmo
erviço, em di ponibilidade,
Fernando Gonçalves
Lopes.
Batalhão independente de infantaria

n.O 17

Alferes miliciano de infantaria, em di ponibilidade,
o, a~pirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibIlidade, José Narciso Lima.
Batalhão independente de irl'fantaria n. ° 18
Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
o, aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, José Agnelo Vaz Carreiro.
Batalhão de caçadores n.O I

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
o, a~pirante a oficial miliciano de infantaria, em dispou lbllidade, Manuel de J esus Costa de Matos Bentes
de Oliveira.
Batalhão de caçadores n.O 2

Alfer~s miliciano de infantaria, em disponibilidade, os
a~p~rante a oficial miliciano de infantaria, em dispoplbllidade, Mário Joaquim Freir Agualusa, António
~s oa Mend s Belo
orreia, Armando Ferreira
lmõe e António Augusto Marques d Oliveira Pinto.

A.l

Batalhlo

de caçadores n.O 3

fer~s miliciano de infantaria. em disponibilidade, os
a~bP~~antesa oficial miliciano de infantaria, em dispoUI lltdad , Adriano Manuel Fernandes,
Eduardo Au~usto, Martin,
rlando Alípio da Rocha Oliveira e
Odrlgo Maria Moura.

A.l

Batalhão de caçadores n. ° 4

fer~s milicianos d infantaria,
m disponibilidade, os
a~g~1:ante8a oficial mili iano d infantaria, em dispo1
tlldade, Manu 1 Bernardo Amar lo e António Pinto
orreia d Mato,

ê
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Batalhão de caçadores n. o 5

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, António Carlos Leal da Silva, António
Carlos Ahrens Teixeira Esteves, Horácio Caetano
Saque e Jorge Syder.
Batalhão de caçadores n.O 6'

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, António dos Santos Eusébio, Alberto
Ribeiro Martins Ferreira e Alberto Esteves Perdigoto.
Batalhão de caçadores n.O 7

Alferes milicianos de
aspirantes a oficial
nibilidade, Virgilio
e António Joaquim

infantaria, em disponibilidade, OS
milicianos de infantaria, em dispoManuel Guerra dos Reis Nunes
de Resende Ramos.

Batalhão de caçadores n.O 8

'Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
. aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Anibal Pinho de Brito Pescadinha, Cândido
José de Carvalho Antunes, António José Baltasar
Anselmo M.uacho, Martinho Duarte Lopes e Abel de
Matos Baptista Vieira.
Batalhão de caçadores n.O 10

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, OS
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disP?nibilidade, José António Soares de Barros, Ant6n~0
, José Pereira da Mota e Lis Saraiva, Rolando Gn.:c1a
.. Marques Teixeira Estanqueiro
e Lourenço Plllto
.' Rodrigues de Faria Carneiro.
. Batalhão de metralhadoras

n.O I

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade. OS
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em dIsponibilidade, António José Ramalho Gonçalves R_Ita,
J osé'Dias Castanheira, Dolfino J os Rodrigues Riben'O,
\ J aime Oalheiros Moreira, Viriato J osé dos antes Vale
de Andrade e Joaquim Marques Gomos.
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Batalhão de metralhadoras n.· 2

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, João das Neves Gonçalves Novo, José
Manuel Dias Moreira Cortesão, João Marques dos
Santos, Nelson Mateus Ferreira e António Nunes
Franco do Nascimento e Sousa.
Batalhão de metralhadoras n.· 3

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, José Vitorino Pinto Santana, Fernando
Felino Monteiro, Manuel Pinto Félix Carneiro da
Frada e Deolindo Ribeiro da Fonseca.
Batalhão de engenhos

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Carlos Alberto de Moura e Presa, João
Cassagno da Rocha Coutinho Júnior e Alvaro Raul
Canas da Mota.
(Visadas pejo Tribunal
vldos emolumentos,

de Contas em 29 de Maio de 1956. São dotermos do Decreto 0.° 22 257).

DOS

Regimentode artilharia ligeira n.· I

Alfer~s milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
a~plrantes a oficial milicianos de artilharia, em disponIbilidade, José Carlos Lima Ferreira do Almeida,
Franci co Manuel Durão Lino, Luís Carlos Silva
~onteiro Cabral, Lufs li'ilipe Morais Gonçalves, José
,Uís Horta do Melo, José Gomes Lima, Manuel da
SIlva Cu tela Branco, António Rodrigues de Sousa
Santos, Joaquim da ilva Gonçalve , Eduardo Augusto
S<:huhe da Costa Ferreira, Rui Manuel Gonçalves
~llhena Roque, Luís Filipe Ribeiro Ranito, J OSÓ AntónIO Alvarez Trancoso, Carlos Alberto Carvalho Simões
ôravaç:os, Eduardo
Manuel Mineiro Mil-Homens,
scar Sale Petinga e Artur F'lorivaldo Florentino.
Regimentode artilharia ligeira n.o 2

Alfer~s milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
a~g~~antes a oficial milicianos de artilharia, em dispo.
~l llldade,
Artur Augu to de Almeida Vaz Tomé,
1 ernando
Jorg Correia Dia dos antos, Feliciano
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Augusto do Oliveira, Mário Alberto Dias de Barros,
Alberto Carvalho, Manuel Baltasar Gomes, Rui Ambrósio Neto e António Leite Gonçalves.
Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Jaime António Morais Figo, Luís Lopes
Simões Correia, Manuel António Saramago de Brito,
Carlos José Pais Branco Pereira Mota, Bernardo Óscar
Marques Barracosa, Eduardo Antunes Correia, Luis
Adolfo Leirós deAzevedo Rodrigues e Joaquim Rente
Picão Fernandes.
Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade, António Marinho
de Andrade Moreira Pires do Lima.
Regimento de artilharia ligeira n,· 4

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Fernando Gonçalves Tracana, Francis,co
Henrique Espinbeira Fonseca, Vasco José Forrelra
dos Santos Martins, João Robalo de Sousa Campos,
Carlos de Carvalho Vidal, Agostinho Carlos dos AnjoS
Martins, Ilídio Manuel Almeida Teixeira de Vasconcelos, José Manuel Pereira Dias de Magalhães, Augusto
Fernando Gonçalves Sobral, António Fernando de
Albuquerque Sanches Furtado, Mário Macias Ferr:andes e Manuel José dos Santos Melo Guerra Pinheí"?'
Regimento de artilharia

ligeira n, o 5

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, OS
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em di~ponibilidade, Francisco Xavier RochaFerrand deAlrooldui
João Evaristo do Morais Rocha Pereira, Vitor Man.uo
Matos Nunes Pinheiro, Alberto Pereira Vaz Ferrelr~\,
Leonardo Dias o José Henrique Ribeiro Meireles (O
Barros.
Regimento de artilharia

n. o 6

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidad~, OS
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, om diSponibilidade, Jorge Brás de Oliveira Dias, Carlos j\:tur
Caldas de Oliveira, Alberto Brás Duarte, J osé Adrla~O
dos Santos, António Gaspar ~ rrano, António :Maria
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Bernardes, Nuno Pedro Francisco Xavier de Siqueira,
Manuel Rafael de Mendonça Gorjão Henriques e Rui
Henrique Caldas de Vasconcelos.
Regimento de artilharia

pesada n.O I

Alf«:lres milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, .António Gonçalves Lopes Paulo, António
João da ilva, Manuel Ju tino 'oares Teles, Carlos
Manuel Ferreira da Maia, Manuel José Dias Soares
Costa, LULsde Paiva e Sousa, Emidio Ferrão da Costa
P~nheiro, João Filipe Cardoso Rodrigues, Júlio Patnarca Barceló, Carlos Alberto de Brito Vaz Coelho
Banha, ...uno herrnan Macedo AI varenga, José Vicente
de Carvalho, José Emídio de Morais Costa, Luis de
~liveira Rodrigues, António Maria Dias Coelho, Jeróuuno Sócrates Mendes da Costa" e Miguel António Pires
Ponseca Ramos.
Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em di ponibilidade, o a pírante a oficial miliciano do
lllesmo serviço, em disponibilidade, António Manuel
Capa Horta Correia.
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

A.lfer~s milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
a~p.I~antes a oficial milicianos de artilharia, em disponJb.lltdade, João Afonso Neto Gomes, Manuel José
Teixeira Meeq uita uimarães, J úlio Manuel Pais Conde,
António Joaquim de l' reitas
osta ruz, Laurentino
dos Rantos Gonçalves, José Ramo Coutinho, Manuel
,Jo1:ge de Ca tro Pim nt I Sepúlveda, António Cândido
GUImarães Vieira Araújo, Jo 6 Barreiro' de Lemo,
.LO\~tónioFerrer da Sih'a Loureiro, Armindo J o ó de
hveira, António da •silva Rocha, Augu to Leite
~maral, Franci co Jaime Viana Ferrão de Figueiredo
Na ,'ilva .1elo
Jorge Manuel de Sande Marinha
.AH Oguei.ra Ramos.
eres miliciano do serviço d administração militar,
em. di ponibilidad , o aspirant a oficial miliciano do
m.es~o serviço, em di 'llonibilidad ,Hui unes Ferreira
a d00 ta.
J..

J\U

Regimento de artilharia

pesada

i1.0

3

er~ miliciano d artilharia,
fi di rponibilidad
, os
a~bP~~ant a oficial miliciano de artjlbari~, em di ,P0nr Illdade,
arlo Alberto da Silva Nar ISOMurtins,
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Carlos Alberto da Silveira Sarmento, Liscarte António Baptista Gomes, António Germano de Sá Rebelo,
Manuel José Figueira, Joaquim Manuel da Silva Glória
e Rui António Nogueira da Silva Nó brega.
Regimento de artilharia

antiaérea flxa

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Emanuel António de Almada Saldanha Quadros e Lopes, José Júlio Brás Gouveia, Albino José
Fernandes Correia, José António Castanho póvoas.
'Mário Correia Amorim LeiLO, Joaquim António Vase?
Leite Pereira de Melo Ferreira Pinto Basto, Ilonríque Luis Carvalho Peyssoneau Nunes, .Artur Manuel
Cordes Cabral de Sampaio, José Henrique de 'ousa
Barreto, José Vicente Figueiredo de Albuquerque,
João Manuel Pinto da Cruz Malato,
alvador Mana
do Rosário da Câmara Rebelo de Andrade, Luis
Eduardo Gonçalves Tabosa Dias, Luis Rocha Ferreira
de Almeida, .T oaquim Henrique d e Castro e Rousa
Carrusca, Narciso Teófilo Pires Elias, António ales
Henriques Júdice Guerreiro de Brito e Júlio Carlos dos Santos Moreira.
Grupo de artilharia

de guarnição

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, OS
a pirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, José Carlos Douwens Bentes Pimenta.
Ricardo de Almeida Ferreira, Jorge Manuel Soares
Costa e António Alberto Amélio,
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O I

d~r

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidado. ?~
aspirantes a oficial milicianos d artilharia, em
ponibilidade, Manuel Maria de Orey l\I uzinho de J. buquerque Mascarenhas
aivão, Francisco J osé Irgado Antunes, Artur Pinto Martin,
arlos Alb~rto
Calínas
orreía, J O 6 .T oaquim
onçalvo
Hibolro,
João Stofunina Antunes Pinto B rnard Guedes c
Manuel Diogo 'iastro Ferr ira Azancot.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 2

Alferes milicianos do artilharia,
m disponibilidad , os
aspirnnto n oficial milicianos d artilharia, ln d![P~:
nibilidad , Pedro Furtado Martins Luis l\fanuel .II e
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des Mesquita, Fernando José Mesquita de Oliveira,
Alberto Xavier Salgado Barbieri Cardoso, Carlos
Alberto
imões Monteiro Neves, Vitor Manuel da
S~lva, Vitor Manuel Ferreira Domingues, Josué AliPlO Ribeiro Lopes Alves, António Maria Anjos Pinto
Leite, Rogério de Ouro Lameira, José Luis de Carvalho Cardoso, Duarte Nnno Gomes imões e Manuel
Joaquim dos antos Teixeira.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 3

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirante a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Manuel Pedrulho de Lemos Pereira, Anibal José
oelho Freixial, Agnelo António Crespo,
Alfredo Gomes Alves, Manuel José Relvas da Assunç~o~ Francisco Lopes da Uva, Alcindo Joaquim
Luis de Almeida Sande
VIOIra de Aguiar, Alberto
Petors Cunha e Jorge :Manuel Freire Madeira de
Abreu.
Bateria independente de defesa de costa n.o I

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, António Fernando de Jesus Fornandes,
António Manuel
olen Marques da ilva e Joaquim
Quelha do • antes.
Bateria independente antiaérea da Madeira

Alferes miliciano de artilharia em disponibilidade, os
a~p~l:antes a oficial milicianos' de artilharia, om disponlbl!t(lado, Luís Bruzão Farinha, F irnando
alvador
MantaH o ..\bC'l António Grilo d
ousa Dia '.
(VI.ftda
vldol

pelo Trlhuual de CoulAl em 29 do Mulo do 1950. Sito deemolumenlol.
nOI 10rmOl do Deerotc n.' 22257\.

Regimento de lanceiros n.· I

Al~'er~ milicianos d

cavalaria, em di ponibilidade, os
a:pn'antes a ofi ial miliciano de cavalaria, em dispo~lbilidad , 1111rioJ e u Fernancl s de Barro' , Joaquim
11o • untos Dominau
Joaquim Rib iro louto e Jorge
funu 1 Moita.
o
,

\.
.I.

Regimento de lanceiros n.· 2

Her,

!UUi iiano

d cavalaria,
m di ponibilidad?, o
a !ln'untes a oficial milicianos d cuvularia, em dispo-
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nibilidade, José Manuel Marques Palmeirim, António
Francisco Soares Franco de Avilês, Fernando Eduardo
de Almeida Pico, António Maria Oliva Martins de
Carvalho, Fernando Guedes da Cunha Monteiro e
Nuno Dias Alvaro de Melo.
Regimento de cavalaria

n,O 3

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilidade, Pedro Paulo Beirão de Madeira Calheiros,
Acácio Luis Loureiro Forjaz de Brito, Carlos José
da Costa Pereira e Carlos Herlãnder Ferreira Lopes
de Almeida.
Regimento de cavalaria

n. o 5

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilidade, António Alberto Soaros Costa Ferreira,
Jaime Gaspar Gralheíro, Fernando Luis Mendes Sil va,
José Luis Neto Vaz Tecedeiro e "Manuel Fernandes
Morais Laje.
Regimento de cavalaria n.O 6

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disl)~nibilídade, António José Pinheiro da Silva Dias, }\fa:JQmino Joaquim Leite, Augusto Rodrigues de Andrade,
J osé Maria Almodôvar e Vasco Veloso do Brito.
Regimento de cavalaria n.· 7

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, OS
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilidade, Rui de Carvalho e Cunha Fortes da Clama,
António Jorge de Lemos o Sousa Macedo, João Alberto
Fruzão Fróis, Constantino Ribeiro Vaz, José Nunes
Marques e António José Balançuela Henriques Jorge.
Regimento de cavalaria

n,O 8

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, om dlS1J?nibilidado, Mário Luis Ataíd Campos
osta, A~JlIO
Eduardo da Cunha Veiga Madeira de Andrade, JaIme
Carvalho da Silva, Francisco Manu 1 Carvalho da
Rocha e José Roseiro Duarte.
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Regimento de engenharia n.O I

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de engenharia, em disponibilidade, Fernando Eduardo Rebelo Simões e Manuel Vasco Tameirão Beleza de Sá Granadeiro.
Batalhão de caminhos de ferro

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade, os
a pirantes a oficial milicianos de engenharia, em disP?l1ibilidade, Miguel Carlos Madeira Quaresma e FláVlOLuis de Oliveira Medeiros,
Grupo de companhias de trem auto

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade, os
a~pirantes a oficial milicianos .de engenharia, em dispombilidade, Rui Jorge Cruz • ilveirinha, J OrLOAntónio
Pereira Dia , Mário Fernando Ferreira Girão, Manuel
Maria António Vaz da ilva Bru cky, Roberto Paulo
Chaves Berger, Luí Eduardo da Co ta Teixeira Gomes, J osé Franci co Pereira Mira, J O'é Correia, João
JO~é Anacleto Matía Baptista, Acácio Duarte Branco,
RU,l AmUcar Vieira Amador, Júlio Augusto Dá Mesquita Gonçalvo , Edi on Pa o Pinto de Magalhães,
Manuel Neve Ramos e .J o é Maria Rosário da Câmara Rebelo de Andrade.
I.o grupo de companhias de saúde

A.lferes milicianos médico, em disponibilidade, os aspirantes a oficial miliciano médicos, m disponibilidade,
POrnando .Jo é Pacheco d Aragão Barros, João Bornardino Galo Pereira, António Jorge de Almeida
Bandoira Ribeiro, P dro José de Almeida Gonçalves
00. ta, João ado Frota Ferreira de Mato Morei ra,
~o é, de Paiva 1301 u Tomó, Pedro Paulo Míchelseo
~rcla d
arval 11, Raul JIenriqu
de Almeida Rib:Jl"o dos ,antos, António
oimbra Aire do Matos,
~elsol~ dos ante Pinto, António Augusto do Brito
• Iontolro
António Féria do Rois Val
2. o grupo de companhias de saúde

A.l~eros milicianos médicos em di ponibilidade, o aspijant . a oficial mili iano: m dicos, m di rponibilidade,
1,ernandO Rodrigu s dos autos, O valdo Pamplo_na
oste, Lufs
onçalvoa f ilva, :Mário L ao Oliv ira
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Lecuona, Alberto Manuel Santos Ortigão de Oliveira,
Alberto Benjamim Bernardino Araújo Milheiro, António Torcato de Sousa Guedes Álvares Ribeiro e J oaquim Moreira de Carvalho.
Alferes miliciano farmacêutico, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano farmacêutico Mário Augusto Barroso.
Secção de depósito do pessoal do serviço veterinário

militar

Alferes miliciano do serviço veterinário militar, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do mesmo
serviço, em disponibilidade, Carlos Luis Gonçalves
Potes.
I.o grupo de companhias de administração

militar

Alferes milicianos do serviço, de administração militar,
em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos
do mesmo serviço, em disponibilidade, António de
Agrela Gomes Loja, Júlio Augusto Ramires da Silva,
João Francisco Lourenço de Almeida Ricardo, Rogério
de Oliveira Martins Pinto, Rui Manuel Cardoso do Valo
Correia da Fonseca, Lino de Matos e Silva e Rui Manuel Salinas Dias Monteiro.
2.0 grupo de companhias de administração militar

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
os aspirantes a oficial milicianos do mesmo serviço,
em disponibilidade, Francisco Mendes Alves, José
Orlando da Costa, Vitor José Soares Rodrigues, Mário
Mosq ueira do Amaral, António Amaro de Matos, Manuel Augusto Monteiro, Bernardo Guimarães Fisher
de Sá Nogueira, lIugo Fernando Jesus, An tónio Vahia
Neves Barjona de Bivar, Joaquim Pedro Benthein de
Noronha Morais Pinto Oliveira Martins e Manuel Sebastião de Almeida de Carvalho Daun e Lorena.
(VIsadas pelo Tribunal
de Contus om 20 de Mulo de 19M. S1\o dovl·
dos emolumentos,
nos termos do Decreto
~2 257).

n.·

Por portaria de 28 de Abril de 1956:
Adidos

Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos
de infantaria, adidos, em serviço na provincia da
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Guiné, Noel de Serpa e Acácio Veloso Lopes Gaio,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de

1955.

(Visada
vrdos

pelo Tribunal
emolumentos,

de Contas em 19 de Maio de 1956. sno do.
IIOS termos do Decreto 11.° 22 257).

Por portaria de 1 de Maio de 1956:
Contando a antiguidade desde 1 de Maio de 1956:
Regimento de infantaria

n. o 2

Tonente médico, o alferes médico José da Silva Correia.
Regimento de infantaria

n.· 10

Tenente médico, o alferes médico António José Mendonça Soares.
•
Regimento de infantaria

Tenente médico, o alferes
dos Santos Fonseca.

n. o 15

médico Aguinaldo

Regimento de artilharia

Ribeiro

ligeira n.· 4

Tenente médico, o alferes médico Luis Nogueira Correia
de Almeida.
Regimento de artilharia

Tenente médico, o alferes
Pereira Machado.
Grupo de artilharia

pesada n.· 3

médico Manuel

Cordeiro

contra aeronaves n. o 2

Tenente médico, o alferes médico Fernando
Oruz Rodrigue .

Manuel da

Grupo divisionário de carros de combate

Tev~nte médico, o alf re módico Jo ó Manuel Nobre
legas Gonçalves Correia.
2.0 grupo de companhias de saúde

Tene.nte médico', o alfer s médicos João Maria Vir§ího anch
Inglês Esqulvel e li ernando José dos
antos Pared s.
(Visada pele Tribunal
Y!dOI emolumonros,

do Cou!,.. 0111 18 do Mnlo do W56. sno deDOS termo. do Decreto 11.° 22 2ll7).
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Por portarias de 4 de Maio de 1956:
Graduado no posto de tenente miliciano médico o alferes
miliciano médico do 1.0 grupo, de companhias de saúde,
expedicionário no estado da Jndia, José Carlos de Oliveira, nos termos do Decreto n.? 31 495, de 1 de Setembro de 1941, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Abril de 1945.
(Vlsndll pelo Tribunal
devidos emolumontos,

de Contns om ln de Maio do ln56.
nos termos do Doeret o n.· 22 257).

Regimento de infantaria

n.·

S10

14

Capitão de cavalaria, com o curso geral do estado-maior,
o tenente de cavalaria, com o me mo cur o geral,
Fernando Jorge Bentos de Jesus.
(Visada polo Tribunal
de Coutas om l7 de Maio do ln5G. São do'
vJdos cmolumeu tos, nos termos do Docroto n.? 22 257).

N OS termos do artigo 59.° da Lei do Recrutamento
e Serviço Militar, contando a antiguidade desde 4 de
Maio de 1956:
Regimento de infantaria

n.'

II

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em di ponibilidade,
soldado cadete n.? G64/55, Raul José Guerreiro Cifuentes.
Batalhão de metralhadoras

n.· I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em di ponibílidada, o soldado cadete n.? 594/55, José Joaquim dos
Santos Andrade.
Nos termos do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 37 136,
de 5 de Novembro de 1948, contando a antiguidade
desde 1 de Março de 1956:
2.' grupo de companhias de administraçito militar

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administl:açã1
militar, o ex-aluno n.? 27 do ln tituto ProfisSlona
dos Pupilos do Exército, António Duarte de Sá.
(Não caeceem do visto

ou IInotaçAo do '1'rlbulIll I d o contlls),

2.' Série

=--

URDEM

DO EXERCITO

N.o 5

445

Por portaria de 11 de Maio de 1956:
Regimento de infantaria

n. o 15

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmo serviços, adido, em
serviço no Ministério das Finança ,na Guarda Fiscal,
António 1\1aria Barroco.
(Vl8ada
vldo.

pelo Tribunal
emolumeoto.,

de Coutas
termos

008

em 26 do Molo de 1956. São dodo Decreto n.· 22 257)_

Por portaria de 18 de Maio de 19M:
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Capitão de cavalaria, com o curso geral do estado-maior,
o tenente de cavalaria, com o'rnesmo cur o, Fernando
GUilherme Rebocho da Costa Freire.
(Visada
vldos

polo Tribunal
emctumemos,

de Conta. om 29 do Maio de 1956. Silo dooos termos do Decroto o.· 22257).

2.° grupo de companhias

de saúde

C1it~0, o tenente do quadro do serviços auxiliares do
xercito António Inácio ubtil.
(Visado polo Trlbuoal
de Contos em 80 do Molo de 1956. Silo dovldos omolumentos.
nos tormos do Docreto
22 267).

II.·

Por portarias de 20 de Maio de 1,956:
Ministério do Exército - 1.' Dlrecção~Geral - 3.' Repartição

1'enente do quadro do

daalf~re
ilva

serviço auxiliare do Exército,
do quadro dos me mo erviços Mário Pinto
raça.

Ministério do Exército-Direcção

dos Serviços do Ultramar

'I'enen~e do quadr do s rviço auxiliare' do Exército,
~~alieI' ' do quadro do me mos serviço Filipe Alisao R y T 1 )1 niz 'ort H al.
2.' região militar - Ouartel-general

'I'
Centro crlpto
enento do quadro do
rviço au: iliares do ]~xército,
o alfer
do quadro dos me mos rviços Diamantino
Dia.
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3.' I'egião militar - Quartel·general
Centro crlpto

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Joaquim
Marques da Silva Gervásio.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 4

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
alferes do quadro dos mesmos serviços Diamantino
da Silva Matias.

°

Regimento de artilharia

pesada n.· 3

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Horácio
Santa Bárbara.
Escola Prática de Cavalaria

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exórcito,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Joaquim
Cardoso Farto.
Grupo divisionário de carros de combate

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços DomingoS
Magalhães Pinto de Meneses.
Distrito de recrutamento

e mebllização n.· 10

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exórcito,
o alferes do quadro dos mesmos serviços João Baptista do Amaral Brites.
Instituto de Altos Estudos Militares

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exórci~o,
o alferes do quadro dos mesmos serviços IIip6hto
Leão da Costa Pires.
Presidio militar

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do }j}xórcito,
o alferes do quadro dos mesmos serviços João Augusto Gomes.
Adidos

Tenentes do quadro dos serviços aus...
riliares do Exército,
os alferes do quadro dos me mos serviços, adidos, e~l
serviço no comando militar de Angola, João AntónIo
Rosa, Domingos Pinto, António Pereira do Sousa
Júnior e António do • Ousa Araújo.
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Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os alferes do quadro dos mesmos serviços, adidos, em
servi~o na província de Moçambique, Armando de
Almeida Tavares e José Lopes Braga.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços, adido, em
servi~o no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal,
Manuel Pires 'I'rindado,
1'enente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro do mesmos serviços, adido, em
servi~o no Mini tério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, António Gonçalvs Dinis.
(VIndas
polo TrIbunal
davídos omolumootos,

do Contus
008 termos

__

010
80 de !lIalo do 195G. Slto
do Docroto n,? 22251).

o

Por portaria de 22 de Maio de 1966:
Direcção do Serviço de Administração

Militar - Inspecções

Ooronel do serviço de administração
militar, inspector,
o tenente-coronel
do me mo serviço, subinspector,
IIenn!nio Ribeiro Neve .
(VIsada
vldos

peto TrIbunal
emolumauros,

do Cootas
tormos

n08

om 29 do Maio do 1956. São dodo Doeroto II.· 22251).

Por portaria de 24 de Maio de 196(J:
3. * região militar - Quartel-general

Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, ~lanuel Dias Freixo.
(VI.alla
pelo TrIbunal
do'ldos emotumonros,

P01'

do Conta.
oro 29 do MaIo do 1966. Slto
DOO torlllO. do Decreto
0.° 22261).

portaria de 2.) de JIaio de 1956:
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Coronel d ierviço de administração
militar, o tenente-COronel do mesmo erviço, comandante do 1.0 grupo
de cOmpanhia. d administraçãc
militar, Francisco de
Abrou :\lalbeiro.
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Inspecções

Tenente-coronel
do serviço de administração
militar, o
major do mesmo serviço, da 4.:1. Repartição da 3.a Direcção-Geral deste Ministério, Cuportino Alve . Gomes.
Quadro dos serviços de administração

militar

Major do serviço de administração
militar, o capitão d?
mesmo serviço, adido, em serviço na Manutenção MIlitar, José dos Santos Trabucho Júnior.
Adido

Major do serviço d administraeão
militar, o capitfl()
do mesmo serviço, adido, m serviço no Ministério do
Interior, na Policia de Segurança Pública, l! ernando
da Silva Caetano.
(Visada pero Tribunal
de Ocn tas om no do Maio do 195G. SAo do,
vidas

111-

COLOCAÇOES.

Ministério
POI'

emolumontos,

nos termos do Decreto

EXONERAÇOES
3

do Exército _1.

0.°22257).

E TRANSFERÊNCIAS

Oirecçao-Geral-

2.3 RepartiçAO

portaria de 13 de Abril de 1956:
Escola Prática de Infantaria

Alfere miliciano de infantaria, do batalhão indep ndente
de infantaria n. o 17, António J osé d V a concelos
Simões de Macedo Paria.
Por portaria de 30 de Abril de 1956:
Instituto de Altos Estudos Militares

Prof ssor eventual <lo CUl"HO para a promoção a ofi?ia1
superior das armas, o major do corpo do estado-JUntor,
da 3.:1.Direcção GoraI dest Ministério, .Tonqniro Frade
Gravito.
(Aoot4Cln polo Tribunal
do Conta. em 16 de Malo du 1956).
Por portaria de I de Maio de 195a:
Manutenção Militar

ser

Chefe da ucursal do Entrollcamonto.
o capitão .d~
viço do admini rtruçâo militar, ela ;~.n R pHrtt~tLO (,\
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2. a Diroc~ão-G eral de te Ministério,

Augusto Fernanarmo, no termos do artigo 110.0 do Reguda Manutenção Militar, aprovado pelo Decreto
n. o lG (376, de D de Abril de H)~9, de harmonia com
o Decreto
n.? 18074, de 11 de Março de 1930, na
vaga do capitão António Armando
Lopes, que, por
POl:taria de ~9 de Abril de 1955, foi promovido
a
maJor o exonerado
do roferido cargo.
des do
lamento

(Vlsllda pulo Trlhunal do Contas om 80 do Maio de 1950. Silo dovldos emolumentos,
nos tormos do Decroto n.· 22 257).

Ministério do Exército - I.' Direcção-Geral - 3.' Repartição
Major de artilharia,
n. o 4, J ão
arlo

T

do r gimento
do Sousa.

de artilharia

ligeira

Ministério do Exército - 2.' Direcção-Geral-I.'
Repartição
enen_te-coronol
do serviço
ti' admini strução militar,
~bm pector,
da di!' cção do m smo serviço,
Lufs
11>erto Soar s d )[orai.
arvalho.

e

Comando militar de Timor
~itão
de cavalaria, do r gimento do cavalaria n.? 5,
AI;' ernando António .T OR Torre Brandão de Brito.
ore.: de infantaria,
do regimento do infantaria n." 11,
Allp10 Emilio Tomé Falcão, d cavalaria, do regimento d cavalaria
n.? 5, Antero
orreia de Araújo
do regi monto d cavalaria n. ° 6, lIeitor Hamilton
p lllo~dra o do quadro dos serviço
auxiliares
do
.Xérclto
d D tacamento do Fort
do Alto do Duque, Carlos F mando Vil la ,'oares.

iI

e .

Batalhão de engenhos

aplFto
1 ln
. f'antaria, no
B. \ (e.
.Irao Pinto .
.A.J. •

qU'H I1'0 <1a

arma,

~ar 1os l\Ianue 1
J.

Companhia divlsionária de manutenção de material
~o quadro elo.
rvico auxiliare
do Exército,
o r gim nto d infantaria. n.? 10, Américo Martin '.

~Ol'OS

Alr

Comando militar de Angola

m disponibilidud
: ele infunaria, do
~ gim nto cI infantaria 11.0 ., Acúrsio Va o algado
er~,

nlilicianos

L lldr~~. ,il\'llllo
,do batalhão d
.açad r s n." 8,
ui!>J ilip d ~ar\'llIho Pinto
astro de VaI
VnsconAOlos ~, III dico, cio 1.0 grup
d companhias de ~aúd ,
ntóruo AI> c:t,i
\ l""'IlS elos. 'nntos P ssoguelro.
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Comando militar de Moçambique

Tenentes milicianos em disponibilidade:
de infantaria
Artur José de Cisneiros Ferreira l\1onteiro e, de artilharia, licenciado, do comando militar de Angola,
Viriato Faria da Fonseca.
Alferes milicianos em disponibilidade: de infantaria, do
regimento do infantaria n. o 14, Sérgio Lecerele Sirvoicar, de artilharia, do regimento de artilharia aUtiaérea fixa, Luis Arnaldo Cardoso Pedreira de Castro
e Almeida Norton do l\1atos e, médico, do 2. o grupo de
companhias de saúde, l\1anuel Afonso da Silva Lima
Nobre.
Comando militar de S. Tomé e Principe

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Angola, Fernando Simões de Almeida.
Regimento de infantaria

n.O II

Tenente miliciano do infantaria Alfredo Martiniano Carreira da Cunha.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 12

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Angola, José Avila Martins.
Regimento de artilharia

pesada n.O2

Aspirante a oficial miliciano do artilharia, do regim~nto
de artilharia pe ada n.? 3, Manuel Cordeiro dos :-;<111tos, por motivo disciplinar.
Centro de mobilização de artilharia

n. ° 10

Tenente miliciano d artilharia, licenciado, do conutnJo
militar de Angola, Fruncisco J org da (Iosta G OJJlC~·
Batalhão de caminhos de ferro

Alferes miliciano de engenbarin,
comando militar de Angola, Jo

III
é

disponibilidade,
d Luc na.

do

Centro de mobilização de trem n.° I

Tenento miliciano d
ng uhurin, do grupo do companhias d trem auto, António GOllV ia Portela.
~n~t~tuto Profissional dos Pupilos do .Exército

. '.

do

Alferes miliciano do quadro d08 servicos <tu"lharo~ C)
Exército, do r gimento do artilharia ligeira n. .-,
João Joaquim Ferreira da Coatu JJ nriquea-

2.' Série
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Por portarias de 11 de Miuo de 1956:
Ministério do Exército - Serviços Cartográflcos

do Exército

Ohefe da divisão de fotogrametria, o major de engell~al:ia, da 2. a Reparticão da 2. a Direcção-Geral deste
MIUlstério, João Correia de Magalhães Figueiredo,
nos termos da alínea c) do artigo J2. o do Decreto
com força de lei n.? 21904, de 2-i de Novembro de
193~, rectificado pelo Decreto n.? 22398, de 4 de
AbrIl de 1933, na vaga do coronel João Carlos Tavares Ferreira da Cunha, que, pela presente portaria,
fica exonerado daquele cargo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Mlllo de 1956. Nllo s10
devidos omolumoutos, nOI tormos d? Decreto n.· 22 257).

Ministério do Exército - 2.' Direcçto-Geral-

Major de engenharia,
deschi ~eabra,

2.' Repartição

Jorge

.upranumerúrio,

Ministério do Exército - Repartição

Luís '1.'e-

Geral

Tenente do quadro do serviço
auxiliares do Exército,
~o batalhão independente de infantaria n. o 18, Crisbano Cordeiro Martins.
Comando militar de Timor

Alfel'o de artí'111'
.
d e ar tilhar
.
afia do reO'lmento
I aria liigeira
n. o 5, IIenriqu
1I~nuol Lajes Ribeiro.
Comando militar de Macau

Oomandante militar o brigadeiro, in pector da 3.a insQuinhonos
~ecção (1 artilh~ria João arlo Gued
e Portugal da ilv ira.
.
Regimento de infantaria

lIn;jor do infantaria,
antoH.
') o

o

no quadro da arma,

Regimento de infantaria

... comandant
.João erald

n.O I

\..ntónio dos

n.· 14

int ri no, o major de infantaria Eduíno

Regimento de artilharia

ligeira n.· 4

'~itão. d artihar-ia, no quadro da arma, Eduardo Afonso
odrlguef! alavis a.
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Regimento de artilharia pesada n.· 2

Capitão
n.? 2,
Alferes
n.? 2,

de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
Joaquim do Lago Arrais Torres de Magalhãesde artilharia, do regimento de artilharia ligeira
Francisco António da Costa Mendes Magro.
Djrecção da Arma de Engenharia

~[ajor de engenharia, no quadro da arma, Joaquim António Rodrigues de Oliveira Júnior.
Escola Prática de Engenharia

Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria
.Iuvenal Anibal Remedo de Albuquerque.

n." 8,

Distrito de recrutamento e mobilização n." 4

Subchefe, o tenente-coronel
de infantaria, subchefe do
distrito de recrutamento e mobilização n.? 16, JoãO
Miguel Rocha de Abreu, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Distrito de recrutamento e mobilização n.· 14

Chefe, interino, o tenente-coronel de infantaria, 2. ° comandante do regimento de infantaria. n.? 14, João Graciano de Jesus Gomes Almendra.

Por portarias de 1 ) de Metio de 1956:
Escola Central de Sargentos

Professor efectivo, o tenente de engenharia, professor
eventual, Álvaro Joaquim José Maia. Gonçalves. n?A
termos da alínea b) do artigo 41.° do Decreto n.? 404~3,
de G de Dezembro de 1\:)5;>, na vaga do capitão Arnaldo Oarri1110, que, por esta portaria, fica. exonerado
daquele cargo.
.
(VIRada polo Tr íhunnl
vídos emotumentos,

do Contns
tormos

DOS

om 30 do Maio de 1956. S!iO de'
do Decreto n.? 22 201).

I.· Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Exonerado de presidente o coronel de infantaria, na
situação de reserva, Fernando Martins, 'algado.
Bxonerado de vogal o coronel de infantaria Mário 'reles
Pamplona.
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Presidente, o coronel de infantaria ::\Iário Teles Pamplona.
y ogal, o coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento e mobilização n. o 14, Júlio :l\fartins Mourão.
Ministério do Exército - J.A Direcção-Geral

Major de infantaria, do regimento
João Garcia Alves.

de infantaria

n.? 5,

Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Tenente-coronel de infantaria, 2.0 comandante do regimento de infantaria n. ° 5, Francisco de Lucena.
I.' região militar - Quartel-general

Cu~~t~o de engenharia, do regimento de engenharia n. ° ~,
\ Inato Monteiro Reinas.
3.' região militar - Quartel-general

.Adjunto do comando de artilharia divisionária, o tenente-coronel de artilharia, comandante do grupo de artilh~ria de guarnição, Augusto Adolfo Cancela Alves
~hmoso.
Comando militar de Moçambique

uap~tães
.

de infantaria, do quartel-general da 2.3 região
nll1itar, Carlos Alberto 'imões Ramalheira, do regimento de infantaria n.? 3, )Iário Vasco de Oliveira,
do batalhão de caçadores n.? 8, Erne to Orlando Vieira
~o~r i~ 0, do batalhão de metralhadoras n.? 2, Antonto Coelho da Silva.
Regimento de infantaria n. o 3

CaM
pitão d infantaria, no quadro da anna,
atos •'aIvador Pinheiro.
Regimento de infantaria

ue

Joaquim

n.O 5

»o
-. comandante interino, o major d infantaria, da 3.a DiO r~c2ão-Ueral deste Miuistério, ('6 ar Pais 'oares.
U1Pltaode infantaria. no quadro da arma, Mário de Jesus
erroira.
i

Oa . :-

.

Regi~ento de Infantaria n. o 6

,.

P1tao de infantariu no quadro da arma, Mário
nundes da Pont
'

~.

li er-
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n. o 7

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Pedro Pedrosa.
Regimento de infantaria

n. o 8

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Delfim Augusto Afonso dos Santos.
Regimento de infantaria

n.· II

Capitães de infantaria, no quadro da arma, Alexandre
Bento e Orlando da Conceição Miranda Cardoso.
Regimento de infantaria

n. o 14

Capitão de infantaria, no quadro da arma, José Albano
de Proença Oliveira Cid.
Regimento de infantaria

n.O 16

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Joaquim Correia Ventura Lopes.
Batalhão de caçadores

n. o 9

Comandante interino, o major de infantaria, 2.° comandante, Flamínio Machado da Silveira.
Capitão de infantaria, no quadro da arma, Serafim MoUtinho Neves,
.
Batalhão

de metralhadoras

n.O 2

Capitão de infantaria) no quadro da arma, J osé IIerdada
'rolhada.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 2

Capitães do artilharia, da direcção da arma, Manuel
Maria Delgado e Silva e João Mascarcnhus Viana do
Lemos.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 4

Capitães de artilharia, da direcção da arma, ]\[Ílrio l\fnchado ela Graça o António Luis Tadeu.
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Alfores do quadro dos serviços auxiliares do gxército,
do regimento de infantaria n." 7, Alberto Pinto.
Regimento de artilharia

pesada n.· 3

Capitão de artilharia, da direcção da arma, Alberto Augusto da Costa Andrade.
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de guarnição

Oomandante,
interino, o major do artilharia,
da direcção
da arma, António dos Santos V az Barreiros.
Regimento de engenharia n. o 2

Oapitão de engenbaria,
Carrilho.

no quadro

da arma,

Arnaldo

Por portaria de 24 de Maio de 1956:
NUla e do nenhum efeito a
Mar<,:o de 19;)(i, publicada
2. a série do mesmo ano,
l~obiliza~ão do erviço de
Ciano médico, licenciado,
Jorge.

parte da portaria de lG de
na Ordem do Exercito n.? 3,
que coloca no centro do
aúde n. ° 1 o tenente mili~ugénio
Augusto
Portel

Comando militar da Madeira

Tenento miliciano de cavalaria,
em disponibilidade,
do
regimento do cavalaria n.? 5, Carlos ~ranuel Montoiro
do l<'ranç-a Dória,
Comando militar dos Açores

Ali~ro' miliciano do quadro dos erviços auxiliares do
i?,órcito,
do quartel-general
do Governo l\Iilitar de
I boa, em disponibilidade,
Pedro .lácome de Bruges.
Comando militar de Angola

l'enentcs

miliciano'
de infantaria,
om disponibilidade,
Ago ,tinho Alves Furdilha
o .T osé Francisco
Lino o
Al~! ,artill~t~r~a .J úlio ~OI.l(:ul\'~s Fernan~le '.
.
01~s llllhcwno
de infantaria,
do regimento
de infanta1'ta
n.? 9 , Eduardo dos antes e de enz nharia, do
1"
OglulOllto ri cavularia u. ° li, .To Ó Rogério Pinheiro,
ambos em disponibilidade.
'J

T

Comando militar de Moçambique

e~e~te milí .iano d infantaria,
m disponibilidade,
do
~eglIll .nto do infantaria n.? 1.\ Henato Luís
arvalho
AI' equotra Aze\'odo.
\er01; miliciano.
d infantaria,
do batalhão
de caçaore.' .n.o 4, Ii rnncisco da Roeha
ove. Anacloto o
J o al·ttlh:U:ia, do rosrim nto d artilharia. de costa,
. ?~.ó uarc 'ma • unI":, do, antos, ambos em di rpoIltllllidade.

d

T
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de S. Tomé e Príncipe

Alferes miliciano médico, em disponibilidade, do 1.0
grupo de companhias de saúde, António José de Meneses Pinheiro de Almeida.
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do regimento de lanceiros n. o 1, Joaquim dos
Santos Domingues.
Regimento de infantaria

n. o 1

•Vferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, Carlos Roberto de Vilhena de Oliveira de Andrade Botelho.
Regimento de infantaria

Tenente miliciano
Calado Capela.

n,· II

de infantaria

Eduardo

Regimento de infantaria

n.· 12

Tenente miliciano de infantaria,
Júlio Augusto Amaral Gouveia.

em disponibilidade,

Regimento de lanceiros

Tenente miliciano
Ornelas Bruges.

de cavalaria

dos Santos

n.· 2

J ácome Saavedra

Regimento de engenharia

de

n. o 2

Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da comp~nhia divisionária de manutenção de material, AntónIO
Manuel Figueiredo Lobo dos Santos.
2.· grupo de companhias de administração

militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar.
da bateria antiaérea independente,
Nelson Mendes
Pinto Pereira Almeida Nunes.
Companhia divisionária

de manutenção

de material

.
I

.Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do .reg mento de engenharia n.? ~, Alberto Jo 6 Rodl'lgues
Valente.
Centro de mobilização

Tenente

de infantaria

n.· 4

miliciano de infantaria "Manuel Ribeiro Cabrul.
Centro de mobilização

de infantal'ia

n.· 16

Tenente miliciano de infantaria António 1\lannel Duarte
Mendes.
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rrenente miliciano ele infantaria,
comando militar dos Açores,
:'Irelo Cabral.
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n. o 18

em disponibilidade,
Vítor Hayes Velho

do
de

Colégio Militar

Alferes miliciano de infantaria, do centro de mobilização
de infantaria n. o 11, Manuel Jorge Santos de Oliveira.

POI' portaria de 2ü de Maio de 1956:
Manutenção Militar

Ohe.fe do serviços gerais, o major do serviço de admi)~lstração militar, no quadro do mesmo serviço, José
uos
antos 'I'rabucho Júnior, nos termos dos artigos
0
25. e 110.0 do Decreto ri.o 1G G9G, de 9 de Abril
de 1929 e, de harmonia
com o Decreto
n.? 18074,
de 11 de Março de 1930, na vaga do major Artur
Ramalho, que, por portaria
do 1 S de M~úo de 1956,
transitou
para 11 ituação de adido na província
de
Moçambique o foi exonerado
daquele cargo.
(Visada
vldos

pelo Tribunal
emolumentos,

de Contas
nos termos

em :lO de Maio de 1956. São dodo Decreto n.o 22 ~51).

Por portaria de 31 de Maio de 19M:
Comando militar de Moçambique

l'enente
de cavalaria
do regimento
António Carlos Dia~ ,\ ntuue .
(I

.

3.a Direcção-Geral

Batalhão de metralhadoras

I

n.· 2

sUpranumeráriu,

l'

"J'

nu:

ii l"\'IÇO,

José )Iaria

2.0 coman-

pesada n.s 2

Regimento de artilharia

al)it~ao (Ot qua d rn dos

de te Mi-

Rafael.

°dtlandante, int rino, O major de infantaria,
anto .• \lbel"tino Carreira :'Ifariano.

I

n.? (i,

Comando militar de S. Tomé

aP.ltão .de infantaria,
da
nistério. LulH dos Santo

C

de cavalaria

]o'

I

iares do Exército,

rrão.

Regimento de cavalaria n.· 6

el~ent(' de cavalaria,
no quadro
lno ~ nraopiro DI']g;l(]o.

da arma,

Már io Ave-
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N.o 5

do Exército - RepartiçAo

2." Série

Geral

Por portaria de 2 de Março de 1956:
Alferes miliciano de infantaria Manuel Jorge dos antos de
Oliveira - nomeado para, interinamente, desempenhar
as funções de professor do Colégio Militar, nos termos
do artigo 31.0 ela Lei de 14 de Junho de 1913 e do artigo 2.0 do Decreto n." 26 341, de 7 de Fevereiro de 193ti.
(Visada polo 'I'r-lbuu at de Contas em 28 do Abril do 1956. Slio do,
vidos emo'Iumeutos,
nos termos do Decreto n.? 22 257).

Por contrato de 25 Abril de 1956:
Sacerdote Joaquim Gomes da Costa Peixoto - nomeado
professor de Educação Moral e Cívica e capelão do
Cológio Militar, nos termos elo artigo 22.0 do Decreto
n.? 34093, de 8 de Novembro de 194:4, e artigo 10.0
do Decreto-Lei n." 36 G13, de 24 de Novembro de
19..J.7.
(Visado pelo Tribunal
do Coutus om 2 do Maio do lP6G. São de'
vídos

omolumontos,

nos termos do Docroto n.? 22 257).

Por despacho de 30 de Abril de 195(}:
Frank Russel Holiday, professor de língua inglesa do
Instituto de Altos Estudos Militares - rescindido o
respectivo contrato a partir ele 1 de Abril do corrente
ano.
(Anotado pelo Tribnnal do Con tas em 1 do Maio de 1956).
Por portaria de 28 de Maio de 1956:
Capitão graduado, capelão do batalhão \T asco da GaD;Ht,
expedicionário ao Estudo da ] ndia, Félix dos AnJOS
Rodrigues Lopes, licenciado o colocado no centro de
mobilização do serviço do saúdo n.? 2, devendo ~er
considerado nesta situação desd 18 de Maio de 19JG.
(Nilo curuen do vlsto

IV - MELHORIAS
Ministério

ou uno racâo do Tribunal

do rontns)·

DE PENSOES

do Exército - I.a DirecçAo-Geral

- 2.' Repartiçlo

Por portarias de 4 de Maio de 1956:
Concedido o abono do melhoria ti P n são que lhe fo~
atribuído, nos termos do artigo G.o do Docre~o-Lel
n. o 2840-t, de 31 d
ezembro d 19H7, ao major do

2.' r:5órie
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s,crviço de administração
militar, na situação de reserva,
Alvaro Canedo de Miranda, no quantitativo de 52.G50~,
desde 3 de Abril de 19;)(\, por ter completado
mais
um .ano de erviço, ao abrigo do artigo 8.0 do Decreto-L81 n. o 2 402, da data acima referida,
passando
a
contar, desde a mesma data, 39 anos de serviço.
Ooncedido o abono de melhoria de pensão que lhes foi
atribuído,
nos termos do artigo (\.0 do Decreto-Lei
0
11. 28404,
de :31 d Dezembro
de 1937, aos oficiais
na situação de reserva em seguida mencionados,
por
terem compl bulo o número de anos de serviço que
a cada um vai indicado, ao abrigo do artigo 8. o do
Decreto-Lei
n. o 2' 402, da data acima mencionada:
'fenonto-coronel
de engenharia
Eduardo
Marques,
:>3.040;5, de de 1G de lfarço de 19,")G- 34 anos
de
rviço.
l\!ajor de infantaria Manuel de Abreu Castelo Branco,
34. H4 !3 O, de de 3 do Abril de 195(\ - 26 anos
de sorvi o.
Major do serviço de admini tração militar António
Lindorfo Rib iro Borgc
de astro Seabra de Alhuquerque,
,->1.300 , desde 1 de Abri] de 195G3 anos d serviço.
Oapitão
d
infantaria
João
Marcelino
Queirós,
~2.4 9t$20, de de 2 de ~\bril de 195G - 33 anos
do orviço.
(VI.ada,
pelo Tribunal de Contas om 17 do MIl;o de 19M. São devídos omolumeoto ... 1108 termos do Docroto D.o 22 2117).

Cone. dido o abono d melhoria de pensão que lhes foi
atnbuido,
nos termo
do artigo G.o do Decreto-Lei
11.° 284U4,
U 31 d Dezembro de 19B7, aos oficiais
na ituação d re lTU
m H guida mencionados,
por
ter m complotado
o número de anos do serviço que a
Cada um vai indicado, ao abrigo do artigo 8.0 do Decreto-Lei n. o 2 40:? da data acima ref rida:

Por portaria de lh de Maio de 195r,:
l'onont

de infantaria

Luis

~l_s, 26.93 ):RO, d -d

Carlos

22 d

de Lac rda Nu-

Abril do 1036-

r, 3;3 ano

d s rviço.
I nenr do S01'\ iço d administração
militar José
do Ja~dm nto, 17.9:.W 0, d d 2 de Abril de
19;)li - ;\;) nu s de erviço.
(VI ada I,olu 1'rlbuual
vldo. 8molumuntol,

do Ou tal em :10 do ~Ulo do HlM. Sfto detuJ' tormo. du l)uereto n,· 22 267).
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Por portaria de 24 de },;faio de 1956:
Concedido o abono de .melhoria de pensão que lhe foi
atribuído, nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 39843, de 7 de Outubro de 1954, ao coronel de
infantaria, na situação de reserva, António Gomes de
Almeida, no quantitativo de 68.400t$, desde 21 de
Abril de 1956, por ter completado 29 anos de serviço,
ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 28402,
de 31 de Dezembro de 1937, passando a contar 38
anos de serviço completos.
.
Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes fo~
atribuido, nos termos do artigo 6.0 do Decreto-Lei
n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, aos oficiais
na situação de reserva em seguida mencionados, por
terem completado o número de anos de serviço que a
cada um vai indicado, ao abrigo do artigo 8.0 do Decreto-Lei n.? 28402, da data acima referida:
Major graduado de infantaria Jorge Abel Gaspar
Franco, 36. 720t$, desde 5 de Maio de 1956 - 36
anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército 'Manuel Canhão Fernandes, 26.520t$, desde
10 de Maio de 1956 - 36 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumontos,

CONOECORAÇOES
Presidência

de Conta. em 30 do Maio do 1956. S!O
nos termos do Decreto 22207).

E LOUVORES

do Conselho - Secretariado-Geral

da Defesa Nacional

Por portaria de 16 de Abril de 1956:
Louvado o capitão d cavalaria Paulino 1\Ittgalhães Correia porque no cumprim nto da mi ão do comandante
militar de Damão, que acumulou durante largo poriocl?
do tempo com as responsabilidades politica e adn:lluistrutivas de governador d sse distrito, em momento
de grave tensão internacional
do posadas proocupações pela manutenção da soberania nacional naquele
torritório da índia Portuguesa, revelou
ln todas as
circunstâncias, e sem so d ixar impro ionar pel~s
possibilidades do inimigo e pelos f ctivos que os e

2.' Série
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mantinha em permanente
ameaça de invasão, invulgares qualidades
de carácter,
de energia e espirito
de decisão, mantendo as tropas sob o seu comando e
a população
em permanente
estado de alerta e em
elevado grau de preparação
moral, servindo
assim,
Com firmeza inquebrantável
e sem temor de qualquer
n~tureza,
a causa da unidade
e da integridade
da
Patria, prestando
ao Exército serviços distintíssimos,
relevantes
e extraordinários.
(Publicada
1~56).

no Diário do Governo n.? ~1, 2." sõrrc, do 10 do Abril do

POI' portarias de 4 de Maio de 1956:
Louvado o tenent -coronel
do corpo do estado- maior
Joaquim Júdice Leote Cavaco porque, durante cerca
de cinco anos cm que serviu no Secretariado-Geral
. da Defesa Nacional,
m todos os trabalhos à sua resPonsabilidade
evidenciou
po suir elevadas qualidades
de trabalho, de dedicação pelo serviço e de carácter."
a par do muita ponderação
e dum equilibrado
sentido
da realidade,
além duma natural modéstia e apurada
cor~ecçao, qualidades
que o acreditam
como um bom
ofiCIal do
tudo-maior e serviços que, pela sua naI tureza, d vem er considerados
como distintos.
"Ouva~o o major do corpo do estado-maior
Francisco
:\Iarla Rocha
imões pela forma altamente
distinta
cOmo serviu no ' cretariado-G ral da Defesa Nacional, evidenciando
elevada
qualidades
de trabalho
ordonado, d d ornburaço e d dedicação,
as quais,
sor~idml por uma inteligência
e clarecida o por um
caracter firmo
1 al, muito contribuíram
para o bom
andarnento de muito' e importante
as 'untos relacionados com a dof a nacional. O
erviços prestados,
que nalgun
ca 'o' , reve tiram de acentuado brilho,
deYem
r cousiderndo
r I vant
muito di tintos,
creditando_o
omo um of ial d
istado-maior
de
grnnd
valor.
(P"IJlIcndns
do 1956).

110

Diário do Go.trllu

II,·

112, 2." sérro, do lO do MaJo

Por portarias de 10 de Maio de 1956:
COnd
ti cd'
ora os com a medalha d prata d serviços d'1Slnto , nos t rmos do artigo ~)O.o do Uegulmnonto da
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Medalha ?lIilitar, de 28 de Maio de 1946, os seguintel:l
oficiais do corpo do estado-maior:
'I'enente-coronel
Joaquim .T údice Leote
Major Francisco ?Iraria Rocha Simões.

CantCO.

n.? 118, 2.a série,

de 11 de Maio

(Publicadas
do 1956).

JlO

Diádo

do

GOVC1'}W

Por decretos de 14 de Setembro de 1955, publicados no
Diário do Governo n.? 2G6, 2.a série, de 16 de Novembro do mesmo ano, foram agraciados com o gnlU
de grunde- oficial da Ordem Xlilitar de .Avis os seguintes coronéis :
Do corpo do estado-maior, Júlio Xlanuel Pereira;
de infantaria, João Barrosa e, na situação de reserva, J osé Maria Mira da 00 ta, Alfredo. \ lbeI·to
da Silveira Lorena, Mário Eugénio de .Almeida
Vulonte e Anacleto Pinto da 'unha Pnivu ; do
serviço ele adminietração
militar, Reba tião )1:1rtins Poros Gomes e .J osó da Fonseca Grinclro.

Ministério

do Exército - Repartiçao

do Gabinete

do Ministro

Por portaria de 12 de Maio de 1956:
Louvado o general José Augusto Monteiro do Amaral
pela maneira inteligente e criteriosa como desemponhou todas as missões ele serviço que lhe j llcumbiraJl1,
durante a sua exemplar carreira militar, no,ucadt~monte as inerentes ao cargo de director da arma do
artilharia. No desempenho deste último cargo, oso~ciclo com grande relevo, invulgar rectidão o proti<'Í0J1cin,soube impor a sua valiosa intervençâo
coJll(l
inlutigávol
o crit rioso impulsionador dos estndoH e
trabulhos de dcfosa costeira, actividudos em quo novamente evidenciou qualidades invulgares de ponde~·tIção, iutoligõncia e iniciativa, prostaudo ao li~sór.clto
80r\'iç08 que, a todos OH títulos, devem ser l'Ol1s1<lorudes como relevantes e distintos.
Pai' portaria de 23 de Maio de 1956:

1

Pr-

Louvado O genoral Jorge r nrique Nunes da ~ilnl
que, no exercício do canro d comandante do O. 'J.
(manobra),
durante dois anos, mai uma vez confir-
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mou a sua alta competência
profissional,
profundo
saber, excelentes
qualidades
de comando e espírito
~lilitar, que o afirmam como um elemento muito prestigiante do Exército.
Oolocando as suas inexcediveis
qualidades
de trabalho,
de carácter e de inteligência
ao serviço da preparação
técnica, moral e eficiência
das tropas sob o seu comando, prestou serviços dignos de serem postos em destaque e que devem ser
considerados
muito distintos,
extraordinários
e relevantes.

.

Ministério do Exército - l." Direcçilo-Geral

'I' enuo o coronel

_ l." Repartição

de cavalaria,
na situação de reserva,
Dento da Frunça Pinto de Oliveira
sido agraciado
pelos Governos
dos Estados Unidos do Brasil e do
Reino Unido da Grâ.Br tanlui, respectivamente,
com
os graus de graudc-oficial
da Ordem Nacional do
Or'uzeiro do Sul o de comendador
da Ordem Real da
\~jtória,
é-lhe permitido,
cm couformidudo
com as
di 'posi<;ões <lo Regulamento
das Ordens Portugue~as, aceitar
aquelas
mercê
o USar as respectivas
Insígnias.

l'end? Os capitães dc Jnfuntarlu
Octávio lIugo <le AI1l10lda e Vuscoucolos
Pimcntel
e de cavalaria
João
Uados Cruvo: ro Lopes ~i(lo agruciados pelos Gover1l0s <los 11jstados Unido,
<lo BI'H iil e do Reino Unido
<l<~~t'ã-Bt' \tunha, r -spectivumento,
com o grau do
oficial <la Ordem
do ::\fél'ito ::\filitm' o de membro
l!<lllOl'ál'io do 4. a class \ da Ordem Reul da Vitória,
~-lhes permitido,
un conformida.le
com as dispo iições
(O
Regul<lmentu
(las
hdens
Portugu isus, aceitar
'I' aquelas mercês c usar as 1'0 poctiva insígnias.
ondo sido agrucíado pelo Governo do Espanha com u
Cl'Uz de guerra
ii m dalha
de campanha o tenente-Coronel Ü(' infantaria
tto Hoffmann Von IIafe, 6-lh
rel'lnitido,
Jll conformidudo
com as di posiçõ s do
logulamento
das 01'<) ns Portugu sas, aceitar aquelas
.
. í .
C Illnl'ce~
V'S
usar as I' 'sp ctiva ins gnlall.
COl'<l<)oscom a m 'ualba militar do ouro da classe
. e ~OlllportalUcnto
x emplar,
m conformidade
com
u~ dl~posi<;õ s do r guiam nto aprovado pel Decroto

°dd
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n." 35 667, de 28 de Maio de 1946, e Portaria n.? 12731,
de 4 de Fevereiro de 1949, os seguintes oficiais:
Brigadeiro de infantaria José da Encarnaçâo Alves
de Sousa.
Capitães do quadro dos serviços auxiliares do
Exército Edmundo Ladeira Afonso Benades.
Joaquim Esteves Murtius, José l\[aria da Silva e
Manuel de Sousa.
Tenente do quadro dos serviços uuxiliures
do
Exército Serafim de Oliveira Brito.
Condecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com
as disposições do regulamento aprovado pelo Decretv
n," 35667, ele 28 ele Maio de 194G, os seguintes mllitares :
Primeiro-sargeuto
do quadro do umauueuses
do
Exército Ildefonso Louro.
Segundo-sargento
da formação do coma ndo-geral
da Guarda Nacional Republicana Francisco António Freixo.
Primeiro-cabo H.O ü154j49, da 3.a companhia do
batalhão n." 1 da Guarda Fiscal, Francisco Martins Ataca.
Soldados n,os 5630/46, António Sem do Nunes,
2817/21, Abilio Silvestre, 4009/33, Francisco An-a
tónio Paulino, respectivamente
da L", 3.a e 6.
companhias do batalhão n.? J, e H.O 2313/20, Jo;:é
Gonçalves Polho, da G. o companhia do batalhaO
n.? 3, todos da Guarda Fiscal.

Por portarias de 24 de Ab1·il de 1956:
Louvado o coronel de infantaria, na situação de reserva)
João Baptista Pereira Júnior, em erviço na La Direcção-Geral do Ministério do Exército, porque, tendo
sido encarregado dos trabalho de completamento do!!
quadros de sargentos das unidades da 3. a divisão e~da
sua mobilização, actualmente na sua fase de xecuçl10,
os orientou judiciosamente e os impul ionou act,,:amente, por forma a. alcançar e o fim que se pretendHl.
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E,m tão árduos e complexos trabalhos, a que se dedícou com entusiasmo, demonstrou ser um distinto
oficial, leal e inteligente, dotado de espirito de iniciativa e são critério, e um óptimo colaborador, digno
do apreço e consideração dos seus chefes.
Louvado o capitão do corpo do estado-maior Joaquim
Azevedo Martins da Costa, porque, no curto periodo
de tempo em que presta serviço na 1.a Direcção-Geral
do Ministério do Exército, conseguiu impulsionar os
trabalhos preparatórios de completamento dos quadros
de oficiais das unidades da 3.a divisão e da sua mobilização, de modo a permitir que se entrasse imediatameI).te na fase da sua execução. Confirmou ser um
~istinto oficial do estado-maior, muito activo e inteligente, leal e sensato, cheio, de entusiasmo, e não se
poupando nos esforços a fazer para se alcançar o fim
em vista, em tudo digno de apreço e consideração
dos seus chefes, que nele têm um óptimo colaborador.

VI- DECLARAÇOES
Ministério

do Exército - ,. a Direcção-Geral

_ 2. a Reparti,cAo

SI) Deve ser considerado na situação de adido no
A.ec~etariado-Geral da Defesa Nacional desde 10 de
bríl do corrente ano, e não desde 21 de Fevereiro,
~oi consta da Ordem do Exército n.? 2, 2.a série, de 3
de 1arço também do corrente ano, o coronel do corpo
o estado-maior Alberto Andrade e Silva.
n 02)3Nos termos do § LOdo artigo 3.0 do Derreto-Lei
ei ,9070, de 31 de Dezembro de 1952, desempenha
coect\vamente as funções de chefe do estado-maior do
p mando militar dos Açores, desde a Sua promoção ao
d~sto de major p la Ordem do Exército n. o 10, 2. a série,
V 1953, O tenente-coronel do corpo do estado-maior
asco António Lopes da Eira.

iOl~)dPara ofeito de averbamento se declara que o malIe dO Corpo do o. tado-maior Américo Agostinho ue
n O~a Frazão,
ubchefe do estado-maior da 3. refi
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gião militar, desempenhou as funções de chefe do estado-maior da mesma região nos períodos abaixo indicados:
De 19 de Agosto a 19 de Dezembro de 1953,
inclusive.
De 1 de Janeiro a 22 de Fevereiro
de 1954,
inclusive.
De 9 de Abril a 8 de Junho de 1954, inclusive.
De 25 de Setembro a 31 de Outubro de 1954,
inclusive.
De 3 de Novembro a 22 de Dezembro de 1954,
inclusive.
De 1 a 2 de Janeiro de 1955, inclusive.
De 3 a 25 de Maio de 1955, inclusive.
De 16 de Agosto a 9 de Outubro de 1955, inclusive.
De 2 de Dezembro de 1955 a 1 de Janeiro de
1956, inclusive.

4) Conta a antiguidade do actual posto desde 12 de
Abril de 195G o coronel·de infantaria Júlio l\1artins
Mourão, promovido por portaria de 23 daquele mês e
publicada na Ordem do Exército n. o 4, 2. a série, do
corrente ano.
5) Foi por escolha a nomeação, por portaria de 30
de Junho de 1955, publicada na Ordem do Exército n.? 9,
2. a série, de 30 de Julho do mesmo ano, do tenente-coronel de infantaria Raul Cordeiro P reiru de Castro
para o cargo de comandante do batalhão de cac;adoros
da .mdia.
6) Presta serviço no quartel-general
da La região
militar, para os efeitos da Portaria n. o 12 333, de 27 de
Março de 1948, desde 23 de Maiu de 1956, o major .do
infantaria Luis Faria Barroso Mariz, adido, em servI\O
na Guarda Fiscal.
7) O capitão miliciano de infantaria J oaquim orr?it~
de Carvalho, colocado no centro de mobilizaçãc de lT~fantaria n." 4, por portaria de 9 de Março, publIcada na Ordem do Exército n. o 3, 2. a sórie, do 4 de
Abril do corrente ano, pertencia ao batalhão de caçadores n." 4.
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8) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as d~tas que lhes vão indicadas os seguintes oficiais, promovIdos pela presente Ordem do Exército:
Infantaria

Capitão Manuel
de 1956.

Dias Freixo,

desde

3 de Maio

Cavalaria

Capitães com o curso geral do estado-maior:
Fernando Jorge Bentes de Jesus, desde 27 de
Abril de 1956.
Fernando Guilherme Rebocho da Costa Freire,
desde 28 de Abril de 1956.
Serviço de administração

militar

Uoronéis:
Ilermínío Ribeiro Neves, desde 13 de Abril
de 1956.
Francisco de Abreu Malheiro, desde 16 de Maio
de 1956.
Tenente-coronel
Cupertino Alves Gomes, desde
16 de Maio de 1956.
Majores Fernando da Silva Caetano e J osé dos
Santos Trabucho Júnior, ambos desde 16 de Maio
de 1956.
Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

Capitães:
António Maria Barroco, desde 17 de Abril
de 1956.
António Inácio Subtil, de de 7 do Maio de 1956 •
. 9) Chama-se Augusto Elói Monde o tenente mili~~~~ de infantaria que, por portaria de 9 de Março de
t b' lnserta na Ordem do Exército n. o 3, 2. a série,
~~J.m
do corr nte ano, foi colocado no centro de
o Ização de infantaria n.? L.
c' 10) Deve er con id rado promovido a tenente mili.do infantaria para o batalhão de caçadores pára_q1ano
o uedista', e não para o r gim nto de infantaria n." 8,
'1" alferos miliciano de infantaria Luis António Sampaio
~n03code Faria, a quem
ref re a Ordem do Exército
...
') a Ó·
.1
, ...
rle, uO
corr nte ano.
h
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11) Foi autorizado que nos documentos de matricula
do alferes miliciano do centro de mobilização de infantaria n.? 8 Manuel Gomes Pereira seja averbado o
nome de seu pai, J osó Valeriano Gomes, por ter sido
por ele legitimado.
12) Chama-se João Ricardo Nunes Gaioso de Penha
Garcia o alferes miliciano de infantaria que, por portaria de 9 de Março do corrente ano, inserta na Ordem
do Exército n. o 3, 2. a série, também do corrente ano,
foi colocado no centro de mobilização de infantaria n." 10.
13) Presta serviço na Inspecção de Artilharia de Costa
o coronel de artilharia, adido, em serviço no Ministório
do Interior, como presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, João António de Saldanha Oliveira e Sousa.
14) Presta serviço por acumulação no regimento de
artilharia de costa, desde 4 de Maio do corrente ano,
para efeitos do artigo 72.0 do Estatuto do Oficial do
Exército, o major de artilharia, da 2. a Direc~ão-Geral
deste Ministério, António do Carmo Dantas,
15) Chama-se Manuel Joaquim Pipa Amorim o tenente
miliciano de artilharia que, por portaria de 9 de .Mar90
de 1956, inserta na Ordem do Exército n. o 3, 2. a sérIe,
também do corrente ano, foi colocado no centro de roobílização de artilharia n. o 9.

lG) Ohama-se António Madeira Coutinho o tenente roiHciano de artilharia que, pela Ordem do Exército n." 3,
2. a série, do corrente ano, foi promovido a este posto
para o grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2.
17) Deve ser considerado promovido a tenente miliciano de artilharia para o comando militar de Angola, e
não para o regimento de artilharia antiaérea fixa, corno
consta da Ordem do Exército n, o 3, 2. a série, do corrent~
ano, o alferes miliciano de artilharia Fernando IIenrtque Gaspar Ferreira.
18) Chama-se Amílcar Gomes de Castro o alferes de
artilharia promovido a este posto para o grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2, por portaria de 1 de
Abril de 195G, publicada na Ordem do Exército n." 3,
2. n série, de 1 de Maio do corrente ano.
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19) Concluiu, com aproveitamento, no corrente ano,
o Curso de operadores de radar, que funcionou na Escola Militar de Electromecânica, o alferes de artilharia
Gúi Stélio Pereira de Magalhães.
20) Concluíram, com aproveitamento, no corrente ano,
o. curso de operadores de radar de campanha, que funCIonou na Escola "Militar de Electromecânica, os seguintes alferes de artilharia:
Carlos Alberto Teixeira Ferreira.
Joaquim J osé Esteves Virtuoso.
Vasco Augusto da > ilva Pinto e Símas.
Aníbal Cele tino Gomes da Rocha.

21) Foram nomeados, por antecipação, para a freqUência do curso de comandàntes de esquadrão, pela
Ordem do Exhcito n.? 4, 2.' série, de 1 de Maio do
corrente ano, por o terem requerido, os seguintes tenentes d cavalaria:
Jorge Alberto Guerreiro Vicente.
Rui de • ousa Cambeses .
.Torge Augusto de Barros e Vasconcelos Esteves .
.Toão Sequeira Mnrcel ino,
Leonel Raul Tavares Belo Lobão Ferreira.

22) Foram nomeado , por antecipação, para a freqUência do curso de comandantes de osquadrão no
Corrente ano, por proposta do chefe do Estado-Maior
da~ Forças Aérea ,o tenentes de cavalaria Alcino PereIra da Fonseca Ribeiro e Rafael Ferreira Durão.
23) Foi nomeado, por antecipação, por o ter requerido,
~~a a frequência do curso de comandantes de esquaao, que teve inicio em 21 de Maio do corrente ano,
la Escola Prática de avalaria, o t n nte de cavalaria
. oaquim Lopes Cavalheiro.
24) Deve s r ('011 id melo promovido ao posto de tenente mi.liciano d eavulnria pm'a a :L a r gião militarquartel'Aeneral.
não pura o regim nto d cavalaria
~,o H, conform
consta da portaria de 1 de Dezembro
,e 195;> "publicada na Ordem do Exército n.? 3, 2,3 s6,de 19~)6 o alferes miliciano de cuvalaria António
-ucio de :-;ou a Dias.

íl~,
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25) O tenente miliciano de cavalaria Rui Alberto
Gonçalves Mendes, colocado no centro de mobilização
de cavalaria n.? 3, por portaria de 9 de Março, publicada na Ordem do Exército n.? 3, 2. série, de 4 de
Abril do corronte ano, pertencia ao regimento de [anceiros n. ° 1.
li

26) Deve ser considerado promovido para o comando
militar da Madeira, e não para o regimento -de engenharia
n.? 2, conforme consta da portaria de 9 de Março de Hl[)6,
publicada na Ordem do Exército n." 3, 2.a série, também
do corrente ano, o tenento miliciano do engenharia, do
mesmo comando militar, Manuel Machado Espergueírn27) Chama-se Paulo Fernando Morais J ales o tenente
miliciano de engenharia que, por portaria de 9 de 1\1arço
de 1956, inserta na Ordem do Exército n.? 3, 2.:1 sórie,
também do corrente ano, foi colocado no centro de mObilização de engenharia n.? 5.
28) Concluíram, com aproveitamento, o curso tócnic?
para tenentes do serviço do saúdo militar, em 21 de Abril
do corrente ano, na Escola do Serviço do Saúde Militar,
os seguintes tonentes médicos:
António de Brito Correia Anacleto ,
José Manuel Maria Arrais Pedroso Flores.
António Corroia Fernandes.
Fernando Manuel Ferreira Baptista Viogas.
Joaquim Luis da Silva antos.
Mário do Figueiredo V closo.
29) Devo sor considerado na situação do liconcia~o
o tenente miliciano módico, do centro do 1ll0bi1izaC;aO
do serviço elo saúdo ·ll.o 1, António Pedro o Forroira,
que foi promovido ao actual posto por portaria de 200 do
Março de 195G, publicada na Ordem do Eaército 11. 4,
2. série, de 19M.
1l

30) O tenonte miliciano do serviço de aclministraçã?
militar, do 2.° grupo do companhias do adminis traçilO I1}llitar, J osó Manuel Vaz da Costa noirão, que
colo('a~o
na situação de adido na província ele Angola por port~Ja
de 30 de :Março de 1956, publicada na Ordem do E.rérc~O
n.? 4, 2. série, do corrente ano, tom o ·te posto, o nnO
o de alferes, como consta da citada portaria.
é

li
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31) Frequentaram, com aproveitamento, na Escola do
Servi~o de Saúde Militar, de 12 de Março a 21 de
Abril de 1936, o curso técnico de tenentes médicos do
quadro de complemento os tenentes milicianos médicos
abaixo indicados:
1.° grupo de companhias de saúde

Artur Manuel Lino Ferreira.
2.° grupo de companhias de saúde

Carlos Barão Pereira.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.O I

Tertuliano Lopes oares.
Moisés António Baião da Silva.
Ahilio Peralta Bastos.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. ° 2

Américo José de Figueiredo
Regimento de infantaria

Barbosa.
n.O 15

Augusto 'I'amagnini.

S 32) Frequentaram, com aproveitamento, na Escola do
• ervl~O de • aúde Militar, no ano lectivo de 19fJ5-1956,
~rcurso de reanimação-transfueão
para oficiais, de 19 do
ar~o de 1056 a 12 de Abril do mesmo ano, os aspirantes
a oficial milicianos médicos abaixo indicados:
1.0 grupo de companhias de saúde:
João Pedro Guerra Bastos Gonçalvo ..
ilranuel de Campos Pereira.
Pernando .1 osé Jorge Cavaca .
Jo é Manuel achofel Pereira da Silva.
2. o grupo de companhias de saúde:
)[anu 1 Cario da Sih'eira Leito da Cunha Vasconcelos .
.Jorgo )[nnuel do Õl iveirn Fagulha.
no:33) ~? d "idos emolumentos
'p.la. lr:0Jl10~~tO a te11 nte ml!t('UlIlO do serviço do administração
militar, por
O°l'taria tI 4: d D z rubro d 1K>H, publicada na
do Rxél'cito n.? :!, :!.& série, de 19.">4,do alferes
IClano do mo mo rviço Munu 1 Pereira de Meneses.

~fe~l'
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34) Chegou à sua altura para a promoção a tenente
médico em 1 de Maio do corrente ano o alferes médico,
com a patente de tenente, Francisco Arnaldo
oares
Pinto de Fernandes Figueira, do hospital militar regíonal n." 1, onde continua colocado, o qual conta a antlguidade desde a data acima indicada.
35) Frequentou, com aproveitamento,
o curso Unit
Supply Specialist 7, na Escola de Quartel Mestre do
Exército dos Estados Unidos da América, de 20 de Fevereiro a 18 de Abril de 1952, o capitão do serviço de
administração militar António Monteiro Alves dos antos.
36) São desligados do serviço desde as datas que lhes
0
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 soguida mencionados e que nas datas referidas atingiram o limite le idade
para transitar para a situação de reforma:
Brigadeiro do serviço de adminietração militar J0 é
Fernandes Duarte, de 'de 23 de Abril de 195 .
Coronel de artilharia Ricardo Moreira elo Aroarn1,
desde 3 de Abril de 19f)G.
Tenente de engenharia Francisco Gonçalves Coelho,
desde G de Abril de 1956.
Tenente de infantaria Francisco dos Santos MoUtinho, desde 15 do Abril de 1956. Prestava serviço
na Casa de Reclusão do Governo Militar de Lisbtt·
Tenente de infantaria Leonardo
ampos de '. meida, desde 20 do Aln-il do 1956. Prestuva sen'IÇO
na carreira 0.0 tiro d A voiro.
Tenente do infantaria Agostinho de Almeida Graça,
desde 23 do Abril do 195G. Prestava sor\'Íço 11ft
Casa do Reclusão da 1." região militar.
Tonento de infantaria Henrique Leonardo da ~ih'll,
d sdo 28 do Ahril d 1956. Pr atava soryiço no
centro d mobilização do infantnriu 11.° 18.

6

37) Presta serviço no c ntro do mobilização de eng;-

o,

nharia n.? 1, desde 21 do Maio d H)i) o 'oronel t~
infantaria, na situaçâo do reserva, F mando AuguS
da Câmara Lomolíno.
38) É nos termos do ~ 2.° do artizo 3.° do Decret~;
-Lei n.? 39843, de 7 d
utubro ele 19M,
não n
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àerl~os do § 3.° do artigo
do Decreto-Lei
n.? 28 404,
r 0.31 de Dezembro ele Hl37, a rectificação da pensão de
deserva concedida ao coronel de infantaria,
na situação
0° d re erva, Carlos J osé Moreira, a que se refere a
c r em de Exército n. ° 4, :? a série, de 1 de Maio do
orrente ano.
') a39)

l?eixou de prestar serviço no quartel-general
da.
;. regl~lo militar, de de 8 de 1Iaio de 1956, passando
t presta-lo,
de de a me ma data, no distrito de recrus~nl~n!O e mobilização n." 12, o major de infantaria,
na
Uaçao de re erva, Abílio Gonçalves dos antos.
de 4~) É de. 2 .5GO.. a pen ão anual atrib~da
~o capitão
O l~antarla,
na ituação de .re erva, l' rancisco Mota
ca~relro da Câmara, e nã? de 25.500$, con:o foi publi1\b ~lna Ordem do Exército 0.° 3, 2.a série, de 4 de
1'1 de 1951i.

(' 41) Deixou de prestar s rviço no quartel-general
do
p~oyerno Militar d Li 'boa, de de 5 do Abril de 1956,
co:ando. a pre .tá-lo, desd
a mesma d~ta, no I?rupo d~
tu .~anhl(t.. elo tr m auto, o capitão do iofantaría, na 81a~ao de reserva,
António )Iartin'
Ferreira
Júnior.
1_.4~. Doi. ou do pro .tar ii rviço na ;3.a Repartição
d.a
de 19~1'?cc;ao- oral d to Ministério, d sde 30 de Abril
Qu. 06, pu ando a prestá-lo, de. de a mesma data, no
os a~tel-O enoral do 00\'01'110 1filitar d Lisboa, como
Pi;;~vão d.os oficiai: (la pollcia judiciária
militar, o ~aOsó . de mfnotaria,
na
ituação
d
rOR rVI\, Joaquim
no da 'unha Dá ~fcsquita.

4:3) D rxou
.
. '1'1'
dC~d
do prestar
.orviço na ~g~nCla.u
l.lta~·,
lido 0 1 do ?\Ialo de 19~)(), o capitão d infantaria,
LUva"ll (I1 gUP.l'l'a. na situacão <1(' r ' rva, Artur ~[arquos
, guc o,

'

..

fl

4

Dei.'o;l (~ pr ~t:lr :,prvi\o no ('('retaritl;lo-Goral
If ~Il urlonal, em 10 do Outuhro do 10,)0, o Cttl ao ( O iI f t'
.
- (IO r ~ 1'\':\, J.\ li tó'BIO ~lU\
gll,t T I un arla, na ,IÍltn<;'lO
o IWal'c:.
da

liF

L

II 4;»)
\ Pr

fallt

J \' {' •

.

Iro,

t·

'fi.'

.
. d e t'Iro
ad1unto
(la carr Ira
I .
;) de ~raio de 19;')G, o tcnollt
c 1Tl-

1'\'1"0 ('OIllO

d ,(I

".

Mo~~rlt~ na . itunc;1'\o e1(
o,

1',

f\'a,

.Tos(\

Pi nto

<111

Costa

474

ORDEM DO EXERCITO N.o 5

2." S6rie

46) É considerado apresentado no comando militar
de Cabo Verde o tenente miliciano de infantaria, na SLtuação de reserva, João Rodrigues Casaleiro.
47) Não é como vogal que o tenente-coronel de ru;tilharia, na situação de reserva, José Rebelo CordeLro
presta serviço no Cofre de Previdência dos Oficiais do
Exército Metropolitano.
Esta declaração rectifica n
n.? 50 inserta na Ordem do Exército n.? 4, 2.:\ série, de
1 de Maio do corrente ano.

48) :f~ capitão médico, na situação de reserva, e nito
capitão de infantaria, na mesma situação, o oficial (~~
nome José Martins Barbosa, cuja pensão de reserva fOL
rectificada para 24.361620, desde 21 de Novembro, na
Ordem do Exército n.? 4, 2.n série, de 1956.
49) Deixou de prestar serviço no centro de mobilização de engenharia n. o 1, desde 21 de Março de 195~6,
passando a prestá-lo, desde a mesma data, na DirecçaO
da Arma de Engenharia, o major miliciano de engenharia, na situação de reserva, Manuel Medeiros Tftnger.

d~j

50) Prestou serviço na junta de recrutamento do
trito de recrutamento e mobilização n.? 14, de 10 a .ld
de Outubro de 1955, o major módico, na situaçí10. e
reserva, Francisco Alberto de Almoida Ribeiro Saraiva.

51) Deixou de pertencer à. brigada n.? 1 dos caIninl~f.s
de ferro, desde 1 de Maio de 195G, o tonente ln~Lciano médico, na situação de reserva, José Paulo Perolr
Machado, ficando apresentado no Quartel-Goneral
o
Governo Militar de Lisboa, por declarar ir rosidir Jla
área daquele Governo Militar.
52) Devo SOl' considorado com passagem a oficial miliciano de rosorva desde 12 do Julho, o não desde ~O
Julho do 1955, o tononto miliciano médico, <la bl'lga(t
n.? 5 de caminhos do ~ 1'1'0, Adolfo Augusto Lotll _(})
Mariz, referido na portaria do 8 do Nov mbro do l\).)J,
inserta na Ordem da lCJ'tÍI'cito 11.0 13, ~.n série, do Jll0SInO
ano.

(l~

53) Presta serviço, desde to d Maio do corrent~ a~~,
do Gubin t do Ministério do E.'crelo

na Roparticão
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Lore~a
coronel do serviço de administração militar Henrique
Ermida, que, pela presente Ordem do Exército)
transIta para a situação de reserva.

54) Deixou de prestar serviço na companhia de adi~os do Go:,~rno Mil,itar de Lis,boa, desde 13 d~, Outuro de 190;), o major do extinto quadro auxiliar de
O~bge?-haria,
na situação de reserva, Aurélio da Cunha

R1

011'0.

a5~, Deixou de prestar serviço na 3. a Repartição da
lrecção-Geral deste Ministério, desde :W de Abril
o ~956, o major do serviço de administração
militar,
na Situação de 1'0 erva, António Pinto dos Santos.
C)

d'

M ~()) Está desligado do sorvtço militar, desde 24 de
. a~o do corrente ano, no termos da última parte do
bl'.bgo 15.° do Decr~to-Loi n." 2 404, de 3~ de Dez~~nto de 1937, o capitão do quadro dos serviços auxilial'OSdo Exórcito António do' antos Subtil.
do57), b: de 40.80U~ a l,en ~? anual at;'ibllí(!a ao clq~itiLO
~ qu,tdl'o dos S01'\'I<:O'auxiliares do Exército , na situaça~ de reserva, António Curto, referido na declaração
na' 81) da Ordem do Exércíio n.O +,
série, cIo corrente
no.

e.-

,58) Presta serviço como presidente do conselho admi~prativo do 110 spital militar regional n.? 2, d~sdo 1 d,e
li ,lIO do 195G, o capitão do quadro do' SOl'V1ÇOS aUX1~~1'os do Exército, na situação do reserva, Fernando
ondos Cumpant .
59) Deixou de pr star serviço 110 distrito do r crutalllonto e ruohilização
1\.0 1, de!-itl 24 cl :Maio de 19r>(),
~.t0t;el\tc <loquadro do serviços auxiliares do Exército,
a 'ltua~ão ti r ~ rva, António
onçal ves do Freitas.
l (3~) Doixou de pro tal' serviço na DirocçiLO da Arma.
~e nfanta1'iu, do li 1 ele )faio de 193G, o capitão do
J~adl'o do serviços auxiliar s do EX('rcito, nu. situação
re erv a, Romérito Paulo Trias.
'1,(31,1)Pre ta s l'\'ic;o (,O!llO d 100'ado ela Manut n~ão
I 1(1~
r:)
tiI 1 ltal' cm A hrnn t
descl':..G ) cl o litu b l'O lO
iJ')"
o
n:no~te do quadro cio' 'el'\'ic,'os auxiliar s do Exórcito:
sItuação d 1'08 I'\':t, Domingos HoCJuo H lo,

476

OnDEM DO EXBIWITO N, o 5

2," Série

62) Deixou de prestar serviço no regimento de artilharia ligeira n.? 5, desde 13 de Maio de 1956, passando
a prestá-lo, desdo a mesma data, no batalhão de caçadores n.? 9, o tenente do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, na situação de reserva, Domingos Marques
de Oliveira.

(3) Deixou de prestar serviço no Depósito de Tropas
do Ultramar, desde 2 de Maio de 1956, o tenente do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação
de reserva, José Lopes.
(4) Está desligado do serviço militar, desde 3 de Maio
do corrente ano, nos termos da última parte do artigo 15.° do Decroto-Lei n." 28404, de 31 de Dozembro
de 1937, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército João Antunes Milheiro.
65) Chama-se Carlos Ferreira
Cascais Eusébio,. o
tenente do quadro dos serviços auxiliares do ExérCito
que passou à situação de reserva pela Ordem do Exército n. ° 4, 2. a série, de 1956.

(6) Passa a designar-se «centro de mobilização de ar~lharia n. ° 1, funcionando junto do regimento de artilharl8
ligeira n. o 1», em Lisboa, o actual centro de mobilizaçilo
de artilharia n. ° 3.
67) Passa a designar-se «centro de mobilização do ar~ilharia n. ° 13», funcionando juuto do regimento do artilllllr18
ligeira n.? 3, em Évora, o actual centro de mohilização
de artilharia n.? 1.

(8) Todos os oficiais milicianos quo no ano de 19r1)
já atingiram os 35 anos de idade o que ainda não trlln
sitaram para os centros de mobilização passam ao esca~
Ião de licenciados, nos termos do § único do artigo 22'7
do Decreto-Lei n.? 36 304, de 24 de Maio de 194
(Estatuto dos Oficiais do Exército), continuando, porém,
ao serviço nas unidades o estabelecimontos em que se
encontram,
°

{j9) ão como seguem :.18 'peli ões de reserva,
lizadas, doeseguintee oficiais:
C3.lpitães:
Fernando Mendes Campaute, ;{.j..6 O.
Manuel elos Santos, 31.789$30.

actua-
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Oapitães mil'icianos:
Filipe
Ali tão rrelet;. Moniz 'Corte Real,
36.443 60.
Mário Ramos Silva, 35.943$80.
,José .Ioaquim Lourenço, 32.091$20.
F.rAllCi8()0
Ma ria d o
Santo
Galhardo,
35.77 $50.
Joaquim

António IGa8par,

36.72D$.

António Mau,tiu Ferreira J únior, 36.720 $ .
José AU_g'usto Brandão
Pereira
de Melo,

36.720~.
João Carl os AI V,t~S, 2 Ui73 '..
António ,de Maios Ribeiro,
720$.
'I'eodorico Pellllira Pimeuta,
20.458$80.
A riu i' Ribeiro Ide Almeida, 37.319$80.
Urbano da Rochu Aní as, 15.300$.

se.

João <la Costa Andrade, 30.473$90.
Domin sros Vaz .Tún ior, 35.47,:1$
J,osé da Silva Dia', a7.54I. 10.
A.ntónio Dia, 26.226 20.
Alberto T'âudidc Rebelo Branco, 34.348$50.
José Pernand es Moreira, 38.001$10.
João Bapti ta de M,en '&'3 Costa, 36.720$.
Afonso ,da ,00 ia Ribeiro, 28.84:7$60.
António J é da Conceição Gomes, 36.720$.
Alberto Gltimaru ~ Bapt ista , 27.380$90.
João Eugénio, 28.H17.
José Aueus!» Almeidu, 36.720$.
Pedro Rábeiro do
autos, 27.947$.
Hui .To~é da Silva Loureiro, !~9.559$7{J.
Gualter Monteiro Al» , 39.85-:1:lO.
Air
Bapti ta (la Costa, 36.720 .
Anacleío Inácio de I 'a.mpo·, 27.ô20$60.

eo.

I

Autónio Augu 10, 24.764 60.
Vicont <1(' Chav s Cimbron Borg s d e
25.755 .

ousa,

(31.1:18$60.
16.6 7 20.
António
da Purifica<;ão Ferreira,
34.02 $20.
Américo Alc1óni{) .1(' Meu ,,!34.535$20 .
•TOl'!7(' Alberto da Si lvn
rvalho, 32.728$70.
Arnaldo Armindo Martins, 32.1-13 30.

João

Baptisln

Marcial

Correiu

de Araújo,

Pimen! 1 Ermitão,

<

Ant6nio F rroiru Linhar
-Iosé H(}(1l'ig-\I('~ da.'il\'a

obre, 31.0+5$60.
, a2.500 30.

,M,PIHl(
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António 'Carlos. Amaral,

32.555 10.
32.061 50.
Rogério Corr .ia Ferreiru,
30.7 5 GO.
Jorge Frederico 'I'orres Y dês, Caroço, 39.57!),; 10
Guilherme
Joaquim
de Mesquita,
35.640,80 .
José Gomes Silveiriuhn , 3G.720 .•.
Raul Glíi {la roia Ul ivoiru, ~9.a70;;70.

Joaquim

Ferreira

da. Silva,

'I'enentes :
Francisco

Silva Pinto, 35.410 '30.
Raul Augu to <lu Silva, Gomes, 36.720
FIQl'ival Gr,at<> Simões :Fogaça, ;l(i.720

.
Do.m ing os .r oaq u im MacL ado Júnior,
30.67':), 10.
António Pereiru xlos Santos, 0G.7:20
Luís <Gon<;alvc8 Rcbord ão, a7.651. 30.
Júlio Ribeiro <la Costa, ;12.276,:90 .
.Jorge Abílio da Veiga. Magalhãc.;, 30.917 20.
Silvi no Artur <lu (Ilivuiru Saraiva,
36.720'·
Abílio Gonçalves Oareia, a2.44H .•:30.
Joaquim
Ah(''l Pinto Coelho, :3.').j)G!);'ao.
('arlu'
Ad nia no l!'olb('('a, !lG.l:35:\,)0.
Alvaro Porciru Ribeiro, 28. '-1-1 .. GO.
Armando El'lIl''ilo
A 1)1"('11 Roch a, :22.G62 40.
Luí
~[ário F'cr re ira ('alda:; (le LeJnos,
39.954 60,
.Tosé • cves EUg'(;nio, a 1.:3!JG.40.
Dunrtc (Isóriu lj'cl'llnll(l('~, a7.862~40.
(\u,lo,; Vl'lT(·im S,Il11paio, 17.;)8],'70.
Manuel Hodl'ip;ues Diu . .l únior, :l7.GJ'i.50.
:Mali;l~ (le Fn·itn~ (j uilllnr:l ~,~7.!)l
50.
Mnuuel Peres, :27.078,.]() .
•Jusó (ln,; :..tl1d()~, 2S.7i 1.':20.
,Muuu·l Fern·jra,
:2i>.G5 "DO.
_
Augusto César <la 'ilva Pereira,
!~2.921 aO.
> •

Raul

Augu"lo

~ oglleira

Bnptista

de CarvalhO,

34.3G5. O.
Manuel António Graujo, 37.010.:'70.
Ferua lido Eurico dai }sta Oliveira, 37.GG!) 80.
fário Lopo do
armo, :l7.50:3, 10.
Jo,; ~ Gom . 'l'cixcira, a, .1G;- :10.
Vir~ílio 'da tC'oIl('riçãoln.,
lD.551. 10.
FelIciano Nog'u 'im, 2G.D51 $50.
Jo." do' 'aJlt~· Pir''', ~5.:382.-'lO.
António da, Silva Monteiro,
.....
6.520, •.

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 5

170

Henrique
'l'UZ de Araújo,
11.68fl. ;j0.
uno de Andrade Ribeiro, °4.9;30$80.
João da Couceição
Pereira
:31.125 "';10.
•João Gom .; da Silva 'I'eix ira, ~D.07(.i. 10.
II nrique 'I'avare- de Almeida, :11. .1-28...
Miguel Loureiro,
1l.898,':W.
João Me1Hlp.; de ou. a Ramos. 27.178 50.
Autónio d ('3,11'0 Lopes, 10.50-1. 40.
Egídio T ixeira ~le Almeida, ;31.02G .
,To~ Antune , 29.528. 60.
Arnaldo Heur ique, de Car\'alho,
;30.724 20.
Ol ímp io Rodrigue
:Mil-Homens,
25.1:n.40.
Joaquim
Camilo Loho o arcê , Palha dE' Almeida, ;W.246.50.
Alfredo Ribeiro (Iome- ele Barro , :31.277. !lO.
António Monteiro de" Sousa, :2 .297 '.')0.
Au~usto Curlos d Brito, 19AO:1870.
•João IIl'rml'lle~ildo
Afonso, :.w.870., 50 .
..\fOll.;O
Dia,
2G.520 s.
António
)[ariu Cartaxo .hÍllior, 25.;1:32•.')0 .
•T()~ Luciano
abral e Castro, 16.203 50 .
•To.é Bento :.\Iartins, (.G48. 60.
Afon-o Eerreira B telho, 27.G L.20.
,Tos' Paulino
do,; autos Ol iveira, :lI.I, (l. 50.
Artur Heurique
Fi~l1cira~, 30.723$40 .
•To..~ Bernardo
Pereirn , 2, .749 :30.
.Joaquim António • nl~ueiro, 2 .2D7.50.
António AU~l1,;to Yi('ente da Rocha, 2(L')20 ...
a1110s Rodolfo (Iuvnzxi , :W.D5L 50.
A~o tinho António Pnvitu, 22.6H2 (lO.
Ismael de .J ,U' da ruma
araiva, :W.OIO,•.

VaI ntim <ln RO<'l!a, 27. 15 O.
Manuel
arlos <1(' • ousa, 29.403 30.
Humberto do Xa- inH'ntoCatanha.2R.272,
António Jnnquim Fortes, :10.699,.60.

O.

,João da Cour-e ição, 2ü.520;·.
Munuel Frnnci ('O Dias, 2, .G2:3,'!lO.

.Ios , J> reirn Rehelo , !l0.2!H ;!O.
Raul
r spo, 17.:1 ,20.
Au~u~t() loare::., 2 .24,,!l(} .
.'\.nt6nio (\·~;\rio. ~7.417,'G().
Frnnci. ('o de ousa, ~..j..(), 2. ·10.
.Joaquim .'1111('", ]7.22H • ().
BpIÜO '1'1'0<16 io Tom:b ('ahritn,
2.).~45
Ant6nill I)ia, FI'IT('il'a. :lO. 24 ,O.

60.
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Manuel Ramos, 26.520$.
Amadeu da Conceição Roxo, 17.617$80.
Hermógenes Ovídio, 32.759$70.
Augusto do Santos, 27.102$80.
Isaac Vieira Braga, 28.875$80.
José Lobato de Vasconcelos Gnlvão, 30. 75$80.
João Branco Gaio, 22.662$60.
Alfredo Sampaio, 29.870$50.
Acácio António Prior, 16.643$30.
António
de Capri tano Antune
abritn,
11.3 5$20.
Joaquim Pedl'o Alexandre Borges, 31.37 ,50.
António
unes Vitória, 30.272$60.
Jo.é de Jesus l)ita, 2 .800$10.
Carlo Fernandes. Soare, 30 ...t22 70.
Zeferino da unha oelho de Barbo a Vaz de
Castro, 30.976$20.
Humberto Almeida Barros da
ilva RalDOS,
28.181$40.
,José Augusto
orrein , 29.870$50.
José Carlos da Silva, 11. 99 30.
António Monteiro Lourenço, 31.352 40.
Luí ' Chiançn de Pina Munique, 3.525 10.
Manu 1 Justino ,d,e ~Iiml1(la Raposo, 30.121
Fernando Infante da Câmara Almeida e ousa,
30.573$50.
António de ,TCS1IS,31.427$20.
Paulo Folgado Dias 30.322$20.
João Roque, 18...1-53,80.
Francisco de 'astro Lobo, 28.2D7 50.
Herculano Pereira Gl1 1'1' iro 29.752 00.
,Tosé .Ionquim de Andrade, 30.25 $10.
,Tolio Manuel Dum-t
dn Fonsccu , 1.302 60.
Anísio
oar s, 20.:367, -10.
Ezequiel de Maios
iccnt o, :31.:378 30.
Jos~ d Almeida Júnior , 22.76D 50.
I
J'onquim
:Moniz cll' 'á ort lt<>al Amnra,
2:l.255$ .
Jo \ Bstpvão Pereira Reis, 25.105$30.
,Tosé Mourulo ('hnmhel,
27.07 20.
rristóyii,o ,Taim ele Ase rn ão, ] 1. 99, :30.
Leandro <1 Cn rvalho Roseira, 27.-117".00.
João Cl om nto dos A11jOH,16.DD:1 20.
Il umb do ele ou. a Araújo, ]9.0:18 30.
I

I
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Franci co Inácio Moreira, 32.055$90.
António Falcão, 30.221. 60.
arlo do Rego Bayam , 30.498$40.
Mateu
ortunato Soares, 26.776 40 .
•Jordão Luís Drummond de Casàro e Abreu,
24.930. O.
Joaquim de antana Carvalho, 29.870$50.
Arnaldo Jo é do Amaral, 29.870$50.
Filipe Aug-u to do O Costa, 28.751$80.
Luís de Figuei'redo Ferreira , 26.520$.
Carlo J'ustino de Morais Teixeira, 15.867$10.
,Tos' FloTes, 17.952 .
Jo. '1(10 ascimento , ]7.531$ O.
Avelino Hilário Ribeiro, 2· .62:3 20.
Fra nei sco Pir s, 31.[)25 30 .
•Túlio Aug-us.to Lop , Ramalho, 25.674$60.
Joaquim Valadores, 27.417 60.
Amân(lio Auguto
Durão Fialho, 30.121$.
Alb do da ruz
vero F rreira, 30.221$60.
Aniceto da ruz Gr gório, 27.417 60.
T 0<1 rico Augusto Pmlmeira, 2 .560$.
Jo ; d Assunção, 27.417 60.
FrUl)('i co de As is ardo 'o Rang 1,28.378$40.
António dos untos, 27.417 60 .
•Túlio Albano P r ira Durão, 27.4]7$60.
Jo: é lfredo da Fon eca , 27.417$60.
Autón io Rcrlrigue
erreiru, 31.12$ 30.
João
un s Bm.nco Pardal,
24.633$.
Frt'c1 ri o J[n1'qu s Lop ,27.417 60.
Raul Monteiro
imões Dias, 19.832 90.
,Tow F1'nnti:('o doi'> antos, 27.4]7 60.
Aníhal Pirnentel
01'1' ia , 2 .560 .
Ianuel Câud ido da iI\':1 , 3U374 10.
.TosC>.JÚlio d lfnto.' , 30.1 O .
AVl'liuo <1 AI?\1in1' 'âmara,
a0.498 .J.O.
Frall(·jS(·() B()t~lh
Curd oso, :3] ...13," 70.
Rt'1'na1'di))() do .armo , :31.034.90.
Luí da
ostu )figu<,1. 28.{)60 00.
Antóllio ele (ll iveiru , ",,7.417 60
fan\1(>1 •timões i. 11H'1'to, 24.:n-l 90.
,To'C>{lo Sn ntos
abri ta , 27.417,,60.
Albnno Ribeiro, 2G.520 ...
,TosC><h ru?; .10nt('i1'o. 25.722.40.
A nt6nio
'1'<I))('i,<,o A))drillCl,
2, .5()O .
BC'njnmim Dia' Ua}l0,;(·iro,
20.027,60.
j

j
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João Lopes da Silva Figueiredo, 27.417$60.
João Cândido Ferreirn Velo o, 2 .560 '.
Frunci, co José de Almeida, 30.49 $.
João 'I'omás do Rei, 31.226$30.
Alfredo de Oâivcira Guimarães, 29. 70 50.
AJlberto de Castro -Pinto, 24.964. 50.
Adelino Soares, 24.728$10.
Eduall1do de Sousa Voloso, 30.548$.
António Afonso Raposo, 16.597$40.
Jo é Joaquim Capuche, 25.723$40.
Jo ,é Alves Viana, 27.417$60.
António da esta, 28.560$.
Alberto da Maia Mendonça, 24.930$ O.
João Augu to Correia <le Gouveia, 17.5-4-6$·
João Júlio Antunes 9.082$60.
Benjamim dos Santo' Lop s, 27.417 60.
Eranoisco José AlvQJS,27.14G 30.
Pedro Joaquim, 30.498$.
Amtónio Manuel Durana , 2 .560 ..
Gabriel A'ugusto Gonçalve Braga , 27.417$60,
José Leio Cera , 26.520$.
J'oaquim doe Sande Cardoso, 26.520 .
António Antune Bc ílio, 25.153 'ZO.
Augusto Natividade da Silva, 30.447$.
Eduardo Martinho Cardoso, 23.514 20.
Mamue] Rodrigues, 26.520$.
Manuel da Silva Mont iro, 26.520 .
Arnt6n1.o Marquo», 26.520$.
Augu to C' ar Justino Toi~ eir: , 3~.03.j. 70.
António da ilva ard eo, 2().520 .
Franci co aeiro Romero, 22.09f) 30.
António de arvnlho
. mpnio, 2R.560$.
TIumherto Augusto <1 Al m cirln , 28.258 lO.
Filipe Monteir , 26.520 .
1 men te Galhardo
Gouçulveda (1:11lln,
13.162$]0.
Luís Emílio elaR Sn nto: ,ern, 11.R99$:\0.
Manu 1 Ioinhos 2",.0f)f). 30.
•
Cândido Augusto <1(, Vaseoneclos,
2ô.520$ .
•Joaquim An tónio Isidoro, 2(l.520$.
Avelino Ant.óllio M:lrjins, 27.770 '50.
João David Brás. 2(l."20 .
Antônio nnpja Lopes, 28.5(lO .
'0
Mn111lP1 ,(1(, M('np~rs cl( relo Vaz <1(' n)l1p:11 ,
12.690$.
I

I

I

I
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Alcino Pio Freita
da Silva, 1l.899$30.
Manuel
anhão Fernanda , 25.047$10 .
Jo: é do
autos de Oliveira,
24.773$80 .
•T o. € Lemo, 26.520, .
Manuel Praucisco de Melo Júnior, 22.213$20.
António Alves Mend
,28.560$.
António
Gil, 26.520 •.
António
queira de Azevedo, 23.574$20.
Eduardo
da ilva, 26.520 .
António Ferreira,
31.200 .
Carlos Pereira
de
ousa, 22. :l5 80.
Franci ·co llenrique·
de Carva lho, 15.072$50.
CarIo ..· IIpurique'
I...
ur nc,~o, 2ü.520$.
Francisco
lésio Padinha,
23.007$10.
Alberto de Campos
ieiru Neves, 11.879$90 .
.To \ .Toaquim PeT ha Galvâo, 26.164$.
·António
Pallo~, 27. 5 ..
.Toão Maria Simões Per ira de Brito, 28.545$70.
llIanuC'l1 Hodl'ig-ue~ Paiva, 21.:379 20.
AIE'xandI't'
AU(111.tO
Ferreira do .Amaral,

1 .246

O.

.To,

.Joaquim da Fonseca,
ln. 32,90.
)Ianu I lt'erreira
Camõe , 12.299 20.
Artur )Iadin."
29.-!77 .
João dos • autos :Martin.
25.698 no.
C'rafim Xisto de .Â.si.·, 28.560 .
ACácio rr ornem d
t ig'ueirE'<10, 26.520$.
António l!'olgndo Dia. Catana,
:30.326 60.
Ten€>ni

s

miliciano:

.T

Luís Carlos de Lac rda
UD,
26.938 80.
Arlllolim
iludido de )foura Dinis, 30.774$40.
Ahel Duurto 'I'eix ei r« de Araújo,
14.178 60.

HaitI Pena l' • ilvu , 17.!W9.20.
Lop(>s hnves, 2ü.] 77 30 .
.Toue1uiltl ela •'iIva Cu ldus, 20.965 10 .
• lanuel
Duurt
ela 'iha.
:1O.6!J ,no .
•\n!e1"O Albano da ilva Cubral , 27.!J22$50.
AUC'Íllclio }\'!T ira do. ,'allte~" 27.897 ..
:lfnnU1l
Au
n io 'l'pi\.pira
d(· lIa.rC'do,
2, .25 • 10.
'arJo . .To,' d(· .\hlu·ida Allj(~" .As~is, 15.200 ' .
•\lft-ec1o J.llITP]() ,'a]trupiro
ela .'ilvu PereiTu,
António

í

ó

:1:1. i!)!). iO.
b
H()tr~rio dos ~ nll!O • lI., !JO, :10.
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Carlos Américo Garcês, 11.899$30.
José Francisco
da Silva, 11.899$30.
Eurico Augusto da Silva, 31.100$80.
Silvério António da Fonseca Lebre, 30.397$.
Alferes:
António

Rodrigues

Colares

António de Sou, a (a),

Vieira,

9.349$30.

22.440$.

Joaquim
José Polido de Almeida,
8.910$70.
Luís de Lima Castela, 21:595 $40.
João Simões Quintas Júnior,
2.625$50.
Manuel
Joaquim
dos Sa n to s Caseiro,

15.460$50.
Jo,ão lrialho" 22.440$.
António
João
Gonçalve

Peixoto

Lindos<>,

9.349$30.
Mário de Sousa de Almeida,
7.807$10.
Lereno Antunes
Barradus, 9.349$30.
António Gentil Soares Branco, 9.349$30.
António Dias Simões, 19.418$80.
José Antunes
Maia, 9.34:9$30.
José d e Andrade Novnis, 9.349$30.
Jerónimo
da Coata Bravo Tlenriques, 8.910$70.
João da Gosta Pimentel,
9.349$30.
Alexandre
Allherto de Serpa Pinto
:Moreira,

9.690$,20.
José Francisco
da Costa Braga, 15.428$80.
António Vaz Álvares, ele arvalho , 9.3,*9$30.
Lüc io Ernesto
Rev e ren d o da Conceição.

9.349$30.
Rui Gomes da Costa, 7.807$10.
Carlos José dos, 'I unto S~lva, 7.465. 40.
J osé Dias ,110 11'1' ão, 22.440$.
José Dunrto Sequei rn Mrmso Gemes PahJl[l,

9.34.9$;30.
J,oão Paulo ,<1e :Melo Sampaio Mexia, 9.3·4-9,30.
Hemiq ue lela Conceição
13a,]>ii La da Slb'[I,

9.349$3.0.
Bartolomeu Capelo Franco Frazuo,
Armando Lu ís Pereira de Almeida,
JOSló J)ias Anns,i:ício, G.781$40.
Jo: da ilvflUlll'S,
21.369.20.
é

(a)

I

Por lupso nilo foi i.!w,l'lIldo na d ividn

ulíuru.

O
6.781,4 ,
.529 09 .
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José Rodrigue
Mendes Moreira, 9.349$30.
Manuel Proença Robalo Lisboa, 9.349$30.
Joaquim
de Sou a (a), 19.285$10.
Manuel do E pírito Santo, 17.972$40.
António
Maria
Gavino Simões do Couto,
9.349 30.
João Pe oa de Amorim Pires, 9.349$30.
Jo é Luí
Peixoto,
9.349$30.
Mateus
Auo-u to de ' epúlveda
e Sampaio,
9.349G 30.
António Augusto
Pinto
rachado,
9.349$30.
Tito Vítor da 'ruz, 9.349 30.
António Rodrigues
Cabral, 9.:349$30.
João de Lemos Macedo dos Santos, 9.349$30.
Júlio César da Vei&,a Lacerda,
9.349$30.
Carlos Alberto ele , ousa de Õliveirn, 9.349$30.
António
Rebelo
Carneiro
de Sousa
Pires,
9.349 30.
Joaquim
Proença,
9.0-19$30.
Acáeio Aug-usto Domingues,
9.349$30.
Agostinho
li rrnz d e Carvalho, 9.3-1-9$30.
Jo~~ de Almeida
Azevedo, 9.349$30.
Jonquim
Feruandes, 19.284 .
('arlo,; (la Silva 'I'enení e, 9.349, 30.
!Itirio Pereira <la Costa, 9.349
Mário de Oliveira Pereira , 9.:349, 30.
António de ousa Ci1'l1e Madureira,
9.349$30.
('arlos Dias ela Costa, H.3-19 30.
António Tcodõsio Loureiro
Pipa, 9.349$30.
Jo ~ Yaz Correia Seahra de Lacerda
Pereira
Bnhnrcm , 9.:349,::30.
António Pinto Fernnndes Figueil'n,
9.349$30.
Alfredo Mar<J1les, 9.349, :30.
J>e(lro ~raYi r Pedrosa,
!J.3-19,.,:30.
Luís Inácio ltodl'ig:lHl~, 9.349 ••
Carlo: Eduardo
Cnrdoso dos, untos, 9.34.9. 30.
J aim
de 01 iveira
da Fonseca
Monteiro,
D.:3·H),. :30.
•Jo,,{> Luís Frugnl a , 9.:3-1-9.';)0.
•José )Iontt'il'o
Sl'lH1stião, 11.317,
O.
Agos.tinho
faria
da Co ·ta
abral Macedo,
9.349. :10.

:~o.

ao.

(Q)

Por ln~o

não foi incluído

na devida

nlturu.
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Fernando Augusto Ramos Pinto, 19.323$20.
Horácio Ferreira Saloio, 9.349$30.
Alberto Alpendrei 18.700$80.
António Pereira, 13.712$90.
Manuel da Silva Almeida, 9.349$30.
Alferes milicianos:
António Mário Pais de Carvalho, ·l1.663$70.
AugUlsto de Almeida Oliveira, 17.127$80.
Oarlos
de Almeida
Beltrão de Seabra,
17.193$10.
~Ianuel Gonçalves Baptista, 20.283$70.

Ministério

do Exército - I.a Direcção-Geral-

3.

a

Repartição

70) Foi abrangido pelo disposto na alínea b) do artigo 23.0 do Decreto n.? 40423, de 6 de Dezembro
de 1955, e perdeu a tolerância a que se refere o § único
do artigo 8.0 do mesmo decreto o primeiro-sargento do
batalhão de telegrafistas Armando do Carmo Tayares.

Ministério

do Exército - 2.a Direcção-Geral-

3.& RepartiçAo

71) Pensões anuais atribuídas aos oficiais a seguir indicados, que, pela presente Ordem do Exército, transitun1
para a situação de 1'0 erva:
Coronéis do serviço do adrnini tração

militar:

José da Fonseca Grincho, 72.000i$.
Henrique Lorena Il ermida, 68.400 . Tem 38
anos do serviço.
Capitães do quadro dos serviços auxiliare
cito:

do Exér-

Cesário da Silva, 40.800;5.
Alfredo Mirnnda Prado, 40.800tS.
Ter;ento do q?-adro dos serviços auxiliares do ]~xér~
Cito Socundmo Martins Real, 31.~00a. Vonce}lo '
província de Angola.
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Escola do Exército
72) Publica-se a relação dos aspirantes a oficial do
curso geral de artilharia que concluíram o respectivo
curso:

-

Classlflcação
final

Nomes

-

Antó
. V asco Santos de Faria Leal.
T ,010
Aose Paulo Guilherme Moreira Neves
. .
J nt,ónio de Azevedo Dias.
. . . . . . .
BOs~~ ugusto Barroso da 'iIva . . . . .
M'!ll.cl!oJosé da Rocha Pereira Rodrigues.
R U!lO ~tofl'cl Martins. . . . . . . .
1Clnal<lo Luís Lourenço Leal . . . .
'I~~~
Carlos Castanheira da Costa..
.
'JU 10 Faria Ribeiro de Oliveira ...
~ré Manuel Ca tro ele Figueiredo Cu)
\.~nU~l da Costa Brás . . . . . . .
FI Oflno Sousa e Murta.
. . . . . . . . .
Lrancisco António da Costa Men(les Magro.
J~onell<'ialbo Raposo
.
Â. rge Guerreiro Ruas . . . . . .
p~gcl? Manuel Albergaria Pacheco . . . .
}' anclSCo Manuel Mateus Leal ele Almeida (a)
é~~esto Chaves Alves de Sousa (a) ..
,José Brancal Lopes Furtado Cal.
.JoSé ~olhadcla de Machado Rebelo (a) .
Re
fachado da Graça Malaquias
. . .
.lornato }<'erroira Lopes Pereira (a). . . .
.JoãgeJA.lberto Mourão Cardoso Possidónio
Vít o osé de ~ou a Cruz . . . . .
An~; ~1anuel cl~ Almeida Antunes.
J ~ enio ,José F'ialho
'!!tlrado
..
:\on~~r:'alcão Pinto (6) ~ ..
\rn?[n1o nomes Monteiro (u)
1 Cal' nom
.Toão
~I .
es d e C as t ro
..,.......
At'o • enlno Vargns . . ..
.
.JoãonsoM<le Ca rva lb o G,onça 1vcS . . . . . . . .
.João ~[.lnu >1 de Magalhãc
Ielo Mexia Leitão
--...:.. allucl de Moura Rocha Rigueira
. . . .

}{u/l~

(II) Mal
(I,) 1\ or .oma do vaI "rOI •
• !lo foz o tirocínio em 1~55 por motivo

VII
Ministério do Exército -

de doença,

15,40
15,05

14,85
14,40

14,30
14,25

Número
do
ordem

1

2
3
4.
5

c

14,20

7

13,95

8

13,90

O
10

13,85
13,85
13,80
13,65
13,60
13,50
13,30
13,20
13,20
13,20
13,20
13,20
13,10
13,10
12,95
12,70
12.60
12,30
12,10
12,10
12,00
11,05
11,85
11,70

só o fazondo

11
12
13

14
15
16

17
18

19
20
21

22
23
24.
25
26

27
28

29
30
31

32
33
om 1956.

ANÚNCIOS
3.a

OirecçAo-Geral-l.&

RepartiçAo

S. ~~s ~erm~ do d . pacho de 10 de Mai~ de ~956, d~
-x. o ~ubs cr tário ti E. tudo do Iõxércíto, esta
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aberto concurso para a nomeação de quatro oficiais de
artilharia para a frequência, com inicio em 1956-1957,
dos preparatórios do curso complementar de artilharia.
Os oficiais a nomear destinam-se, em principio, à
matricula no curso complementar de artilharia, na Escola
do Exército, em 1958-1959.
Os requerimentos dos interessados devem dar entrada
no Estado-Maior do Exército (1. a Repartição) até 30 de
Julho do ano corrente, pelas vias competentes, informados de harmonia com as condições especiais e de
preferência estabelecidas no despacho ministerial de 24
de Fevereiro de 1953 (Ordem do Exército n. o 2, 1. a série, de 1953, p. 142) o acompanhados dos seguintes
documentos:
~ota de assentos;
Certificado da classificação
obtida no curso gorul
e tirocínio da arma;
Cortificado das clnssificações obtidas nas cadeiras
que constituem os preparatórios para a matricula
no curso geral de artilharia e de outras cadeirns
universitárias com que se encontrem habilitados.
Não serão considerados o requerimentos que não
venham acompanhados das informações e documentos
referidos.
~os termos do despacho de 10 de Maio de 1956 d~
O Subsecretário
de Estado do Exército, esta
aberto concurso, entre os oficiais de artilharia habilitados com o curso de trôs anos (anterior tt r organizaçiio
de 1948), para a frequência dos preparatórios do cur o
de engenheiro fabril.
erá, em principio, nomeado um oficial, quo e do t~n,l
à matricula no curso do eng nheiro fabril a iniciar em 19.)8.
Os requerimontos dos intere sados devem dar entrada
no Estado-Maior do Exército (1. a Repartição) até 30 de
Julho do ano corrente, informados do harmonia com as
condições especiais estabelecidas na dot rrninação ins el:ta
nas pp. 313 e 314 da Ordem do Exército n.? 8, La sóne,
de 30 de Novembro de 1945, o acompanhados dos soguintes documentos:

S. Ex, a

Nota de assentos;
.
Certificado das clussificaçõ s obti las nas cadeIn~S
que constituem os preparatórios do curso de arn-

•
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lharía, na altura

em que o frequentaram,
e de
outras cad iras universitárias
com que se encontrem habilitado
;
Certificado
da classificação obtida nas cadeiras técnicas do curso de artilharia.
Não serão considerados
os requerimentos
que não
venham acompanhados
das informações
e documentos
referido.

Escola do Exército-Comando
Declarações de vacatura

termos do artigo 20.~ do Decreto-Lei
n." :30874,
de N ovembro de 19400,
das alterações constanDecr to-Lei n.? 3G 237, de 2} de Abril de 1947,
efeito
do respectivo
provimento,
faz-se público
encontra ab rto concurso para professor adjunto
a
de Táctica Geral. Táctica de
6. cadeira (Elemento
n antaria).

d No
t e 13
Os do
o para
Jue se

r ar

°d'

c
candidato
ao referido
lugar devem satisfazer às
on
d
lÇões pro crita nos artigo
18.0 e 19.0 do mesmo
hecreto e apresentar
na secretaria
escolar, até às 15
fe~~as do dia 17 do Julho de H).-)6, a suas declarações,
E~cas e~ papel
selado e dirigidas ao comandante
da
o ol.a, lUstruídas com o' documentos
a q uo se refere
13 adrtIgO 3.0 e eu § único do Decreto D.O 137GJ, do
e Junho de 1927.

°

d ]~scola do Exército
9 tI Maio d 1966. Comanante, Alexandre Gom~s de Lemos Corrêa Leal, general.
(Publlcada no Diário
do 1~56).

do Goverllo n.o 119, 2.' sérIo, de 18 do MaIo

de ~os termo
do artigo 20.0 do Decreto-Lei
n. o 30874,
tes : do No\' mbro d 1~)4oO,o ela' alterações
con tane' . o Decroto-L
i u.? 3(i237, d 21 elo Abril de 1947,
qtl~ara efeito. elo r sp ctivo provim nto, faz-se público
tico de encontra ah rto concurso para professor cated:[~tare) a . a cad ira (Trunsiuissõo
Comunicações
Mili-

s .
O, ca 1'1

' f

,

COndi I~( 1< ato ,ao r f rido, lugar d vem satis az r as
dec Çôe pr sentas 110S artiaos 1 .0 c 19.0 do mesmo
reto
apr
ntar na secro, taria sco I ar, at é' a' 1r.o

•
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horas do dia 18 de Julho de 1956, as suas declarações,
feitas em papel selado e dirigidas ao comandante da
Escola, instruídas com os documentos a que se refere
o artigo 3.° e seu § único do Decreto n.? 137G4, de
13 de Junho de 1927.
Escola do Exército, 9 de Maio ele 195G. - O Comandante, Alexandre Gomes de Lemos Corrêa Leal) general.
(Publicada
no Diário do Governo n.? 120, 2." sõrío, do 19 de Maio
de 195G).

--_oeVIII- RECURSOS
Por acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
27 de Abril último:

de

Negado provimento ao recurso administrativo
n.? 4724, interposto pelo capitão de infantaria Manuel Magro Romão, no quadro da arma, em que
recorria do despacho do Sr. Subsecretário de Estado do Exército, de 21 de Outubro de 1955, que
indeferiu o requerimento em que pedia que fosse
considerado em efectivo serviço desde 28 de Fevereiro de 1950 até 27 de Julho de 1954. O refe·
rido acórdão fixou em 7000, as custas pelo recorrente.

Obituário

1955
Novembro 10- Coronel reformado Eduardo Gomes da Silva.
lll56
Março
»

Abril
»

»
»
»

"»

24-Tenente
reformado João da Silva Louro.
26 - Capitão chefe de banda de música reformado José
Pires da Cruz.
11- CaEitão reformado Francisco Machado de Barcelos
J únior.
12 - Tenente miliciano médico, de reserva, Luís Bernardino da ilva,
16 - Tenente reformado António Lino Lopes dos antos.
lS-Capitão
reformado .Iosé dos Passos.
21 -Tenente
reformado Viriato Augusto Rendeiro.
22 - Tenente reformado Octávio Pereira (Iomes.
30 - Capitão reformado António de Freitas Torres.

2.' Série
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Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Luís Ulisses Bonet.
Prestava
serviço no Iluartel-general
da 3.' região militar.
3-Tenentc-coronel
de engenharia, adido, João Paulo
James Galhardo.
,
6 - Capitão de infantaria,
na situação de reserva, Alvaro Aníbal Borges. Prestava serviço no hospital militar regional n.? 1.
11- Capitão reformado José 'oares Ferreira.
16 - Coronel reformado Jaime Augusto Rosa.

Rectificações

L 2~ ~ Ordem do Exército n.v 3, 2.' série, do corrente ano, a p. 182,
«Ál~a' onde se lê: «João», deve lt:r-sc: "José» e a 1. 39.·, onde se lê:
N ro", deve ler-se: "Alvares».
p. 29~ ?"dem do Exército n .• 4, 2.' série, de 1 de l\~aio de 1956, a
L 14" . 4.', onde se lê: «Emílio»
deve ler-se: «Eurico» j a P: 303,
J. 11'" onde se lê: «Antonio» d~ve ler-se: «Antonino» j a p. 366,
. , onde se lê: "Pereira»
deve ler-se: «Ferreira».

,

Aifonso .Afagalllães de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

.,JFJ!
MINI5TÉf\IO DO EXÉf\CITO

Ordem

do
2.-

N.O 6

o

Exército

Série

7 de Julho de 1956

Subsecretário
de Estado do EXército manda publicar, para conhecimento
e execução no Exército,
o seguinte:

1- DECRETOS
Ministério

E PORTARIAS

do Exército - Repartição

Geral

. Manda o Governo da. República Portuguesa,
pelo :'IIinlstro do K ~rcito, nos t 1'I110S do Decreto n.? 16070,
de 25 de ~etelllbl'o do 10~ , conccd 'r a Branca Aglaia
da Fon eca Monteiro, filha do falecido major Roberto
:\lal'ia da Fou 'oca :\fonteiro, a reversão da quota-parto
do ubsídío mensal no quautitativo
do ~30B10, a partir
de 18 d •\_bril do corrente ano, om virtude do faleci!\lento de sua mãe, Deolinda Aglaia Braga Monteiro) em
17 do referido III ês.
Ministério do Exército, 13 de Junho do 1\)5G.- O Subsecretúrio
do Estado do Exército,
Afonso de Almeida
Fb·l!((nclel~. (Visada pelo Trlbuoal de Coutas em 20 ~o Junho de 1966. Nilo silo
devido.

emctumentoe,

11- MUDANÇAS
Ministério

DO'

termol

do Deereto

n.· 22257).

DE SITUAÇAo

do Exército -1.& Direcção.Geral-

2.& RepartiçAo

Por portaria de 6 de Janeiro de 1956,'
Reserva
Brigadoiro
ti. engenharia.
da insp 'CÇ:10 das tropas

do
s~pad()r
,.António
1 une.'
Freiro
C'apitão do artilhariu, da direcção da arma, :\fúl'io A rnaldo da
ilva,
T

4\)4
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nos termos das alíneas, respectivamente,
a) e b) do
n. o 36 304:, alterado pelo
artigo 12.0 do Decreto-Lei
Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro
de 1952,
devendo
ser considerados
nesta situação dosde 21 e
22 de Dezembro de 1955.
(Visada pelo 'I'cíbunal
devidos emolumentos,

de Contas em 2 de Julho de 1966. NAo sfto
D08 termos do Decreto D.o 22 257).

Por portaria de 7 de Fevereiro de 1956:
Reserva

Coronol
de artilharia,
supranumerário,
no quadro da
arma, Leão
do Sacramento
Monteiro,
nos termos
da primeira
parto da alínoa c) do artigo 12. o do

Decreto-Lei

n." BG304:, alterado

pelo Decreto-Lei

n.? 138916, de 18 d Sotembro de 1052. devondo
ser considerado
nesta situação desde 20 do Der. 111hro
de 1955. (Visada poto Tribunal do Coutas om 2 do Julho do 1956. NÃo sito
dovldos

omolumontos,

nos tormos

do Decreto

D.o 22257).

Por portaria de 18 de lI1aio de 1956:
Quadro da arma de engenharia

Capitão
de engenharia,
adido. professor
efectivo
da
Escola Central de Sargentos, Arnaldo
Carrilho, por
ter deixado de exercer as funções que ali li 'empenhava, devendo ser considerado
nesta situação de de
a data da presente
portaria,
pam preenchimento
do
vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal
do CODtAs om 11 do Junho d 1956. NAo sM
devtdos amotumantos,
DO. rormos do Decrete u .• 2~ 267).

Por portaria de 24 de .Maio de 1056:
Supranumerário

auxiliares do I':xórcito)
da R guuda parto do artigo 58.° do Decr to-Lei !l.0:3 401, alterado 1)('10 J) cr to-Lei 11.° :t~()0~, de 20 d F'ov reiro do H)..j.:L
José 'Maria Forr'âo, que, por ter d ixado do P" tal"
serviço na 2.11 companhia disciplinar da prnvinciu dr
Cabo \' ordo, r gr('SHOU 011l H) (lo Maio d 10.-)G,desd€'
quando d vo SOl' consid rude n stu sitnução.

Capitão

do quadro

supranumerúrio,

dos serviços

nOH termos

(Visada 11010'I'rthuual
de Contll. om 11 do .Junho do 1956. Nilo ano
(1avldo. emotumentoa,
1101 tormo. do Docrero o.· 22 V67).
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de 28 de Maio de 1956,'
Adido

Coronel do serviço de administração
militar, do conselho
fiscal dos Estabelecimentos
Fabris, Arnaldo da Costa
Moura, por ter sido nomeado vogal do referido conselho por portaria desta data, devendo ser considerado
nesta situação desde 23 de Maio de 1956.
(Anotada

pelo TrIbunal

de Contas em 9 de Junho

de 1956).

Por portaria de 7 de Junho de 1956,'
Nula o de nenhum efeito a partq da portaria de 23 de
Abril do 1956, publicada na Ordem do Exército n.? 4,
2. a série, do corrente ano, que demite do serviço do
Exército
o alfere
de infantaria
Fernando
Barroso
Moura.
(Anotada pelo TrIbunal de Contas em 20 de Junho de 1956).

Por portarias de 8 de Junho de 1956,'
Considerado
regres ado ao en-iço deste Ministério, por
t~r deixado de prestar serviço no Ministério do Inte1'101', na Policia
de Segurança
Pública, o capitão de
artilharia, adido, na situação de re erva, Mário Augusto
Lopes, devendo ser considerado
nesta situação de, de
1 de Junho de 1956.
(VIsado polo TrIbunal de Contas om 22 de Junho do 1956. Nilo silo
devtdos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Adidos

Capitão do infantaria,
do batalhão
d caçadores
n.? 3,
A.ntónio :Miguel Rodrigues ; tenentes: d cavalaria, elo
comando militar d Moçambique,
António Carlo Dias
-<\ntunes ,do quadro do. serviço
auxiliare
do ExérCito, do Destacamento
do Forte d Almada, António
Matias
ravo Sanches e alf r ,também
do quadro
ddo servir,:os auxiliare: do Exército, do quartel-general
a 4.3 região militar, Bento Val nte P reira Guerreiro.
OH primeiro
o terceiro.
por t rem Rido r quisitndos

para dos mp nhar comissõ s <l s rviço dependont R
~~ :\.linistédo do Interior,
na. Polícia de S g~r.ança
IlhllCa; o quarto) por ter sido também roquisitado
}lelo )linist01'io elas Finançus para pl'C rtar SOrYlç'O na

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 6

496

Guarda Fiscal o, o sogundo, por ter sido nomeado
para prestar serviço no ultramar ao abrigo da alínea c)
do artigo 3.0 do Decreto n. o ;39816, do 14 do Setembro
de 1954, devendo
ser considerados nesta situaçâo
desde, respectivamente,
1 de Junho, 23 de Maio, 1
de Junho e 26 de Maio de 1956.
Inactividade

Tenente
do serviço de administração
militar Eliseu António de Aguiar, por ter sido punido com seis mesos
daquela pena, devendo SOl' considerado
nesta sitllaç'iLo
desde 29 do Maio do 1956.
(Auotadns

pelo TrIbunal

de Contas

om 20 de Junho

do 1966).

Quadro da arma de infantaria

Capitão, supranumerário,
do batalhão do caçadores n. o 2,
onde continua colocado, Antónip da Graca Borda-d' ÁguiL
e tenentes, adidos, Miguel Angelo 1\[010 Coe) 110 do
)[oura,
Carlos Alberto
Walmon
Mourão
da Costa
Campos e Renato Gil Botelho de Miranda, todos de
infantaria,
que, por terem regressado,
o primeiro do
Estado
da índia e os rostantos
do comando militar
de Timor, se apresentaram
em, respoctivarucntc,
2;~
de Abril o
lf) e 15 de Maio do H);> 6 , desde quandO
devem ser considerados
nesta situação, para preou:
chimonto de negas no quadro.

ln,

Quadro da arma de cavalaria

do cavalarin , adido, .TOHÓ Mm-iu do ~r ndouça Júnior, que, do r gresso do comi 'são militar no comando
militar d Xlacun, so aprcs ntou em 1,* II Maio de

Tenente

19;)6, desde

çüo.

quando

d

YO

ser considorudo

(VLsada. pelo TrLbunal do Contas em 22 do Junho
devIdos emolumentos,
008 termo.
do Docrolo

nesta

Hitu<L-

de 19~G. Nilo lAo
22267).

n.·

Quadro do serviço de administração militar

'I'cnonto

do serviço d

urlministrucâo

militar,

ullido,

adjunto das Oficinas Goruis do Furdnm nto, cargo I!C
que fica oxonorudo por esta portaria,
gliH u AlItÓI,110
do Aguiar, quo, por ter deixado do prostur H n'1(:0

nuquclas

Oficinas,

1956, desde
tuaç~lo, para

80

apr sentou

quando d \'0
proonchimollto

HN

d

m:?D

r10

:\l<1io d:~

consid rudo n
YlIga no ([lwdro.

Kta "L-

(Visada pelo Trlbullal do OOntAs Hln ~7 <ln Junho ,lo 19~,G. Nau ,'iO
dovldos omolumoutol.
uos lormos do Uocrolo 11.° 222:'7).
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Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitão do quadro dos orviço auxiliares do Exército,
uprunum rário, do regimento
de artilharia pe ada
n.? ~, onde continua c locado, José Maria Ferrão.
para preenchimento
de vaga no quadro, devendo ser
con ideradc nesta ituaçâo desde 22 de ::\Iaio de 195G.
(Visada pelo Trlb,,"al
de Contas em 27 de Junho de 1956. Nilo são
devidos omolumentos,
nos lermos do Decreto n.· 22 257).

Reserva

Coronel d artilharia,
adido, do comando militar de
Macau, Rui P r ira da unba, nos termos da alínea a)
do artigo 12. o do Decr to-Lei n. o 36 304, alterado
pelo D creto-Lei n.? 3 016, d 1 do etemhro de
193:3, dev ndo er con siderado no ta .ituação doso
8 de Maio do H);)6.
Capitão, do Depósito
:1 ral
de Matoriul
unitário, Manu 1 da > ilva
tenente, adido, cm s rviço no Ministório da Finanças, na Guarda Fi 'cal, Mário da As 'unção Barros, ambos do quadro do, serviços auxiliares
elo Exór ito, nos t rmo da alín a a) do artigo 12.0
-do D r to-L i n. o 36 :304:, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 3 9J6, d 1 do ot mbro d 1932, devendo ser
con sid rado: no ta ituação desde, r pectivamcnte,
22 e 2 d ~faio d 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Junho de 11)56. Nilo .ilo
dovldo. emolumentos.
nos termos do Decreto n.· 22257).

Por portarias de 15 de Junho de 1.956:

D tnitido de oficial do Exército

o capitão de cavalaria,
do r gim nto d cavalaria n. ° ( (grupo de carros d
omhatc),
n tónio P r ira da Silva. nos t rmos do
arti,,'o 10.° do
r to-I. i n.? 31107, d 18 de JaU iro de 1941, d v ndo
r ou idorado ne ta ituação
do do 7 d J unh d 1 36.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contai

em 21 de Junho de 1U6G).

Adidos

Hrigad ir d cuvalaria I aul Murtinho
capitão de artilharia Rui :\[eira
ruz ambos do comando militar de
:\fo\ambiqu , por t r III sido nom <\<101:) para U mpenhar comissõ
d . rviço militar no ultramar, o primeiro ao abrigo da alln a b) do artigo 3.° do D CI' to-L(lj n. o 39 W, d 14: do et<'lllhro d 1954:,
artigo 10.° do ]) C1' to-L i H.o :l9 541, til 10 d F ve-
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reiro, também de 1954, e o segundo ao abrigo da alinea a) do artigo 3.° do referido Decreto-Lei n.? 39816,
devendo ser considerados nesta situação desde 6 de
Junho de 1956.
Majores, do quartel-general da L." região militar, Duarte
José Martins da Costa Pereira e, do regimento ue
engenharia n.? 1, José Francisco Correia Leal e capitão, da Escola do Exército, Eurico Ferreira Gonçalves, todos de engenharia, o primeiro por lhe ter
sido concedida licença ilimitada, o segundo por ter
sido nomeado adjunto da 3. a Repartição do Secretariado-Geral da Defesa Nacional, por portaria de 30
de Abril de 19;)G, e o terceiro por ter sido nomea~o,
por portaria desta data, professor adjunto da 7. a caden·[t
da referida Escola do Exército, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 11, 9 e
15 de Junho de 1956.
(Auotadas

polo Tribunal

de Contno om 27 do Junho do 1956).

Capitães: de infantaria, comandante de companhia ~o
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Virgilio
Xlartins Raposo e, do serviço de administração militar,
das Oficinas Gerais de Fardamento, António CoelhO,
por terem sido nomeados para as referidas funções p~Gr
portarias de, respectivamente,
15 de Junho de 19.)
e 3 de Julho de 1955, devendo ser considerados nesta
situação desde 1 de Junho do corrente ano e 22 de
Julho de 1955.
(Anotada

pato Tribunal

do Contas cm 2 de Julho do 1956).

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Manuel Ferr ira Guedes,
que, por ter deixado de pro star serviço no COJll~n~O
militar de Angola, onde so encontrava
m COllllSsaO
militar, regressou em ..j. de Junho ao 19M, uesde
quando deve sor considerado nesta situaçâo,
para
preoncbimonto do vaga no quadro.
Quadro da arma de engenharia

Major de engenharia, suprnnumerúrio, da 2. a Repart!<,'il~
da 2. a Direcção-G r<11dost Miuistério, onde contlDu.a
colocado, Jorge Luis 'I'edeschi ~eabra, para preenchImanto de vaga no quadro, devendo SOl' consiJ.erado
nesta situação desde 9 de Junho de 1K)G.
(Vlsadal pelo Tribunal
do Coo ta. em 20 de Junho de 19~G1)N!0
.110 davídos emolumeutos,
nOI termos do Decreto o.' 22 25 •
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do Exercito

Tenente do quadro do serviços auxiliares
elo Exército,
adido, Aníbal )Iário Rebelo illarques, que, de regresso
do )Iini stério da' Finanç as , na Guarda
Fiscal,
se
apresentou
em 1 de Junho de 1956, d sde quando
deve ser consid rado no 'ta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(VIsada pelo TrIbunal
de ..ldol emolumemos,

de Contas em 2 do Julho de 1956. Não silo
n08 termos
do Docreto n.· 1122~7).

Reserva

G neral,

adido,

1ll ~

(:amhi<luc, Joaquim

rviço

no comando

Plácido

Duarte

militar

Silva,

110H

do

1\10-

termos

da ullneu a) do artigo 12.0 de O cr to-Lei n.O 3li 304,
alterado
pelo D cr ,to-L 'i 11.0 :3 91G, do 18 d Steiuhro de 1~)52, d v ndo s r considorudo Jl sta situa(;ão desd
4: de Junho til' lU;-)(}e som direito a voncim ntos por
st Miuistério enquanto::;
encontrar
lia .ituução do adido naquela colónia,
(Vinda
pelo 'l'rlbuoal
do Contai
em 29 de Junho de 195G. Nilo
são devIdos emolumentos,
nos termos do Docroto n.· 22 257).

Supranumerários

Ten nte-coronel do corpo do estado-maior, adiclo, 'l'omá'
Josó Basto ilIachu(lo, ClU , por t 'r (1 ixarlo o cargo do
1'e]11'( ntant
militar lia DJ<jLX ATO, se apresentou,
vindo do )[inistério
(lo"
'gócio'
Extruugeiros,
em
1 <1(, Xlaio de H)jü, ti sd quando d ive ser considera<1o uesta situação.
T

(VI. Ilda pelo 'I'rtbunal
devIdo. emctumontcs,

Capituo

da

do quadro

de Couto. om 2 do Julho do 1950. Nilo 1110
no. termo. do Decreto n.· 22 257).

dos s rviços

au: iliur

'1:\

do Exórcito,

disciplinar de Cabo Verde, oud
eontinua colocado, } rallci 'co ti .\ ssis )[ squita Vasquo. Garcia, no .. termos (la st'gunda part ' do artigo 58. o
do D 'r to-L i D.o ~ ..tOl ,ub:titllído
p lo D 'Cl'eto-Ll'i n.O :3~ ÜU~, d :?O ti \ F \' r iro do 1!l..t3, ' ao
ahrigo tia Portaria 11.° 10 3ü , dp'l;-) (le .Ahril el(' 1\>43,
d \'endo . r 'on i(l 'rado Ile,'taituac;iío
desdo :?f> do
)[aio

~.a

compuuhia

de 1( ;)6.

(VIsada
pelo TrIbunal
de Contai
em
alo d ... ldo. emolumentos,
DOS termo

7 de Julho do 19~O. Nilo
do Decreto n.' 2~ 257).

Reforma

'l'Cllent -coroll

1 elo corpo

(1, r sel'\'a, indlido

d

do
gll

stado-Illaior,
l'1'a, Júlio

na situaçllo

de Abr

u

1UJIl_
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pos, por ter atingido o limite de idade, devendo ser
considerado nesta situação
desde 2 de Junho de
1955. Este oficial já se encontrava reformado com o
n.? 12601, pelo que não tem pensão alguma a liquidar por este Ministério.
Capitão médico, na situação de reserva, inválido do
guerra, João Baptista Nunes da Silva, vor ter atingido o limite do idade, devendo ser considerado neRta
situação desde 14 de Julho de 19b6. Este oficial jú
se encontra roforrnado com o 11.0 5028, pelo quo UI10
tem pensão alguma a liquidar por este Xlinistério.
Tenente de cavul ar ia, na situação do reserva, iuválidv
de guerra, Augusto José Couto, por ter atingido o
limito de idade, devendo SOl' conaiderndo nesta ítuação desde 22 de Outubro de 1054. Este oficial já se
encontra reformado com o n. o 277;3, 11 lo que nllO
tom pensão alguma a liquidar por este .Ministório.
(Dospacho
do 19 do Malo do 1956 da Cnlxa Ooral do Dop6sl10S,
Crád ít.o o Providência,
publicado
no Diàrio do Governo
122,
2." s61'1e, de 22 do mos mo mOs o ano).

D.·

General, na situação do 1'0 erva, Fernando Augu:::to
Rodriguos, por ter sido julgado incapaz de todo o
serviço pela Junta Médica da Caixa Gornl de Apo~entações, devendo SOl' considerado nesta situação desde
12 do l\lar<;o do 1956.
(NAo caroco

de visto

ou anolaçAo

do Tribunal

do Conlns)·

POI' portarias de 22 de Junho de 1956:
Deixa de ser considerado na situação do adido no
comando militar de Macau, continuando, P0l'ÓIU, na
mesma situação de adido, mas em S rvico no COllHlndo
militar da índia, O coronel do s rviço de ndmini tração militar, adido, J osé Domingos Lampreia, deyen(~O
SOl' considerado nesta nova situação d sd 31 d l\!alO
de 1056.

Adido

Capitão de infantaria, do ln tituto Pr fissional do pupilos do Exército, Amílcar dos Santos Machado do
Castro por t l' sido nomeado prof '01'
f ctivo cltlquele Instituto por portaria d e d Junho d 195(i,
devendo fi r considerado ne ta situação de d Lt dttta
da present portaria.
(Aootados

polo Tribunal

do Coutns

om 80 do .Tunl}O do 1956)·

2.' Série
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Supranumerãrios

Major do corpo do e tado-maior, adido, José Alberty
Correia, quC', por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Macau, embarcou
de regresso
à
metrópole .em 2 de Maio de H)óG, de de quando deve
er con iíderudo ne 'ta ituação.
(Visada polo Trlbuoal
devido. smolumentcs,

de Contas em 7 de Julho de 1956.1\1\0
nos termos do Decreto o.· 22257).

são

Capitão do quadro do'
erviç
auxiliares
do J~xórcito
Ela rte do ~anto
e alferes, do . rviço de administrnção militar, li' rnando .T oaquim Silva Pontes 0, do
quadro do serviços auxiliare
do Exército,
João de
Barros.
r avier
da Fon seca, t tios do batalhão de caçadores pára-quedi
ta , onde continuam colocados, nos
termos (lo 11.0 3.0 do Decr to-Lei n.? -i0 394:, de ~i3 de
Novembro
de 1955, o ao nbrigo do artigo 1.0 do
Decreto n." 40395, da me ma data, por fazerem parto
do referido batalhão,
d ven do ser con iderados nesta
situação de sd 14 de Junho de 1956.
Tenente
de infantaria,
do batalhão
de caçadores
pára-quedí ta', ond
continua colocado, António Ro ado
~errano,
no t 1'1ll0 do artizo 3.0 do Decr to-Lei
n.? 40394:, de 23 de ...Toyembro de 1955, e ao abrigo
do artigo 1.0 do Doer to-Lei n.? 40395, da mesma
data, de,' ndo ser
011 iderudo
nesta
ituação dosde
14 d Junho d 1950.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

om 2 do Julbo

do 1950).

Por portaria de 26 de Junho de 1956:
Reserva

COronéi
d infanturiu,
da di!' cção da arma. Rodolfo
Martins Viana
, no quadro da arma. Armando Aquil ii
do E plrito ,'anto
110 t rmos da prim
ira part
da
alin a c) do artieo 12.0 do D r to-L i n.? 3G :304:,
altel'ad
pelo
cr to-L i n.? 3
!Ii, de 1 de
Not mbro d 1K>_. devendo ser COI1 id rado
n ta
situfie;ão desd . r P crivam nt , 2G e 19 de Junho

d

195G.
(Vllada
polo Trlhuna.l
d.
onlM em I de .Julho do 1950. NlI.o
IAo deçldol emoluU1ento
,uo
lermo do !)oeroto n.· 22267).
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Por portarias de 27 de Junho de 1956:
Reserva

Coronel do serviço de administração militar, da direcção
do mesmo serviço, Francisco de Abreu Malheiro, no~
termos 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 considerado
nesta situação desde 26 de Junho de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 3 de Julho de 1956. Não sA()
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 251).

Por portarias de 28 de Junho ele 1956:
Continua na situação de adido em que já se encontrava,
na Escola do Exército, desempenhando o cargo d~
professor efectivo da 21. a cadeira, para o qual fOI
nomeado por portaria desta data, deixando de exercer
as funções de professor adjunto do grupo das 19. a,
20.a, 21.a e 22.a cadeiras da mesma Escola, o major
do serviço de administração militar, adido, Daniel
Neves Sales Grade, devendo ser considerado nesta
nova situação desde a data da presente portaria.
Adido

Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia, ~o
Instituto Profissional dos Pupilos elo Exército, AntónIo
Alves, por ter sido nomeado, por portaria desta data,
secretário e presidente elo conselho administrativo d?
referido Instituto, devendo ser considerado nesta 51tuação desde a data desta portaria
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 5 de Julho de 1956).

Por portaria de 29 de Junho de 1956:
Reserva

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do distrito de recrutamento e mobilização n. o 4, José
da Piedade dos Santos Custódio, nos termos da alinea b)
do artigo 12.0 do Decreto-Lei n. o 36304, alterado pe~o
Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 196....,
devendo ser considerado nesta situação desde 18 de
Junho de 1956.
(Visada peLo Tribunal de Contas em 4 de Julho de 1956. Nlio .Ao
devidos omolumeutos, DOS termos do Decreto n.? 22257).
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Por portarias de 30 de Junho de 1956,'
Adidos

Major de infantaria, do comando militar de Moçambique,
Ildo Antunes Baptista, por ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço no .ultramar,
ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto
n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo
ser considerado nesta situação desde 27 de Junho
de 1956.
Major de artilharia, da Escola do Exército, Francisco
Germano Correia Dias Costa, pOI: ter sido nomeado
chefe da secção técnica da referida Escola por portaria dosta data, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 5 de Jnlbo de 1956).

Quadro da arma de artilharia

Major de artilharia, adido, chefe da secção técnica da
Escola do Exército, cargo de que fica exonerado por
esta portaria, Antero Cavaleiro, para preenchimento
de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta
situação desde 19 de Junho de 1956.
Reserva

Uoronel de artilharia, da e cola prática da arma, Acácio
Augusto de Seabra Mendes da Costa, nos termos da
primeira parte da alínea c) do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo
ser considerado nesta situação de de 20 de Junho de
1956.
Supranumerários

Majores de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Antero Cavaleiro e Luis Joaquim de Sequeira Man o Couceiro Leitão, nos termos da segunda
parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n.? 28401, substítuído pelo Decreto-Lei n.? 32692, de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria n.? 10620, de
11 de Março de 194:4, por terem ido colocados na
referida unidade, devendo
er considerados nesta
situação desde, respectivamente,
10 e 30 de Junho
de 195ô. (Visadas polo Tribunal de Contna om 7 de Julho de 1956. Nilo silo
devidos

emolumentos,

nOI termos do Decreto

n. o 22 257).
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Reforma
(Despacho de 20 de Junho de 1956 da Caixa Geral de DepósitoS,
Cródlto e Prevldllncia, publicado no Diário do Gove"1!o n.? 147,
2." sórie, de 22 do mesmo mlls e ano).

General Carlos Augusto Dias Costa; brigadeiro, supranumerário, Augusto Dantas Pimenta Serrão de Faria Pereira; tenentes-coronéis:
de infantaria, António Santa
Çlara Ferreira e, do serviço de administração militar,
Angelo Augusto de Gouveia Cabral e J oaq uim Gomes
Salazar Braga; major de infantaria Alfredo Ferraz de
Carvalho ; capitães: de infantaria, Manuel António da
Silva Pereira e José Antunes Prazeres; de cavalaria.
Mário Augusto de Meneses Machado e, do extinto
quadro auxiliar de engenharia, Joaquim Guerreiro e
tenentes: de infantaria, José Francisco Mourão Ferro
e Adriano Augusto Geraldes e, de cavalaria, Manuel da
Silva Coentro e Manuel Peres, os segundo e terceiro
nos termos da alínea d) do artigo 13.0 do Decret~-Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 91.G,
de 18 de Setembro de 1952, e com referência ao disposto no artigo 1.0 do Decreto-Lei: n.? 32329, de 19
de Outubro de 1942, e os restantes, na situação de
reserva, nos termos da alinea a) do artigo 13.° do
referido Decreto-Lei n. ° 36 304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 916, por terem atingido o limite de
idade, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente,
3 de Janeiro de 1956, 31 de Dezembro do 1955, 25 de Abril, 11,4 e 2 de Fevereiro,
{) de Março, 15 e 31 de Janeiro, 22 de Fevereiro, 28
de Janeiro e 10 de Fevereiro de 1956, 13 de Dezembro de 1955 e 20 de Fevereiro de 1956.
(Nilo carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas, nos ter'
mos do Decreto-Loí n.? 31 532, do 7 do Novombro do 1941).

Por portaria de 4 de Julho de 1956:
Adido

Major de infantaria, do regimento de infantaria n,o 13,
Viriato Marques dos Santos Oliveira, por ter sido ~'equisitado para desempenhar uma comissão de serviÇO
dependente do Ministério das Finanças, na Guarda
Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Julho de 1956.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas om 7 do Julho de 19(6).
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111- PROMOÇOES

Ministério

do Exército _I.a Direcção-Geral-

2.a Repartiçao

Por portaria de 6 de Maio de 1966:
Graduados no posto de alferes médico, desde a data da
presente portaria, os médicos civis goeses Alfredo
Fernando Euclides de [oronha, José Olinto Xavier
do Carmo Osório dos Anjos e Paulo Eugénio Mossulinie Sousa Ramalho, por terem sido convocados, por
necessidade do serviço, para prestarem serviço da sua
especialidade no comando militar do Estado da India,
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, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de
18 de Setembro de 1932.
(VIMadas pelo Tribunal de Contas em 7 do Julho de 1956. São d~vl~
dos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22 257).

Por portarias de 28 de Maio de 1966:
Escola Prática

de Administração

Militar

Tenente-coronel
do serviço de administração militar,
~olllandante, o major do mesmo serviço, comandante
Interino, António Nalguciro Máximo.
Adido

Tenente~coronel do serviço de adrniuistração militar,
o major do mesmo serviço, adido, subdirector das
Oficinas Gerais de Fardamento, António Dia.
(Visados pelo Tribunal de Contas em 11 de Junho do lOj6. Silo devIdos emolumentos,
nos termos do Docreto n,? 22 257).

Por portaria de

de Junho de 1966:

Direcção do Serviço de Administração

Militar -Inspecções

Coronel do serviço de administrnção militar, inspector,
o tenente-coronel
do mesmo serviço, subinspector,
JOHÓ Luís Ferreira.
(Visada polo Tribunal
devidos omolumentos,

de Contas om 22 de Junho de 1956. S1I.o
DOS termos do Doereto
n .• 22 257).
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Por portarias de 12 de Junho de 1956,'
Regimento de lanceiros n. 2
O

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços António
Medeiros.
(Visada polo Tribunal de Contas om 2 de Julho de 1956. São do'
vidos omolumentos, nos termos do Decroto n." 22 257).

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,
António Manuel Pissarro.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentoa,

de Couta. em 29 de Junho de 1956. Sito de'
nos termos do Docreto n.o 22257\.

Por portarias de 15 de Junho de 1956,'
Ministério do Exército - 3.· Direcção-Geral

Capitão de cavalaria, com o curso geral do estado-maior,
o tenente de cavalaria, com o mesmo curso, Henrique
Adriano Mire Dores.
Quadro da arma de engenharia

Major, o capitão de engenharia, do quartel-general da
1.a região militar, José Fortunato Paulino Brandão
Freire Temudo.
(Visadas polo Tribunal
devidos emolumoutos,

de Contas em 29 do Junho do 1956. S1\o
nos termos do Decreto n.? 22267).

Colégio Militar

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Mário Dinis
Pacifico dos Reis.

II.·

(Visada polo Tribunal de Contas om 7 de Julho do 19~6. Silo de'
vldos omolumentos, nos tormos do Decroto
22 257).

Adido

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, adido,
em serviço no Ministério elas Finanças, na Guarda
Fiscal, Rodrigo Teixeira Saraiva.
(Visada polo Tribunal do Contas om 4. de Julho de 1956. São do
vldos emolumemos, nos termos do Decrete n.· 22267).
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Por portarias de 19 de Junho de 1956:
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Capitão de cavalaria, com o curso geral do estado-maior,
o tenente de cavalaria, com o mesmo curso, Carlos José
da Gama Lobo Alves Cardoso.
Direcção da Arma de Cavalaria-Inspecções

Brigadeiro, inspector da 3. a inspecção de cavalaria, o
coronel de cavalaria, inspector, Carlos Afonso de
Azevedo Cruz Chaby.
Escola Prática de Cavalaria

1'enente-coronel, 2.° comandante, ..o major de cavalaria,
0
2. comandante, Carlos Alberto de Serpa Soares.
Regimento de cavalaria n.· 7

Coronel, comandante, o tenente-coronel de cavalaria,
comandante interino, António Carlos Garcia de Oliveira Reis.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas em 3 de Julho de 1956. São de.
nos termos do Decreto n.? 22 257).

Grupo divisionário de carros de combate

1'eueut~-coronel, comandante, supranumerário ao abrigo
do artigo 3.0 do Decreto-Lei n.? 40394, de 23 de N 0vembro de 1955, o major de cavalaria, comandante,
sUpranumerário nos mesmos termos, Amadeu de Santo
André Pereira.
Adidos

1'e~eute-coronel, o major de cavalaria, adido, em serVIÇOno Ministério do Interior, na Policia do Segu'I' ran~a Pública, Luis Alberto Filipe Rodrigues.
eUeute do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o al~eres do quadro dos mesmos serviços, adido, em
'I' servlÇO no Colégio Militar, Diamantino Alves Gomes.
enente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços, adido, em
~erviço no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal,
l' osé Pires Nunes.
enente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o al~eres do quadro dos mesmos serviços, adido, em
i{rv1ço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
epublicana, Humberto Ribeiro de Barros.
(VIsadas pelo TrlbuDa'
vidas emolumentos,

de Contt\8 om 4 de .Tulbo do 1956. São dotormos do Decreto o.· 22257).
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Por portarias de 24 de Junho de 1956:
Governo Militar de Lisboa- Casa de Reclusão

Tenente do quadro dos serviços auxiliares elo Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços João Rodrigues Guinote.
Hospital Militar Principal

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Jaime 1\10reira.
Adido

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
alferes do quadro dos mesmos serviços, adido, e111
serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacio11al
Republicana, Joaquim de Almeida Rijo.

°

(Visadas pejo Tribunal de Contas em 4 de Julho de 1056. São davidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 257).
.

Por portaria de 25 de Junho de 1956:
Adido

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços, adido, e111
serviço no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal,
1Iartinho Dores da Conceição Pinto.
(Visada polo Tribunal
vldos emolumentos,

de Contas em 4 de Julho de 1956. São determos do Docreto n." 22 257).

DOS

Por portarias de 2U de Junho de 1956:
Ministério do Exército -I. a Direcção-Geral

Tenente-coronel,
Alves.

o major

de infantaria

J oão

Garcia

Comissão Superior de Educação Fisica do Exército

Tenente-coronel,
o major de infantaria, da escola prática da arma, Óscar Spencer Moura Brás.
Regimento de infantaria

n. o 5

Tenente-coronel, 2.° comandante, o major de infantaria,
2.° comandante, interino, César Pais Soares.

2.' Série
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n.· 1.5

Ooronel, comandante, o tenente-coronel
de infantaria,
comandante, interino, Fausto José de Brito e Abreu.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.· 17

Ooronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria, 2. o comandante do regimento de infantaria n.? 9, Aníbal da Oosta
Brotas.
Adido

Tenente-coronel, o major de infantaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, José Augusto Junqueiro Gonçalves de
Freitas. (Visadas pelo Tribunal de Contas em '" de Julho de 19M. Silo de.
vldos emolumentos,

nos torm&s do Decreto

n,?

222117).

Por portarias de 27 de Junho de 1956:
Direcção do serviço de administração

militar

Ooronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do mesmo serviço, da 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, António Júlio Cavalheiro Margarido.
Inspecções

Tenente-coronel
do serviço de administração militar,
subinspector, o major do mesmo serviço, adido, em
serviço no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, António do Nascimento Guerra.
(Visadas pelo Tribunal do Contas em 3 de Julho de 1956. Slio devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 2(7).

Por portarias de 29 de Junho de 1956:
Colégio Militar

Oapitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
tenente do mesmo quadro, do Colégio Militar, Manuel
Rooseiro
de Miranda Boavida.
Regimento de artilharia

ligeira n. ° 2

Oapitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
te?ente do mesmo quadro, do regimento de artilharia
1ge1ra n.? 2, Fernando Leal Robles.

f

(Visadas pelo Tribunal
dovldos emolumentos,

de Contas em '" de Julho de 1956.
nos tormos do Decreto n.· 22 267).
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PO?'portarias de 30 de Junho de 1956:
Ministério do Exército - 1.. Direcção-Geral

Major, o capitão de infantaria,
mindo de Jesus Fernandes.

no quadro da arma, Ar-

Ministério do Exército - 3.· Direcção-Geral

Majores, os capitães de infantaria, no quadro da arma,
Carlos da Costa Campos e Oliveira, Manuel Maria
Castelbranco Vieira e Lúcio da Cunha Serra.
Ouadro da arma de infantaria

Majores, os capitães de infantaria, no quadro da arma,
Ernesto Maria Rui Dionisio e Carlos Eduardo Campelo
de Andrade Bandeira de Lima e, do regimento de infantaria n.? 14, José de Albuquerque.
Escola Prática de Infantaria

Major, o capitão de infantaria, no quadro da arma, João
de Gouveia Pessanha,
Regimento de infantaria n.· 3

Maj or, O capitão ele infantaria
vador Pinheiro.

Joaquim do Matos Sal-

Regimento de Infantaria n." 4

Major, o capitão de infantaria, no quadro da arma, JosE?
Francisco dos Reis Santos.
Regimentode infantaria n.· 5

Majores, os capitães de infantaria Mário de Jesus Ferreira e, no quadro da arma, Alvaro Marques de Audrade Salgado.
Regimento de infantaria n.· 6

Majores, os capitães ele infantaria Mário Fernandes
Ponto o J osé Cândido Neves dos Santos.

da

Regimentode Infantaria n. o 8

Maj ores, os capitães de infantaria Delfim A ugu to ~foI1S~
dos Santos e, no quadro ela.arma, Manuel Maria :Bar
reto de Magalhães.

2.· Série
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n.· 9

Major, o capitão de infantaria, do quartel-general
3. a região militar, Jorge Inglês Gancho Pereira
Carvalho.
Regimento de infantaria

da
de

n.O 10

Major, o capitão de infantaria José Alves Moreira.
Regimento de infantaria

n.· II

Majores, os capitães de infantaria Orlando da Conceição
Miranda Cardoso e Alexandre Bento.
Regimento de infantaria

n. o 12

0

Major, 2. comandante, interino, Q capitão de infantaria,
no quadro da arma, Manuel Magro Romão.
Major, o capitão de infantaria, no quadro da arma, Mário
Miguel Martins Macedo.
n1<l:ior,o capitão de infantaria, do batalhão de engenhos,
João de Madureira Fialho Prego.
Regimento de infantaria

n.· 13

Major, o capitão de infantaria, no quadro da arma, Fernando Carlos 'I'eixeira da Câmara Lomelino.
Regimento de infantaria n.· 14

~Ia.ior, o capitão de infantaria José Albano de Proença
Oliveira Cid.
Major, o capitão do infantaria, adido, comandante de
companhia dos alunos da E cola do Exército, cargo
de que fica exonerado por esta portaria, Duarte de
Azeyedo Pinto Coelho.
Regimento de infantaria

n. o 15

~lajores, os capitãe de infantaria Carlos Armando da
~fota Cerveira e, do regimento de infantaria n. o 11,
Clodomir Sá Viana de Alvaronga.
Regimento de infantaria

n.· 16

~{al'or
. ~ de íntantaria
. ~
. J oaqnim
. Correia. V en. es, os capitães
tu:a Lopes, Joaquim de Melo Duarte Silva e, do bata1hao de caçadores n.? 2, :Manuel Germinal Sebastião.
~

Distrito de recrutamento

lfajor, O capitão de infantaria,
lnando da ilva Maçanita.

e mobilização n.

O

18

no quadro da arma, Ar-
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n. ° 19

Major, 2.° comandante, o capitão de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 4, Manuel Emiliano Palma.
Batalhão de caçadores n.O 2

Major, 2.° comandante, o capitão de infantaria, no quadro
da arma, José Manuel Castanha.
Batalhão de caçadores n.O 6

Major, 2.° comandante, o capitão de infantaria, do batalhão de caçadores n.? G, Alfredo Henriques BaetaBatalhão de caçadores n.O 8

Major, 2.° comandante, o capitão de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 5, Amílcar Augusto Lopes
Chaves.
Batalhão de caçadores n.O 9

Major, 2.° comandante,
Moutinho Neves.

o capitão de infantaria SerafiJll

Batalhão de caçadores n. ° 10

Major, 2.° comandante, o capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1, Leonel Pais do Couto.
Batalhão de metralhadoras

n.O2

Major, 2.° comandante, o capitão de infantaria José Her
dade Telhada.
Quadro da arma de artilharia

Coronel, o tenente-coronel de artilharia, da 1. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, Pedro
Amadeu Nicolau Fernandes Guerra.
Coronel, o tenente-coronel
de artilharia, comandante
da Escola Militar de Electromecânica, Manuel GOUles
Duarte Pereira Coentro.
.
Major, o capitão de artilharia, supranumerário, do reg1mento de artilharia antiaérea fixa, José Sérgio Pe~s~a.
Major, o capitão de artilharia, adido, mestre de glnl1Stica e esgrima da Escola do Exército, cargo de que
fica exonerado por esta portaria, Francisco Germano
Correia Dias Costa.
Major, o capitão de artilharia, da Escola Militar de
Electromecanioa,
Luis Joaquim de Sequeira :Manso
Couceiro Leitão.

2.' Série
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Direcção da Arma de Artilharia
Inspecção

de Artilharia

de Costa

Major, o capitão de artilharia, do regimento
ria de costa, José das Neves Pacheco.

de artilha-

Escola Prática de Artilharia

Majores, os capitães de artilharia Armando Machado
da Silva e Francisco António Oorreia Leal.
Regimento de artilharia ligeira n.· 2

Major, o capitão de artilharia
de Lemos.

João Mascarenhas
•

Viana

Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Major, o capitão de artilharia, do grupo de artilharia
contra aeronaves n.? 1, José Ventura Roldão.
Regimento de artilharia ligeira n.· 4

Majores, os capitães de artilharia
Graça e António Luis Tadeu.

Mário Machado da

Regimento de artilharia ligeira n.· 5

Major, o capitão de artilharia, da direcção da arma, António Luis Margarido Oastilho.
Regimento de artilharia pesada n.· 3

Majores, os capitães de artilharia Alberto Augusto da
Oosta Andrade e, do regimento de artilharia ligoira
0.° 2, Manuel Maria Delgado e Silva.
Regimento de artilharia de costa

Major, o capitão de artilharia

Carlos Fanba Vicente.

Regimento de artilharia antiaérea flxa

Major, supranumerário, o capitão de artilharia, supranumerário, António Ribeiro Tasso de Figueiredo.
Ministério do Exército - 2.' Direcção-Geral-

4.' Repartiçllo

?tlaj.or, o capitão de cavalaria, do regimento
l'la o. o 7, José Félix Alves de Carvalhosa.

de cavala-

Direcção da Arma de Cavalaria

Majo.r,
rOIa.

O

capitão de cavalaria Paulino Magalhães Cor-
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Regimento de lanceiros n.° I

Major, o capitão de cavalaria, da direcção
António Rebelo Neves Dinis de Aiala.
Regimento de cavalaria

n.O

6

Major, o capitão de cavalaria Francisco
ceslau.
Regimento de cavalada

da arma,

António Ven-

n. o 8

Major, o capitão de cavalaria Vasco de Brito Melo e
Castro de Lemos Costa Salema.
Adidos

Major, engenheiro de secção, o capitão de artilharia, engenheiro de secção, adido, em serviço na Fábrica Nacional
de Munições de Armas Ligeiras, Virgilio Vicente de
Matos.
Major, o capitão de infantaria, adido, professor efectivO
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Amilcal' dos Santos Machado de Castro.
Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no :Ministérío do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
Ilidio de Sousa Pereira.
Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no :Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
José Martiniano Moreno Gonçalves.
.
Major, o capitão de cavalaria, adido, em serviço no l\finistério do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
António Sebastião Ribeiro de Spinola.
.
Major, o capitão ele cavalaria, adido, em serviço no l\tnistério das Comunicações, como comandante da p.o cia da Administração·Geral do Porto de Lisboa, JallJ1e
Filipe da Fonseca.
Major, o capitão de cavalaria, adido, professor efecth'O
do Colégio Militar, Júlio Beirão de Brito.
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Major, o capitão de serviço de administração milit;::
adido, em serviço na Manutenção Militar, Manuel 1
beiro da Cunha.
.
Quadro do serviço de administração

militar

UaJ'01', O capitão do serviço de administração
adido, adjunto do dir ctor da Manutenção

militar,
Militar,
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cargo de quo fica exonerado
Cremildo Pereira Mateus.
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pela presente

portaria,

2.' região militar - Quartel-general

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços João Paulo
da Silva.
Adido

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, Francisco António Remondes.
(Visadas
pelo Tribunal
de Contas
dovldos emo lumentcs , nos termos

em 7 do .Julho de 1956. Silo
do Decreto n,? 22257).

Por portaria de 4 de Julho de 1956:
Regimento de infantaria

n.O 3

Major, o capitão de infantaria Henrique Calapez Silva
Martins. (Visada polo T'rtbunal do Contas om 7 do Julho do 1956. São devidos

IV -

omolumentos,

COLOCAÇOES,

Ministério

DOS

tormos

EXONERAÇOES

do Docroto

n.o 22 257).

E TRANSFER~NCIAS

do Exército -I. a Direcçlo-Geral-

2," RepartiçAo

Por portaria de 28 de },faia de 1956:
Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris

Vogal, o coronel do serviço de administração militar,
in pector, da direcção do mesmo serviço, Arnaldo da
Costa Moura, nos termos da base x da Lei n. o 20~O,
de 19 de Março de 1947, e n." 1.0 da Portaria n.? 13631,
de 8 de Agosto de 1951, na vaga do coronel.To é da
Fonseca Grincho, que, por portaria de 18 de Maio de
1936, tran itou para a situação de reserva e foi exoneru.do daquele cargo.
(Visada polo Tribunal
do Contns em 11 do Junho do 1956. NAo .!lo
devido. emotumemcs,
DOS termo.
do Docroto 0.° 22 ~57)_
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Por portarias de 8 de Junho de 1956:
Nulas e de nenhum efeito as partes das portarias de 30
e 9 de Março de 1956 que colocam nos centros de
mobilização, de infantaria n. ° 14, o tenente de infantaria António dos Santos Almeida e, no de cavalaria
n." 3, o alferes de cavalaria Rogério Dinis Gonc;alves
Henriques, ambos milicianos, as quais foram publicadas
na Ordem do Exército n.os 4 e 3, 2. a série, respectivamente de 1 de Maio e 4 de Abril do corrente aDO.
Regimento de infantaria

n.· I

Tenente .de infantaria, no quadro da arma, Carlos Alberto Walmon Mourão da Costa Campos.
Regimento de infantaria n.· 4

Major de infantaria, do regimento
José Junqueira dos Reis.

de infantaria n.? 15,

Regimento de infantaria n.· 5

Major de infantaria, do regimento
J onq uim Peraltinha.

de infantaria n." 10,

Regimento de infantaria n.· 8

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Miguel Angelo Melo Coelho de Moura.
Regimentode infantaria n.· 10

Capitão de infantaria,
Moreira.

no quadro da arma, José Alves

Regimentode infantaria n.· 15

Capitão de infantaria, no quadro. da arma, Carlos Armando da Mota Cerveira.
Batalhão de caçadores n.· 10

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Renato Gil
Botelho do Miranda.
Regimento de artilharia pesada n.· I

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n.? 2, Gastão Mania de Lemos Lobato de Faria.
Regimento de artilharia pesada n.· 2

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n. ° 1, Gilberto Manuel Santos o Castro.

2." Série
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Tenente de cavalaria, no quadro da arma, J osé Maria
de Mendonça Júnior.
I.o grupo de companhias de administração

militar

Tenente do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, Eliseu António de Aguiar, por
motivo disciplinar.
P01'

portaria de 15 de Junho de 1956:
Escola do Exército

Professor adjunto da 7. a cadeira, o capitão de engenharia, do regimento de engenharia n." 1, professor
adjunto, interino, da mesma cadeira, Eurico Ferreira
Gonçalves, nos termos do artigo 20.0 do Decreto-Lei
n.? 30874, de 13 de Novembro de 194:0, na vaga do
capitão Armando Firmino dos Santos, nomeado professor catedrático desta cadeira por portaria de 1 de
Dezembro de 1955, ficando exonerado daquele cargo
pela presente portaria.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

Instituto

Proflssional

de Contas em 29 de Junho de 1956. Slio denos tormos do Decreto n.' 22 257).

dos Pupilos do Exército

Mestre de educação física, o capitão de infantaria, adido,
comandante de companhia do mesmo Instituto, cargo
de que fica exonerado por e ta portaria, JOtLO Fernandes da Ressurreição, nos termo' da alínea a) do
artigo LOdo Decreto-Lei n. ° 36 059, de 24 de Dezembro de 19-i6, e anexo 1Il do Decreto n.? 37 136,
de 5 de ~ ovembro de 194: na vaga do tenente miliciano Mário Alberto Freire
Ioniz Pereira, que, por
portaria de 8 de Junho de 1956, foi exonerado do
referido cargo, ficando aquele oficial na mesma situaçfto de adido em que já e encontrava.
J

(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

do Contai em 80 do Junho de 1956. Slo
nos tormo. do Docroto n.' 22 257).

Comandante de companhia, o capitão de infantaria, do
batalhão de caçador e n." 4, Virgílio Martins Rapo o, nos termo da alín a a) do artigo 1.0 do Decreto-L i n.°:36 059, de 24 do Dez mbro de 1946, e quadro
anexo III ao Decreto n. o :31 136, de ~) de ovembro
de 194: , na vaga do capitão João Fernandes da RosT
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surreição, que, por portaria desta data, é nomeado
mestre de educação físiêa daquele Instituto e exonerado do referido cargo.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas em 3 de Julho de 1956. Silo de'
termos do Decreto 0.° 22 267).

DOS

Governo Militar de Lisboa - Quartel-General

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n." 2, João Óscar Lopes
e Silva.
lo' região militar - Quartel-general

Major de engenharia, no quadro da arma, José Fortunato Paulino Brandão Freire Temudo.
Comando militar de Moçambique

Oomandante militar, o brigadeiro, inspector da La inspecção de cavalaria, Raul Martinho.
Capitão de artilharia, supranumerário, do regimento de
artilharia antiaérea fixa, Rui Meira e Cruz.
Regimento de infantaria n. o 3

Alferes de infantaria, do batalhão de caçadores n. o 10,
Fernando Barroso Moura, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria

n. o 5

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exércit?,
do batalhão de engenhos, João Teodoro dos Reis
Soares.
Regimento de infantaria

n.O II

Major de infantaria, 2. comandante do batalhão independente de infantaria n. o 17, José Frederico porto
de Assa Castel-Branco.
0

Regimento de infantaria n. o 16

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Manuel Ferreira Guedes.
Batalhão de engenhos

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exércit?,
do regimento de artilharia pesada n. o 3, Adão Mana
de Almeida Graça.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 3

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Aníbal Mário Hebelo
Marques.

2.a Série
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Direcção da Arma de Cavalaria

Inspector interino da 1.a Inspecção de Cavalaria, o coronel tirocinado de cavalaria, da direcção da arma,
Ricardo José Alves Porto.
Regimento de engenharia n.O I

Tenente do quadro dos serviços auxiliares elo Exército,
do Depósito Geral de Material de Guerra, Francisco
Augusto Teodósio.
1.° grupo de companhias de saúde

médico, do 2.0 grupo "de companhias de saúde,
Lino Aires Leal de Matos.

Oapitão

1.0 grupo de companhias de administração

militar

Comandante interino, o major do serviço de administração militar, chefe da Repartição de Administrução
da Direcção dos Serviços do Ultramar deste Ministério,
António da Conceição Marcelino.
2.a companhia disciplinar de Cabo Verde

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da 1. a Repartição da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Francisco de Assis Mesquita Vasques Garcia.

Por portarias de 22 de Junho de 1956:
Nomeado professor efectivo da táctica sanitária e organização do serviço de saúde militar, da escola do
mesmo serviço, o tenente médico Luis Albano da
Fonseca e ilva Garcia de Carvalho, nos termos do
artigo 4.0 do Decreto n. o 32484, de 11 de Dezembro
de 1942, em substituição
do tenente-coronel médico
Nicolau José Bettencourt, que, por esta portaria, fica
exonerado daquele cargo.
(VIsada polo Tribunal
devIdos emolumentos,

do Coutas em 7 do Julho de 1956. SAo
DOO lerlDos do Decreto
n.o 22257).

Ministério do Exército - I.a DirBcção·Geral-

3.' Repartição

Major de infantaria, 2.° comandante do batalhão independente de infantaria n.? H), Abel Pereira do Vale.
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Ministério do Exército - 3." Direcção-Geral

Major do corpo do estado-maior, no quadro do mesmo
corpo, Filipe Adérito de Alpoim Portocarrero
de
Barros Rodrigues.
Quadro do corpo do estado-maior

Coronel do corpo do estado maior, da 3.a Direcção-Geral
deste Ministério, Manuel Alcobia Veloso.
Batalhão independente de infantaria

n. o 17

2.° comandante, o major de infantaria, 2.° comandante
do batalhão de caçadores n.? 10, Armando José Irache
Teixeira Pinto, por motivo disciplinar.
Batalhão de caçadores pára-quedistas

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Elaertes dos Santos.

Por portaria de 26 de Junho de 1956:
Escola do Exército

Professor catedrático da 21. a cadeira, o major do serviço de administração militar, adido, professor adjuntO'
do grupo das 19.°, 20.a, 21.a e 22.a cadeiras, cargo
de que fica exonerado por esta portaria, Daniel Neves
Sales Grade, nos termos dos artigos 18.°, 19.°, 20.°
e 21.° do Decreto-Lei n.? 30874, modificado peJo
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 36237. de 21 de Abril
de 1947, na vaga do tenente-coronel ~Ianuel Domingos~
que, por portaria de 10 de Fevereiro de 1956) fOI
nomeado subdirector da Manutenção Militar e exonerado daquele cargo.
(Visada pelo Trll>unal de Contas em 7 do Julho de 1956. Nilo .Ii<>
devidos omolumon LOS, nos tormos do Decreto n. o 22257).

Por portaria de 28 de Junho de 1956:
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Secretário e presidente do consolho administrativo, o capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia, do
grupo de companhias de trem auto, António Al".es,
nos termos do artigo 19.° do Decreto-Lei n.? 37 1:36,

2.' Série
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de [) de Novembro de 1948, na vaga do major José
Policarpo Mendes Dias, que, por portaria de 17 de
J unho de 1955, foi promovido a tenente- coronel e
exonerado daquelas funções.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 3 de Julho de 1956. Silo dovldos emolumentos, nos termos do Doereto n.? 22257).

Por portarias de 30 de hnho

de 1956:

Escola do Exército

Chefe da secção técnica, o major de artilharia, no quadro
da arma, Francisco Germano Correia Dias Costa, nos
termos do quadro orgânico da mesma Escola e mapa
anexo ao Decreto-Lei n." 36237, de 21 de Abril de
194:7, que altera o Decreto-Lei n." 30874, de 13 de
Novembro de 194:0, na vaga do major Antero Cavaleiro, que, por portaria desta data, é exonerado do rerido cargo.
(VlsadR pelo Tribunal de Cootas em 7 do Julho de 1956. Silo de·
vldos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 222M).

Ministério do Exército -I.'

Direcção-Geral

Major de infantaria, do regimento de infantaria n.? 11,
José Catela Teixeira
tokler de Albuquerque, por
pedir.
Ministério do Exército - I.' Direcção-Geral-

3.' Repartição

Capitrw do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, no mesmo extinto quadro, Manuel Martins
Ramos.
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Coronel do corpo do
mento de artilharia
Costa Júnior.
Major de infantaria,
Giacomino Mendes

estado-maior, comandante do regiligeira n.? 3, Joaquim Manuel da
do regimento de infantaria n.? 11,
Ferrari, por pedir.

Secção de rearmamento

Major de artilharia, do regimento de artilharia
n, o 4, J oão oares Vítor de 'ousa Vairinho.

ligeira

2.' região militar - Ouartel-general

Alfere do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de artilharia ligeira n." 2, Alfredo Emilio
Cardoso.
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de Moçambique

Major de infantaria, do regimento de infantaria n." 12,
Ildo Antunes Baptista.
Alferes de artilharia, do regimento de artilharia n. ° 6,
Fernando José de Almeida Mira.
Direcção

da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, comandante do regimento de infantaria n.? 12, Jaime Arnaldo da Veiga Cardoso.
Regimento de infantaria

n. o 5

Capitão de infantaria, da 3. a Direcção-Geral
nistério, Horácio de Oliveira Rodrigues.i
Regimento de infantaria

n.O 12

2. ° comandante,

Comandante interino, o tenente-coronel,
João Augusto de Sousa Cerejeiro.
Escola Prática

deste Mi-

de Artilharia

Comandante, o tenente-coronel de artilharia, 2.° comandante, Joaquim Mendes Moreira Sacadura.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 3

Comandante, o coronel de artilharia,
arma, Luis Falcão Mena e Silva.
Regimento de artilharia

da direcção

da

pesada n. o I

Major de artilharia, do regimento de artilharia lig~ira
n. ° 3, Guilherme Virgilio de Almeida Pires MonteirvRegimento de artilharia

antiaérea

fixa

Director da instrução e dos serviços técnicos, O major
de artilharia, no quadro da arma, Antero Cavaleü:o.
Major de artilharia, no quadro da arma, Luis JoaquuU
de Sequeira Manso Couceiro Leitão.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

2.° comandante, o major de artilharia,
arma, José Sérgio Pessoa.
Grupo de artilharia

n. o 2

no quadro da

de guarnição

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 1, Manuel Andrade Beires Junqueira.
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Direcção da Arma de Cavalaria

Coronel de cavalaria, com o curso do estado-maior,
comandante do regimento de cavalaria n.? 3, João da
Cunha Baptista.
Por portaria de

a

de Julho de 1956:

Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 7, Afonso Jaime de Bivar Moreira
de Brito Velho da Costa.
Direcção da Arma de Artilharia

Coronel de artilharia, no quadro da arma, Pedro Amadeu Nicolau Fernandes Guerra.
Major de artilharia, do grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 2, Luís Gastão Ramalho Fernandes.
Escola Prática de Artilharia

2.° comandante,

o major de artilharia

Francisco

Braga.

Regimento de artilharia n.o 6

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 4, António Cirne Correia Pacheco.
Escola Prática de Engenharia

Capitão do engenharia, do batalhão de caminhos
ferro, Manuel Lourenço Trindade Sobral.

Ministério

do Exército - Repartiçfto

de

Geral

P01' portaria de 5 de Junho de 1956:
Capitão de infautaria Amilcar dos Santos Machado de
Castro -nomeado
professor efectivo do 5.° grupo de
disciplinas do ln tituto Profissional dos Pupilos do
Exército, nos termos dos artigos 8.° e 9.° do Decreto-Lei n.? 37 136, de 5 de Novembro de 1948, na vaga
do maj 01' de engenharia, na situação de reserva, Elias
de Almeida Cabral, que fica exonerado do referido
cargo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Junho de 1~55. 811.0
devIdos emolumentos,

nOI tormos do Decreto

n.· 22267).
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Por despacho de 9 de Junho de 1956:
Calvert Edward Williams, professor de prática da língua
inglesa do Colégio Militar - rescindido o respectivo
contrato, a seu pedido, desde 1 do corrente.
(Anotado

pelo Tribunal

de Contas

em 12 de Junho de 1956).

Por portaria de 12 de Junho de 1956:
Altino Ribeiro de Santana, alferes graduado capelão licenciado, do comando militar do Estado da India, colocado
no comando militar de Angola.
(Nilo carece

V-MELHORIAS

Ministério

do visto ou anotação

de ContAS)'

DE PENSOES

do Exército - I.a Direcção-Geral

Por portaria de

do Tribunal

a de Fevereiro

- 2. a Repartição

de 1956:

Concedido o abono de melhoria das pensões que lhes
foram atribuidas, 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-Lei n.? 28 -:1:02,da data acima
referida:
Major de infantaria Francisco Pedro Simões Silva,
40.692~, desde 26 de Dezembro de 1955 - 30 anoS
de serviço.
Capitão do serviço do administraç-ão militar Abel
António Noqueira, 34.94M20, desde 31 de Dezembro de 1955 - 33 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal do Contas om 2 do Julho do 19M. Silo do'
vídos omolumontos, nos tormos do Docroto n.? 22 257).

Por portaria de 17 de Fevereiro de 1956:
Concedido o abono de melhoria da pensão que lhe foi
atribuída, nos termos do § 3.0 do artigo 6. o do Decreto-
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-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, ao major
de artilharia, engenheiro fabril, na situação de reserva,
Frederico Cortês Marinho Falcão, no quantitativo de
47. 940t$, desde 18 de Outubro de 1955, por ter completado mais dois anos de serviço, ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 28402, da data acima referida, passando a contar, desde a mesma data, 36 anos
de serviço.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 2 do Julho de 1956. SAo devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 2~ 257).

Por portaria de 6 de Abril ..de 1956:
Concedido o abono de melhoria de pensão nos termos
do § 3.0 do artigo 6.° do Decreto-Lei n. o 28 404, de
31 de Dezembro de 1937, ao major de infantaria, na
situação de reserva, António Augusto Monteiro, no
quantitativo de 36.7201>, desde 12 de Outubro de 1954,
por ter completado seis anos de serviço, ao abrigo do
artigo 8.° do Decreto-Lei n." 28402, da data acima
referida, passando a contar, desde aquela data, 36 anos
de serviço completos.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 2 de Julho de 1956. SAo devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Por portaria de 4 de Maio de 1956:
Rectificada para 72.000tS a pensão a que tem direito,
desde 21 de Dezembro de 1955, o coronel do serviço
de administração militar, na situação de reserva, Manuel José Mendonça Pereira, em lugar da que lhe
hav:úl sido atribuída desde a mesma data, no quantitativo de 68.400t$, por se ter verificado que a referida
pensão não tinha sido devidamente calculada.
(Visada pelo Tribunal de Cont ... em 2 do Julho de 1956. SAo
devido. emolumoutos, nos termos do Decreto 22 2~7).

Por portaria de 8 de Junho de 1956:
Concedido o abono de melhoria da ponsão que lhe foi
atribuída, no termos do artigo 6.0 do Decreto-Lei
n.v 28404, de 31 de Dezembro de 1937, ao capitão
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de cavalaria, na situação de reserva, Abel António,
no quantitativo de 36.720t$, desde 18 de Maio de 1956,
por ter completado mais dois anos de serviço, ao abrigo
do artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 28402, da data acima
referida, passando a contar, desde aquela data, 36 anos
de serviço.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Junho de 1956. Sl!.o
devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n.o 22 257).

Por portarias de 15 de Junho de 1956:
Ooncedido o abono de melhoria da pensão que lhe foi
atribuída, nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lel
n." 39843, de 7 de Outubro de 1954, ao coronel de
infantaria, na situação de reserva, José Monteiro da
Rocha Peixoto, no quantitativo de 72.0005, desde 25
de Maio de 1956, por ter completado mais um an~
de serviço, ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lel
n.? 28402, de 31 de Dezembro de 1937, passando a
contar, desde aquela data, 40 anos de serviço.
.
Ooncedido o abono de melhoria da pensão que lhe foi
atribuída, nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lel
n." 28404, de 31 de Dezembro de 1937, ao tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na
situação de reserva, Baltasar do Amaral Brites, no
quantitativo de 24.310t$80, desde 26 de Maio de 1956,
por ter completado mais três anos de serviço, aO
abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei n." 28402, da
data acima referida, passando a contar, desde a referida data, 33 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas em 29 de Junho de 1956. São denos termos do Decrete n." 22 257).

Ooncedido O abono de melhoria da pensão que he foi
atribuída, nos termos do § 3.° do artigo 6.° do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937,
ao tenente do extinto quadro de picadores militares
António da Silva Monteiro, no quantitativo de 26.52(1~,
desde 1 de Outubro de 1954, por ter completado malS
um ano de serviço, ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei n." 28402, da data acima referida, passando
a contar, desde aquela data, 36 anos de serviço.
Este diploma não traz encargos para o orçamento
deste Ministério.
(Anotada pelo Tribunal

de Contas em 27 de Junho do 1956).
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E LOUVORES

do Conselho - Gabinete do Ministro da Defesa Nacional

Por portaria de 28 de Maio de 1956:
Louvado o coronel de infantaria José Joaquim de Almeida, porque, quer no exercício do cargo de coman- .
dante do batalhão de caçadores n.? 9, quer no comando
do regimento de infantaria n.? 8, que presentemente
exerce, se tem revelado um oficial de notáveis qualidades de direcção, orientando com rara distinção todos
os serviços de instrução, disciplina e administração,
elevando o nível profissional e moral das tropas sob as
suas ordens, zelando dedicadamente pela sua apresentação em público e prestando assim à sua arma e ao
Exército serviços que, com toda a justiça, devem ser
considerados relevantes, distintos e extraordinários.

Por portaria de 29 de Maio de 1956:
Louvado o coronel do corpo do estado-maior Alfredo
José Ferraz Vieira Pinto de Oliveira, pela forma altamente distinta com que, com raro aprumo moral e
grande competência profissional, desempenhou as funções de chefe do estado-maior da La região militar,
fazendo-se estimar e respeitar tanto pelo comando,
que sempre viu nele um colaborador exemplar, como
pelas tropas, a quem sempre se soube impor pelas
suas excelentes qualidades de carácter, bom senso e
fino trato, e ainda porque no exercício do comando do
regimento de artilharia pesada n. ° 2, em que presentemente está investido, se tem igualmente evidenciado
como possuidor de excelentes qualidades de chefe,
pela justeza com que resolve os problemas submetidos
à sua consideração e pelo zelo sempre posto na elevação do prestigio da sua unidade, constantemente
afirmado pelo seu saliente espírito de disciplina e na
modelar preparação técnica, prestando assim às instituições militares e à arma de artilharia serviços que se
impõem como relevantes, distintos e extraordinárias.
(Publicadas no Diário do üooerno n.· 131, 2.' sórle, de 9 de Junho
de 1956).
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Por' portaria de 9 de Junho de 1956:
Condecorado
com a medalha de mérito militar de 2.a
classe o tenente-coronel
do exército francês Christian
d'Aboville,
adido militar da França em Lisboa, nos
termos do artigo 52.0 do Regulamento
da Medalha
Militar, de 28 de Maio de 194:6.

Por portarias de 22 de Junho de 1956:
Louvado o major de engenharia
João Correia de Magalhães Figueiredo,
pelos valiosíssimos serviços prestados durante anos como chefe de seccão da 2. a Hepartir;ão
da 2. a Direcção-Geral,
onde demonstrou
excopcionais
qualidades
de trabalho,
invulgar e largo espírito do
iniciativa, inexcedível zelo, elevada competência técnica
no estudo dos assuntos que lhe foram confiados, afirmendo-se um defensor intransigente
dos interesses d,a
Fazenda
Nacional e do prestígio das instituições mil"
tares, confirmando
desta forma os seus créditos de
oficial muito distinto.

.....

Ministério do Exército_I.a
Tendo

Direcçno-Geral-I.a

Repartiçao

sido agraciado
pelo Governo de Espanha com a
de mérito militar, com distintivo branco, o
capitão de infantaria Henrique António do Nascimento
Garcia, é-lho permitido, em conformidade
com o Regulamento das Ordens Portuguosas,
aceitar aquela mercê
e usar as respectivas
ínstgnías.
Por decreto de 10 de Maio do corrente ano, publicado
no Diário do Governo n.? 131, 2.0. série, de 2 de Junho
deste mesmo ano, foi agraciado com o grau de gran~e-oficial da Ordem Militar de Avis o coronel do sorvlÇO
de administração
militar,
Joaquim de
ousa ])uarte
Borrego.
Por decreto de 13 de Abril do corrente ano, publicado
no Diário do Governo n.? 131, 2. a série, do ~ do Jun!lO
deste mesmo ano, foi agraciado com o grau do oficJ!ll
da Ordem Militar de Avis o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Ex6rcito Armindo do Albuquorque.
Condecorado
com a medalha militar d ouro da classe
de comportam
nto exemplar,
em conformidado
CoIll
as disposiçõe
do regulam nto aprovado por D ('roto

VI classe
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n. o 35 667, de 28 de Maio de 1946, e Portaria
n.? 12731, de 4 de Fevereiro de 1949, o capitão do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação
de reserva, João Pereira.
Condecorado com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com
as disposições do regulamento aprovado por Decreto
n.? 35667, de 28 de Maio de 1940, o primeiro-sargento do quadro de amanuenses do Exército Joaquim
Dias Oliveira.
Por portarias de 19 de Junho de 1956:
Louvado o major de cavalaria António Camilo de Sá
Pinto de Abreu oto Maior, por, no comando do grupo
de carros de combate do regimento de cavalaria
n.? 8, ter revelado mais uma vez notável capacidade
de chefia o dedicação pelos serviços a seu cargo, pelo
interesse e esforço que aplicou ao estudo e concepção
de um dispositivo para auxiliar a instrução de tiro
dos carros de combate M :?4 e M 47, do qual resulta
Um notável rendimento para a instrução e economia
no consumo das munições, e ainda porque, quando da
manufactura dos dispositivos supracitados, demonstrou ser um hábil e inteligente técnico. A prestante
e útil contribuição deste oficial para o aperfeiçoamento da instrução das unidades de carros de combate, valorizando a ua acção, leva a considerar como
extraordinários e di tintos os serviços prestados à sua
arma.
Condecorado com a medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.0, com referência ao § 2.0 do artigo 51.0,
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, o major de cavalaria António Camilo de Sá
Pinto de Abreu Soto Maior.

VII- DESPACHO
Ministério do Exército _1.& Direcçlo-Geral-

2.a Repartiçlo

Par?- os devidos efeitos se declara que o major elo serV1ÇO de admini tração militar, na situação de reserva,
João Telo de Mono os
abral foi autorizado, por
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despacho do Conselho de Ministros de 22 do corrente,
nos termos do artigo 10.0 do Decreto-Lei n.? 39843,
de 7 de Outubro de 1954, a prestar serviço na Federação Nacional para a Alegria no Trabalho.
-~VIII- DECLARAÇÕES

Ministério

do Exército - I.a Direcção-Geral

- 2.

a

Repartição

1) Por parecer do Conselho Superior do Exército,
homologado por despacho de S. Ex. a O Ministro .do
Exército de 16 de Junho de 1956, foi aplicada a doutn?a
do § 3.0 do artigo 87.0 do Estatuto do Oficial do Exercito, durante o tempo em que, como coronel, dese~penhou as funções de adido militar em Paris, cumulatnramente com a representação portuguesa na SHAPE e
noutras organizações do Pacto do Atlântico, ao coronel
do corpo do estado-maior Alberto Andrade e Silva.
2) Foi concedido o prémio Almirante Augusto Osório
no ano de 1955, pela publicação do artigo «ElementoS
para o Estudo da Guerra Psicológica - Teoria Geral
de Propaganda», publicado no volume 12.0 da Revis:a
Militar, ao major do corpo do estado-maior José J úho
Viana Serzedelo Coelho.

3) Contam as antiguidades dos seus actuais postoS
desde as datas que lhes vão indicadas os seguintes oficiais, promovidos pela presente Ordem do Exército:
Ouadro do corpo de generais

Brigadeiro Carlos Afonso de Azevedo Cruz ChabY,
desde 19 de Junho de 1956.
Coronéis:
Infantaria
Anibal da Costa Brotas, desde 19 de Junho de
1956.
F'austo: José de Brito e Abreu, desde 26 de
Jnnho:de 1956.
Tenentes-coronéis:
César Pais Soares, desde 25 de Abril de 195(3.
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José Augusto Junqueiro Gonçalves de Freitas
e João Garcia Alves, ambos desde 19 de
Junho de 1956.
Óscar Spencer Moura Brás, desde 26 de Junho
de 1956.
Artilharia

Coronel Pedro Amadeu Nicolau Fernandes
desde 1 de Maio de 1956.

Guerra,

Cavalaria

Coronel António Carlos Garcia de Oliveira Reis,
desde 19 de Junho de" 1956.
Tenentes-coronéis Luis Alberto Filipe Rodrigues,
Amadeu de Santo André Pereira e Carlos Alberto de Serpa Soares, todos desde 19 de Junho
de 1956.
Capitães com o curso geral do estado-maior:
Henrique Adriano Mire Dores, desde 7 de Junho de 1956.
Carlos José da Gama Lobo Alves Cardoso,
desde 19 de Junho de 1956.
Serviço de administração militar

Coronéis:
José Luís Ferreira, desde 31 de Maio de 1956.
António Júlio Cavalheiro Margarido, desde 26
de Junho de 1956.
Tenentes-coronéis:
António
ambos
António
Junho

Salgueiro Máximo e António Dias,
desde 23 de Maio de 1956.
do Nascimento Guerra, desde 26 de
de 1956.

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitães:
Rodrigo Teixeira Saraiva e Mário Dinis Pacifico dos Reis, ambos desde 25 de Maio de
1956.
Fernando Leal Robles, desde 14 de Junho Je
1956.
Manuel Roseiro de Miranda Boavida, desde 18
de Junho de 1956.
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4) Terminaram O curso de altos comandos no ano
lectivo de 1955-1956, obtendo a classificação que lhes
vai indicada, os. coronéis a seguir mencionados, que
passam a ter a designação de coronéis tirocinados:
Infantaria

Avelino Barbieri de Figueiredo Baptista CardosoApto.
João Barrosa-Apto.
Manuel Gonçalves da Silva - Apto.
Artilharia

Emilio Ramos Afonso (corpo do estado-maior)Apto.
Abel Anjos Rocha (corpo do estado-maior) - Apto.
Alexandre António Moura de Azevedo - Apto.
Carolino Eduardo Ferreira do Nascimento (corpo
do estado-maior)-Apto.
Carlos de Sousa Gorgulho - Apto.
Cavalaria

Amadeu Buceta Martins -Apto.
Engenharia

Jorge César Oom-Apto.
Emircio Leão Maria Magno Teixeira Pinto - Apto.
Júlio Manuel Pereira (corpo do estado-maior )- Apto.
5) Nasceu na freguesia de Nossa Senhora da Expectação, concelho de Campo Maior, e não na freguesia de
Campo Maior, sendo o nome de seu pai João Carlos
Baptista Canhão de Figueiredo Pereira Botelho, e não
João Carlos Baptista Canhão Pereira Botelho, o tenente-coronel de infantaria Rodrigo Carlos Dordio Rosado de
Figueiredo Pereira Botelho.
6) Passa a contar a antiguidade do seu actual pos~o
desde 11 de Dezembro de 1055, e não desde 3 de :MaIo
de 1956, como consta da determinação 8) da Ordem do
Exército n. o 5, 2. a série, de 31 de Maio do corrente,
o capitão de infantaria Manuel Dias Freixo.
7) Frequentou
com aproveitamento,
durante o ano
académico de 1053-1954, o curso do Instituto Britânico,
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infantaria Ernesto Fontoura Garcês de Lencastre.
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8) Desempenha as funções de ajudante de campo de
S. Ex." o Ministro do Exército, desde 26 de Junho de
195G, o capitão de infantaria Alberto Alves Pinto Baptista, do regimento de infantaria n.? 1.
9) Desce vinte e oito lugares na escala do seu actual
posto, nos termos do artigo 51.° do Regulamento de
Disciplina Militar, o tenente de infantaria Raul Jorge
Gonçalves Passos, ficando' colocado imediatamente à
~squerda do tenente Fernando Jorge Belém Santana
Guapo.
10) É nomeado para a frequência do curso para promoção a capitão no ano lectivo de 1956-1957, que terá
lugar na Escola Prática de Infantaria, em data a indicar
Dportunamente, o tenente de infantaria Duarte Leite
Pereira.
11) Chama-se Carlos Alberto Louro Fonseca o alferes
miliciano, do regimento de infantaria n.? 12, que foi promovido ao actual posto por portaria de 2 de Abril de 1956,
publicada na Ordem do Exército n.? 5, 2.a série, do corrente ano.
12) Desce vinte e cinco lugares na escala do seu actual
posto, no termos do artigo 51.° do Regulamento de
Disciplina Militar, o alfere de infantaria António Tomás
da Costa, ficando colocado imediatamente à esquerda
do alferes Jerónimo Ro eira Botelho Gaspar.
13) Encontra-se na situação de di ponibilidade, e não
ao serviço, o alfere miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n. ° 2, João 'I'omás Mendes Leonardo, que,
por portaria de 2 de Abril de 1956, publicada na Ordem
do Exército n. ° 5, 2. a érie, do corrente ano, foi promovido ao actual posto.
14) Desce vinte
cinco lugares na escala do seu actual
P~sto, nos termos do artigo 51.° do Regulamento de
DIsciplina Militar, o alferes de infantaria Fernando Barroso Moura, ficando imediatam nte ii. esquerda do alferes
LUis António de Moura asanova Ferreira.
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15) Chama-se José Tomás Mendes Leonardo o alferes
miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 2,
promovido a este posto por portaria de 2 de Abril
de 1956, inserta na Ordem do Exército n.? 5, 2.a série,
do corrente ano.
16) Nasceu em 13 de Junho de 1931, e não em 13 de
Janeiro de 1931, o alferes de infantaria Fernando Manuel do Costa Estorninho, pelo que devem ser feitas as
devidas rectificações nos respectivos registos de matricula.
17) Chama-se José Alfredo de Barros Viana o alferes
miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n.? 15,
que foi promovido ao actual posto por portaria de 2 de
Abril de 19.:'>6,publicada na Ordem do Exército n." 5,
2. a série, do corrente ano.
18) Chama-se José Carlos Ribeiro N ey Ferreira o
alferes miliciano, do regimento de infantaria n. ° i, qu~
foi promovido ao actual posto por portaria de 2 Ab~'11
de 1956, publicada na Ordem do Exército n. ° 5, 2. a SÓrIe,
do corrente ano.
19) Deve ser considerado promovido a
a situação de adido, e não para o regimento
n.? 14, conforme consta da portaria de 2
1956 inserta na Ordem do Exército n. ° 5,
corrente ano, o aspirante a oficial miliciano
Armando Caldas.

alferes pa~a
de infantarIa
de Abril de
2. a série, ~o
de infantarIa

20) O aspirante a oficial miliciano de infantaria Abn~r
Fernandes de Sousa, que, por portaria de 24 de :M,~IO
de 1956, publicada na Ordem do Exército n.? 5, 2.a sé.ne,
de 31 do mesmo mês, foi colocado na situação de adId~,
pertencia ao batalhão de caçadores n. ° 9, e não ao reglmento de infantaria n.? 9, como foi publicado.

21) Deve ser considerado aspirante a oficial milician?
de infantaria, e não alferes miliciano de infantaria, o asplrante a oficial miliciano Armando Caldas, que, por pOdrtaria de 30 de Março de 1956, inserta na Ordem o
Exército n.? 4, 2. a série, do corrente ano, é colocado na
situação de adido por ter sido nomeado para desenlpanhar uma comis 110 de serviço na província do Angola,
nos termos da alínea a) do Decreto n.? 39816, de 14 de
Setembro de 1954.
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22) Passa a contar a antiguidade do seu actual posto
desde 21 de Abril do corrente ano, data em que completou as condições de promoção, o coronel de artilharia
João António de aldanha Oliveira e Soma, em virtude
de despacho de 15 de Junho, indo ocupar na escala dos
coronéis da sua arma o lugar imediatamente à esquerda
do coronel Alberto Ferreira Macedo Pinto.
23) Conta a antiguidade do seu actual posto desde
21 de Maio ds Hló6, data em que completou as condições de promoção, o coronel de artilharia Manuel Gomes
Duarte Pereira Coentro, em virtude do despacho de
3 de Julho do corrente ano,' indo ocupar na escala dos
coronéi
da sua arma o lugar imediatamente à esquerda
do coronel de artilharia Pedro Amadeu Nicolau Fernandes Guerra.
24) Passou a prestar serviço no regimento de artilharia ligeira n.? 1, desde 17 de Maio de 1956, deixando
de o prestar no regimento de artilharia pesada n." 1,
o tenente-coronel de artilharia, professor da Escola do
Exército, Carlos Vidal de Campos Andrada.
25) Frequentou com aproveitamento o Basic Combat
Arm Communications Specialist Course, na Escola de
Transmissões do Exército dos Estados Unidos, de 2 de
Abril a 1 de Junho do corrente ano, o capitão de artilharia Francisco Jo é de ousa Freire.
26) Desce eis lugare na e cala do seu actual posto,
DOs termos do artigo 51.° do Regulamento de Disciplina
Militar, o alferes de artilharia, adido, em serviço no
Comando militar de Angola, António Manuel da Silva
Gama, ficando colocado imediatamente à esquerda do
alferes Alfredo J o é Pala Machado da ilva.
27) Desce eis lugare na escala do actual posto, no
termos do artigo 51.° do Regulamento de Disciplina
Militar, o alferes de artilharia, adido, em serviço no
Comando militar de Angola, Abílio dos Santos Sousa,
ficando colocado imediatamente ii. e quer da do alferes
Mário Pinto Rodrigu
d Alm ida.
2 ) Foi promovido a alferes miliciano de artilharia,
para o regimento de artilharia p ada n.? 2, encontra-se
no erviço, e não para. o regimento de artilharia ligeira
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n. o 3, O alferes Luis Adolfo Leiroz de Azevedo Rodri- .
gues, constante da portaria de 2 de Abril de 1956 inserta
na Ordem do Exército n. o 5, 2.3 série, do corrente ano
29) Chama-se António Alberto Aurélio o alferes miliciano de artilharia, do grupo de artilharia de guarnição,
que foi promovido ao actual posto por portaria de 2 de
Abril de 1956, publicada na Ordem do Exército n.? 5,
2. a série, do corrente ano.
.
30) Ficou sem efeito a nomeação do tenente de cavalaria Luis Augusto Rodrigues de Carvalho para a frequência do curso para promoção a capitão no ano lectivo
de 1956-1957, constaute da declaração 77) da Ordem do
Exército n. o 4, 2. a série, do corrente ano.
31) Foi autorizado que nos registos de matrícula do
alferes miliciano do regimento de lanceiros n.? 1, na
situação de disponibilidade, Carlos Manuel Nunes Duarte,
seja rectificado o seu nome para Carlos Manuel Barreiros
Nunes Duarte.
32) Devem ser considerados colocados no grupo divisionário de carros de combate os oficiais da Escola
Prática de Cavalaria que faziam parte do mesmo grupO
o qual, por despacho transcrito na nota-circular n.? 1210,
proc. 13 144, da 1. a Repartição da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, de 12 de Março do corrente ano, passou
a ter organização independente.
33) O major de engenharia José Fortunato Paulino
Brandão Freire 'I'emudo, promovido na presente Ordem
do Exército} conta a antiguidade do seu actual posto
desde 21 de Maio de 1955, sendo escriturado na escala
de majores da respectiva arma à direita do major José
Francisco Correia Leal.
34) Chama-se José de Sena
Lino, o tenente miliciano de
taria de 13 de Abril de 1956,
cito n. o 4, 2.3 série, também
situação de reserva.

Lino, e não José
engenharia que,
inserta na Ordem
do corrente ano,

de Serra
por pordo Exér:
passou a

35) São de 15 de Março as portarias insertas na Ordem
do Exército n.? 5, 2.3 série, do corrente ano, que pr?movem os aspirantes a oficial milicianos de engenhafla
para a Escola Prática de Engenharia, regimento de enge-
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nharia n." 1, regimento de engenharia n.? 2, batalhão de
telegrafistas, batalhão de caminhos de ferro, grupo de
companhias de trem auto, companhia divisionária de
manutenção de material, Escola Militar de Electromecânica e quadro de complemento das forças aéreas (engenharia).
36) Pertence à brigada n.? 3 de caminhos de ferro, e
não ao regimento de infantaria n.? 15, o tenente miliciano
médico Augusto Tamagnini, que frequentou o curso
técnico de tenentes médicos a que se refere a declaração 31) da Ordem do Exército n.? 5, 2.a série, do corrente ano.
37) Desce quatro lugares na escala do seu posto, nos
termos do artigo 51.° do Regulamento de Disciplina
Militar, o tenente do serviço de administração militar
Eliseu António de Aguiar, ficando imediatamente à
esquerda do alferes do mesmo serviço António Adolfo
Rodrigues Leite Assunção.
,
38) 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 António Soares de Andreia
Ferreira, desde 30 de Maio de 1956.
Coronel de engenharia Augusto de Azevedo e Lemos
Esmeraldo de Carvalhais, desde 27 de Maio de
1956. Prestava serviço na Repartição do Gabinete.
Coronel do serviço de administração militar Eurico
Baptista Severo de Oliveira, desde 16 de Maio
de 1956. Prestava serviço no conselho fiscal dos
estabelecimentos fabris.
Major do extinto quadro auxiliar de engenharia
Aurélio da Cunha Ribeiro, desde 3 de Maio de 1956.
Capitão de infantaria António Augusto Tavares,
desde 4 de Maio de 1956.
Capitão de infantaria Feliciano Nogueira, desde'
21 de Maio de 1956. Prestava serviço na Agência
Militar.
Tenente de infantaria J osó dos Santos Pires, desde
22 de Maio de 1966. Prestava serviço no quartel-general da 2. a região militar.
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39) Presta serviço como director da carreira de tiro
da OoviLhã, e cumulativamente como presidente do conselho administrativo do batalhão de caçadores n.? 2, desde
8 de Junho de 1956, o capitão de infantaria, na situação
de reserva, Joaquim Augusto Teixeira.
40) É capitão de infantaria, na situação de reserva, o
oficial de nome Matias de Freitas Guimarães a quem,
pela Ordem do Exército n.? 5, 2.a série, do corrente ano,
foi actualizada a, pensão de reserva.
41) Deixou de prestar serviço, desde 1 de Junho d.e
1956, na 3. a Repartição da 1.a Direcção-Geral deste MInistério o tenente de infantaria, na situação de reserva,
Carlos do Rego Bayam.
42) Deixou de prestar serviço na carreira de tiro da
Covilhã, desde 8 de Junho de 1956, o tenente de infantaria, na situação de reserva, Ismael de Jesus <la Garoa
Saraiva.
43) Presta serviço na Legião Portuguesa, desde 1 de
Julho de 1956, o tenente de infantaria, na situação de
reserva, Mário Lourenço dos Santos.
44) Deixou de prestar serviço na Legião Portuguesa,
desde 1 de Julho de 1956, o tenente de infantaria, na
situação de reserva, Ismael de Jesus da Gama Saraiva.
45) Presta serviço na 2.a companhia disciplinar, des~O
15 de Junho de 1956, o tenente de infantaria, na situaçaO
de reserva, Manuel Ferreira Camões.
46) Presta serviço no batalhão de caçadores n." 4,
desde 1 de Julho de 1956, o tenente de infantaria, na
situação de re~erva, Joaquim Afonso Pinto.
47) Presta serviço na Mocidade Portuguesa, desde 28
de Maio de 1956, o alferes de infantaria, na situação de
reserva, IIorácio Ferreira Saloio.
48) Presta serviço na 1.a Direcção-Geral deste Mini~tério, desde 19 de Junho dé 1956, o coronel de ~rtLIharia, na situação de reserva, Manuel Augusto da SIlva
Pestana.
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49) Presta serviço no distrito de recrutamento e mobilização n. o 6, desde 1 de Julho de 1956, o tenente
miliciano de artilharia, na situação de reserva, José
Maria Alves Vieira.
50) Deixou de prestar serviço no quartel-general
da 3.a região militar, desde 1 de Junho de 1956, o coronel de cavalaria, na situação de reserva, Eduardo Alberto de Abreu Braziel.
51) O major miliciano de engenharia, na situação de
reserva, Manuel Medeiros Tânger, referido na declaração
49) da Ordem do Exército n.~ 5, 2. a série, do corrente
ano, deixou de prestar serviço no centro de mobilização
de engenharia n.? 1 desde 21 de Maio de 1956.
52) Presta serviço como chefe do centro de mobilização de infantaria n.? 15, desde 13 de Junho de 1956,
o tenenente-coronel
aviador, na situação de reserva,
~Oão IIenrique Ferreira 'I'ovar Faro. Este oficial é considerado em diligência no Ministério do Exórcito.
53) Presta serviço como presidente do conselho administrativo do regimento de infantaria n.? 6, desde 20 de
Junho do 1956, o tenente-coronel
miliciano do serviço
de administração militar, na situação de reserva, Lauro
de Barros Lima.
54) Chama-se Alberto
serviço de administração
a quem, por portaria de
dem do Exército n.? 5,
atribuida a pensão anual

Canedo de Miranda o major do
militar, na situação de reserva,
4 de Maio findo, inserta na Or2. a érie, do corrente ano, foi
de 52.650$.

55) Deixou de prestar serviço como presidente do
conselho administrativo do regimento de infantaria n.? 6,
desde 20 de Junho de 1956, passando a prestá-lo, desde
a mesma data, como delegado da 3. a Repartição da
2.a Direcção-Geral junto da 2.a região militar, o major
do serviço de administração militar, na situação de re8er\'a, Emilio Dias Gome .
5G) É de engenbaria o capitão do extinto quadro especial Guilherme Frederico dos antos Machado, que, por
portaria de 24 de Maio, inserta na Ordem do Exército
0.° 5, 2.8 série, do corrente ano, pa sou à situação de
reforma.
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57) Declara-se que é capitão o oficial de nome An'tónio Pernil, que, pela Ordem do Exército n. ° 5, 2. a série, de 1956, passou à situação de reforma.
58) Deixou de prestar serviço no regimento de artilbaria antiaérea fixa, desde 5 de Junho de 1956, o capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar,
na situação de reserva, Virgílio Aureliano Guerra.
59) Presta serviço, desde 22 de Maio do corrente ano,
no Depósito Geral de Material Sanitário o capitão do
quadro dos serviços auxiliares do Exército Manuel da
Silva, que, pela presente Ordem do Exército) transita para
a situação de reserva.
(0) Deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n." 6, desde 13 de Junho de 1956,
o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, João Alves.
(1) Presta serviço como delegado da Manutenção Militar em Braga, desde 8 de Setembro de 1954, data da
sua passagem à reserva, o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Manuel da Cruz.
(2) Deixou de prestar serviço no quartel-general da
2.a região militar, desde 1 de Junho de 1956, passando
a prestá-lo, desde a mesma data, no regimento de infantaria n.? 12, o capitão do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, na situação de reserva, Manuel Gomes de
Sousa.
(3) Está desligado do serviço militar, desde 1 de Junho do corrente ano, nos termos da última parte do
artigo 15.° do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, o capitão do quadro dos serviços auxiliares
do Exército Francisco Anacleto.
(4) Presta serviço na Assistência aos Tuberculosos
do Exército, desde 5 de Junho de 1956, o tenente do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situaçiLo
de reserva, António Gonçalves de Freitas.
65) O tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, na situação de reserva, António Gonçalves ~e
Freitas, referido na declaração 59) da Ordem do E,rél'cli()
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n. ° 5, 2. a série, do corrente ano, deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n.? 1
desde 25 de Maio de 1956.
66) São capitães, e não tenentes, os oficiais em seguida
designados, constantes da declaração 69) inserta na Ordem do Exército n.? 5, 2.a série, de 31 de Maio de 1~56:
Capitães:
Francisco Silva Pinto.
Raul Alfredo da Silva Gomes.
Florival Grato Simões Fogaça.
Domingos Joaquim ~rachaao Júnior.
António Pereira dos Santo
Luís Gonçalves Rebordão.
Júlio Ribeiro da Costa.
Jorge Abilio da Veiga Magnlhães.
~ilvino Artur de Oliveira Saraiva.
Abílio Gonçalves Garcia.
Joaquim Alves Pinto Coelho.
Carlos Adriano Fonseca.
Álvaro Pereira Ribeiro.
Armando Ernesto Abreu Rocha.
Luís Mário Ferreira Caldas de Lemos.
José Neves Eugénio.
Duarte Osório Fernandes.
Carlos Ferreira Sampaio.
Manuel Rodrigues Dias Júnior.
Matias do Freitas Guimarães.
Augusto César da , ilva Pereira.
Raul Augu to Nogueira Bapti ·ta de Carvalho.
Manuel António Granjo.
Fernando Eurico da Costa Oliveira.
Mário Lopo do Carmo.
Jo é Gomes Teixeira.
Virgilio da Conceição Co ta.
67) Nula e de nenhum efeito a declaração G) da
Ordem do Exército n.? 2, 2.a série, do corrente ano .
. 68) ão como eguem a pensões de reserva,
üzada ,do seguinte oficiais:
Tenentes:
Manuel Antão, 20.52615.
Antonio Augusto, 30.071640.

actua-
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José Maria Pastor, 26.520;$.
Manuel José Correia, 26.5201$.
Jacinto Gonçalves Godinho, 28.5606.
Jerónimo
Xavier
de Morais Sarmento,
27.4171$60.
José António Vasco Mascarenhas
Júnior,
28.5606.
Joaquim Moreno da Cunha, 29.706630.
Álvaro Ferreira Godinho, 27.417660.
Antero Luis Martins Figueira, 13.892:>20.
Carlos Oliveira da Silva Chainho, 27.417660.
Joaquim José das Dores, 30.321;$50.
José Beato, 30.623670.
Manuel Simões Rosa, 28.5601$
José Hermenegildo Afonso, 26.5208.
Arminio Ferreira de Almeida Cruz, 27.417660.
António Maria Mendes Cardoso, 27.417660.
José Ribeiro dos Santos, 28.560t$.
Álvaro Henrique Antunes, 28.5606.
António Rodrigues, 27.417660.
João Gonçalves de Almeida Lopes, 26.5206.
Joaquim Correia Lucas, 30.1726.
Manuel do Nascimento Costa, 24.843610.
Jesus de Deus Calado, 30.246t$50.
José Marques Carrilho, 26.5201$.
Júlio de Araújo, 26.5206.
Júlio Capelo Franco Duarte, !:l7.417660.
António Júlio, 28.5606.
José Rafael Alves, 28. 9291120.
José Delgado, 13.328650.
Aníbal Alves Moreira, 28.5606.
António Manuel Trigo, 24.194640.
António Pereira, 27. n7660.
João Hormigo Dias Marques, 27.417660.
Afonso Neves, 27.417660.
António Pires de Carvalho Júnior, 17.199;$20.
Mário de Matos, 14.260tS60.
Abel da Silva Rebelo, 27.417660.
José Joaquim dos Reis, 26.5206.
Mariano Alvaro Ferreira, 27.417660.
José Francisco Magrasso e Silva, 27.771660.
Gonçalo Maria Pereira, 2G.5206.
Paulo da Silva, 28.5606.
José da Conceição Miguel, 26.520a.
Carlos Rodrigues Manata, 30.510620.
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Joaquim Ramos, 27.417;$60.
António Gonçalves Negreiro, 28.297650.
José Miguel de Vale Coutinho, 26.5206.
Jaime Augusto Teles Grilo, 26.520;$.
Gil Cornélio Gonçalves, 15.6556.
Agostinho José Vieira de Areia, 22.252;$80.
Anibal da Soledade, 26.5206.
José Monteiro Alves, 26.520;$.
António Coelho, 22.662840.
Francisco dos Santos Gabão, 24.705640.
Artur Tavares, 24.594;$.
Isidoro Lopes dos Santos, 26.858660.
António Vicente, 26.5206.
Manuel de Matos, 34:.6806.
Alfredo Fernandes, 26.5208.
Mário de Figueiredo, 28.560i$.
Joaquim Teixeira da Silva, 26.5201$.
António Maria Lopes da Silva, 26.5205.
Agostinho Luis Pereira Nunes, 27.417660.
Manuel Birra Leitão, 26.5205.
Porflrio Joaquim Pereira, 26.5206.
José da Costa Ferreira, 26.520~.
Francisco Ernesto Machado, 18.066620.
Joaquim dos Santos, 26.5206.
Adriano Simões de Sousa Ribeiro, 23.721610.
Manuel António da Silva Ferreira, 30.523630.
José Augusto dos Santos, 26.5208.
Basilio Marques, 26.520tS.
Luciano Fernandes, 27.875660.
António Loureiro da Cruz, 27.417660.
Salvador Augusto Alves, 28.5605.
Alexandre Vicente Nunes, 26.5205.
Damião Simões, 26.5206.
José Carlos Arantes Lopes, 28.5608.
José Fernandes da Costa Dias, 26.520~.
Artur Ferreira, 2 .5605.
Augusto Carlo Pinheiro, 16.021;$10.
Artur Teixeira, 28.560$.
João Carvalhais dos Santos, 11.900530.
José Augu to da Cunha, 28.5606.
Francisco Pires Júnior, 28.5601$.
Américo de Araújo Bastos, 26.5205.
Hipólito Antune Gomes, 26.5205.
João Gonçalves, 26.520tl.
João Duarte Casquinho, 26.020;$20.
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José Marques Correia, 26.613~80.
José Vaz de Carvalho, 27.417~60.
Argentino Herculano Seixas, 11.899630.
João Rodrigues Canedo, 18.245680.
António Albino Pires, 26.5201$.
Raul Evangelista de Oliveira, 22.6621$60.
António Agostinho Duarte, 27.4171$60.
Francisco Carraça Vila Nova, 25.699b90.
João Duarte da Costa Júnior, 20.362640.
Aníbal Borba da Silva, 31.0501$60.
Domingos António Mestre, 26.5201$.
António de Brito, 26.5206.
Manuel José Rodrigues, 26.5206.
José Fernandes, 26.5206.
Joaquim de Matos, 27.417660.
Guilhermino Morgado, 27.4171$60.
António Mestre Açucena, 27.417660.
António Perfeito Guerra, 30.322620.
Ernesto Moreira dos Santos, 26.362690
José Martins Fangueiro, 26.520~.
Jaime Pereira da Silva Sabino, 28.5606.
Virgílio Camiler Dias, 26.5206.
Joaquim Janeiro, 26.5206.
Manuel Fernandes Pelicano, 24.930640.
João Augusto Fradique, 23.100~30.
José Rodrigues de Sousa, 26.5206.
Amadeu Fernandes, 14.133610.
João Vicente Farinha, 26.520~.
Manuel António Correia, 15.752690.
António
do Nascimento
Ribeiro Macário,
24.556650.
Joaquim Lopes Pereira, 26.5206.
José Manuel Vicente, 26.5206.
Luis de Faria Bastos, 10.832690.
José Pinto da Costa Monteiro, 11.899630.
José Gomes Barraqueiro, 26.520~.
José Borges Machado, 26.520~.
Manuel Pais Silvestre Júnior, 2G.5206.
Manuel José Cardoso de Simas, 21.420~.
Celestino Rodrigues da Costa, 26.520$.
José Lopes, 26.520$.
António Maria de Carvalho, 26.520~.
Raul da Conceição Cardoso, 28.5606.
Carlos Eugénio de Barros Pinto, 11.899~30.
Carlos Augusto Afonso, 26.520$.
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Francisco Sérgio Parreira, 28.560i$.
Diamantino António Brandão da Cunha Leite,
24.614·~60.
Felismino
Augusto
da Fonseca
Araújo,
22.300$90.
João Lopes, 28.560$.
Amadeu Henriques, 26.520 .
António Nunes, 26.520 .
Aristides Alves Martins, 26.5206.
Armindo Sequeira, 28.560· .
Hermano
Zeferino
dos Santos Conceição,
12.972MO.
Afonso Henriques Baptista Campos, 27.417 {fo60.
érgio Augusto dos Santos, 28.560{fo.
Feliz Rebelo, 26.520lft.
Verissimo Pereira da Rosa, 26.520;$.
Belchior Maia, 26.520lft.
António Joaquim do Sousa, 26.520{fo.
Fortunato António Forrinho, 26.156{ft90.
José de Almeida, 26.413lft90.
Frutuoso Veiga da • ilva Gomes, 11.879{fo90.
Jaime Nunes Pedro, 28.5606.
Armindo de Almeida, 28.5606.
José Pereira, 26.020lft20.
Paulo Arnaut Taveira da Paixão
Metelo,
27.815lft-i0.
Martiniano Augusto da ilva, 26.1l2lft.
Adriano
oares do Magalhães, 26.465lft90.
João Basílio Grave da Costa Rosa, 16.474640.
José Alves, 26.5206.
Amadeu Alves, 28.5606.
António Marque
aramujo, 26.5206.
António Pereira, 26.520.
Mário Lourenço dos antos, 27.417;$60.
Manuel Rodrigue , 26.5206.
António Dias da ilva, 26.520t$.
Francisco Maria Candeias, 26.5205.
Aníbal Rafael da • ilva, 2G.520t$.
José Lopes Baptista, 27.417 lft60.
Domingos António dos Santos, 28. 560{fo.
Eduardo Moreira, 2G.520t$.
José Baptista Vilan Pereira. 30. 548lft.
Mário da ilva N azário, 2G.520 .
Bernardo Pereira de astro, 15.86G610.
Manuel Francisco Raposo Júnior, 26.520~.
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José Araúj O Martins
de Sousa Nazaré,
11.900~30.
Aurélio Clímaco Matos Silva, 26.5206.
Domingos Marques de Oliveira, 26.5206 .
. José Maria Ferreira, 26.5208.
Baltasar do Amaral Brites, 22.099t$30.
Francisco Alves Vilela, 23.766t$.
Fernando José Lopes, 28.560t$.
José Barroso Boavida, 26.5208.
Mário Raul Carvalho da Silva, 28.5608.
Gonçalo Cristóvão de Meireles, 15.073620.
Amad-eu Marques de Carvalho, 26.5:206.
António Gonçalves de Freitas, 26.520t$.
Gualdino
Ribeiro
Guimarães de Passos,
11.036ll80.
João Grade Nunes Ribeiro, 26.520~.
B'asilio
de Mendonça
N obre Marreiros,
19.079610.
Augusto Vieira, 28.5608.
Joaquim José Bernardo, 23.574ll20.

Ministério

do Exército _La Direcçao-Geraf

- 3.a Repartição

69) Foram abrangidos pelo disposto na alínea b) do
artigo 23.0 do Decreto n. o 40 423, de 6 de Dezembro
de 1955, o sargento-ajudante mecânico automobilista do
grupo de companhias de trem auto Francisco Soares
Cabral e os seguintes primeiros-sargentos:
do regimento
de infantaria n. o 1, Amadeu Pereira Vizela, do regimento
de infantaria n.? 11, António João Chamorrinha e, do
batalhão de metralhadoras n. o 2, António Gilberto Cantante Amado; do regimento de artilharia n. o 6, António
Perpétua dos Santos, do regimento de artilharia pesada
n. o 1, Bento Guerreiro Tiago e, da bateria independente
de defesa de costa n.? 1, Carmelino de Freitas Martins;
do regimento de lanceiros n. o 1, João Pedro Hibeiro.
do regimento de lanceiros n.? 2, Henrique da Graça,
do regimento de cavalaria n.? 3, Rui Pignatelly Fabião,
do regimento de cavalaria n.? 6, Edmundo Artur de
Oliveira Gonçalves e, do regimento de cavalaria n.? 8,
José Simão Fontes; do batalhão de telegruflstas, Manuel
Duarte Marreiros e Júlio Guerreiro Bastos Pegado; do
hospital militar regional n,o 1, Francisco António dos
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Santos e Antero Martins Ferreira; do 1.0 grupo de com·
panhias de administração militar, Manuel Coelho Teca
e, do 2.° grupo de companhias de administração militar,
Orlando Costa de Oliveira; mecânicos automobilistas:
do batalhão de metralhadoras n.? 1, José Simões Sousa
e Silva e, da Escola Prática de Engenharia, Augusto do
Carmo Duro .
. 70) Foi abrangido pelo disposto na alínea b) do artIgO 23.° do Decreto n.? 40423, de G de Dezembro de
1955, e perdeu a tolerância a que se refere o § único
do artigo 8.° do mesmo decreto, o primeiro-sargento, do
regimento de infantaria n.? lo, Américo Nunes.
71) Desistiu da frequência do curso da Escola Central
de Sargentos, nos termos do artigo 22.° do Decreto
n. ° 40423, de 6 de Dezembro de 1955, o primeiro-sargento, da Escola Prática de Engenharia, Luis Alexandre.

Ministério do Exército - 2.a Oirecção-Geral-

3.a RepartiçAo

. 72) Pensões anuais atribuídas aos oficiais a seguir
ll:dicados, que, pela presente Ordem do Exército, transltam para a situação de reserva:
General Joaquim Plácido Duarte Silva, 108.000t$.
Brigadeiro António Nunes Freire, 95.7 50MO. Tem
39 anos de serviço.
Coronel de infantaria Rodolfo "Martins Viana,
G8.400t$. Tem 38 ano de serviço.
Coronel de infantaria Armando Aquiles do Espírito
Santo, 72.000t$
Coronel de artilharia Hui Pereira da Cunha, 70.2006.
Tem 39 anos de serviço.
Coronel de artilharia Acácio Augusto de Seabra
Mendes da Co ta, 70.2006. Tem 39 anos de serviço.
Coronel de artilharia Leão do Sacrameuto Monteiro,
72.000";;.
Coronel do serviço de administração militar Franci co de Abr u Malheiro, 72.000";;.
Capitão de artilharia ~Iário Arnaldo da Silva,
28.14864:0. Tem 25 anos de serviço.
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Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Manuel da Silva, 24.309a50. Tem 39 anos
de serviço.
Capitão d o quadro dos serviços auxiliares do
Exército José da Piedade dos Santos Custódio,
40.800a.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Mário da Assunção Barros, 31.200a

Obituário

1956

.Ianeiro 29 - Capitão capelão reformado José Cabral Lindo.
Março
6 - Tenente miliciano, do centro de mobilização de infantaria n. ° 6, Guilherme de Sousa Valadão.
.
Maio
7 _. Tenente miliciano médico, da brigada n.? 3 de carrunhos de ferro, Francisco Guimarães de Oliveira.
»
15 - Capitão veterinário reformado Baltasar Gomes Pereira.
»
15 - Tenente miliciano médic0.l.. do centro de mobilização
do serviço de saüde n.? ~, António Mendes.
»
26- Tenente de infantaria,
desligado do serviço, aguardando aposentação, Manuel Ferreira.
»
30- Ooronel de cavalaria, na situação de reserva, Tomás
Augusto Salgueiro Fragoso.
30- Major do serviço de administração militar, na situação
de desligado do serviço, António Pinto dos Santos.

Rectificações

Na Ordem do Exército n.? 5, 2." série, do corrente ano, a p. 401,
1. 13.·, onde se lê: "Tomás Pedro Ribeiro Igreja», deve ler-~e:
"Tomás Pedro Ribeiro Correia o 1214/55 António .J úlio MesquIta
de Olivei:a Igreja»; a p. 408, 1. 26~'1 onde so lê: "Urbino José ~unes
Ounha Pirnentel», deve ler-se: «Urbino José
unes Guerreirv e
426/53 Rui Manuel Sequeira Braga da Oun.ha Pimentel».

Affonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o Ajudante-General,

(Antlja Biblioteca do E. M. E.)

s
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13 de Agosto de 1956

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

1- DECRETOS

Presidência

E PORTARIAS

do Conselho - Secretariado-Geral

da Defesa

Nacional

. ~Ianda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército, exonerar do cargo que desempenha no Secretariado-Geral
<la Dofe a Nacional o coron I de artilharia Mário AugUsto da A· mnção Marques. que vai ser nomeado para
Outra comis 'ào de serviço.
Pr idência do onselho, 17 de Julho de 195G.0] :\Iini~tro da Doi' sa Nacional c interino do g_"ército,
i'ern(l.'Ido

dos

a Mo'!

Oosta.

(Anotada
pelo Trlhunal
n.? 18817).

do Contas

oro 20 do .rulho

do 1050, sob O
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do llltranat-Ilirecçãe-üeral
de Administraçao
Repartiçao do Pessoal Civil

Política

e Civil

Por ter saldo inexacto no Diário do Governo n.? 24:8,
2. a série, de 25 do mês findo, novamente se publica
o seguinte:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro do Ultramar, nomear a Comissão Nacional
para as Comemorações do Centenário de Mouzinho
de Albuquerque, que se compõe dos seguintes membros:
General Luís António de Carvalho Viegas, presidente da Comissão e em representação do
Ministério do Ultramar.
General Abílio Pais Ramos, director da Arma
de Cavalaria e em representação do Ministério do Exército.
Capitão-de-fragata Joaquim J OSÓ Teixeira, e111
representação do Ministério da Marinha.
Prof. Doutor António Augusto Esteves Mendes
Correia, presidente da Sociedade de Geogra·
fia de Lisboa.
Coronel José Maria Ribeiro da ilva, comissário nacional adjunto da Mocidade Portuguesa
e em representação do Ministério da Educação Nacional.
Doutor Henrique Martins Gomes, em repre eu'
tação do Ministério do Interior.
Doutor Eduardo da Cunha Seixas Navarro de
Castro, representando o Ministério das Finanças.
.
Doutor Adolfo Andrade, presidente do Gréro10
da Imprensa Diária.
Doutor António Alberto de Andrade, em representação da Agência-Geral do UltrlllU8r.
Coronel Óscar Neto de FI' itas, em represen~tação do Secretariado Nacional da InformaÇ[lo.
Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque, er
representação
da família de l\louzinho
e
Albuquerque.
Coronel Luis da Silva Pataclio, em represer
tação dos companheiros de l\1ouzinho de A
buquerque.
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Filipe Gastão de Moura Coutinho de Almeida
de Eça, servindo de secretário-geral da Comi são.
Ministério do Ultramar, 20 de Outubro de 1955.O Ministro do Ultramar, Raul JU1'geRodriquee Ventura.

(Nilo carece de .. 18tO 011 anot açãe do Tribunal de Contas).
(Publicado no Diário do Governo n.? 262, 2." série, de 11 de Nevembro de 1955).

Ministério do Exército _1.& Direcção-Geral-

2.a Repartição

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministério do Exército, de harmonia com o disposto no
artigo 73.0 do Regulamento da ~redalha Militar, aprovado pelo Decreto n.? 35667, de 28 de Maio de 1946,
com a redacção dada pelo artigo único do Decreto
n.? 37 936, de 17 de Ago to de 1950, conceder ao coronel de artilharia, na ituação de reserva, João Brás de
Oliveira, condecorado com o grau de oficial da Ordem
Militar da Torre e B pada, a pensão mensal de 185;$50,
com vencimento de de 1 de Junho de 1950, como compensação da diferença do vencimento no activo, liquidado de impostos legais de um coronel, e a pensão
liquida de reserva que lhe foi atribuída.
Mini tério do Exército, 17 de Julho de 1956.-- O Subsecretário de E tado do Exército, Ajj'onso Magalhães de
Almeida Fernandes) coronel.
(Visada
polo Tribunal
devidos emolumentos,

Ministério

de Contas om 4 de Agosto de 1956. Silo
nos lermos do Decreto
22 267).

D.·

do Exército - RepartiçAo Geral

Manda o overno da República Portuguesa, pelo Mini tro do ~xército, no t rmos do Decroto n.? 16070,
de 25 de
tembro d 192, conced r a Maria P rpétua
Margarido, olt ira, filha do falecido alferes Manuel Margarido de Oliveira Mat us e outo, o ubsldio mensal no
quantitativo de 239610, a partir de 11 de Junho de 1966.
Mini t rio do Ex rcito, 29 de Junho do 1956.O nb ecretário d E itado do Exército, Affonso .MagaVales de Almeida Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de
ODI"S em 18 de Julho de 1966. Nilo sil.o
devldol emolumento.,
DOI I rmOI do DocretO n.· 22267).
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DE SITUAÇAO

Ministério do Exército - I.a Direcção-Geral

- 2.

Repartição

a

Por portarias de 9 de Março de 1956:
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário,
do grupo do companhias do trem
auto, onde continua colocado, António Augusto Santos
Romão, que, por ter, doixado do prestar serviço no
comando militar da India, se aprosentou om 17 de
Novembro de 1955, desde quando devo or considerado nesta situação, para pro enchimento de vaga no
quadro. (Vlsada pelo Trlbunal de Contas om 13 de Agosto de 1956. Nllo sM
do vidas

emolumentos,

nos termos

do Decreto

n.o 22 257).

Reserva

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do grupo de companhias de trem auto, António
Augusto Santos Romão, nos termos da alínea b) do
artigo 12.0 do Decreto-Lei n. o 36 304, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 38916, do 18 de Setembro de 1952.,
devendo SOl' considerado nesta situação desde 14 de
Janeiro de 1956.
(Vianda
.1\0

polo Tribunal
de Contas em 28 do Março do 1956. Nao
devido. emolumentos,
UOI termos do Decreto
n.o 22261).

PO?'portaria de 24 de Maio de 1956:
Con iderados regre sados ao ervíço dosto Ministério,
os tenentes milicianos, de infantaria, António :Manuel
Duarte Mondes, Manuel Ribeiro Cabral e }!::dulll'do
dos Santos Calado Capela e, de cavalaria, JácoUle
Saavedra de Ornela Bruges, por terem doixado (~e
prestar serviço, os primeiro e tercoiro, na pl'o:'incll1
de Timor e, os segundo e quarto na prov[nCla de
Macau, devendo SOl'considerados nosta situação dOs~(~,
respectivarnente,
25, 15, ~5 o lG tI Março do 19J)·
(Visada
pelo
silo dovtdos

T'rtbunnl
de Coutns
em 21 do Junbo de l056 ·)Nao
7 .
omolumontos,
no» tormOI do Decreto n.o 22 ~o
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Por portarias de 8 de Junho de 1956:
Considerados
regressado
ao serviço deste Ministério os
tenentes,
de infantaria,
Hélder Francisco
Ferreira
Travado e, do cavalaria, Mário Alberto Freire Moniz
Pereira,
ambos milicianos e adidos, o primeiro por ter
deixado
de prestar
serviço na província
de Meçambiqne e o egundo por ter sido exonerado
do cargo
de profes 01' interino de Educação Física no Instituto
Profissional
do
Pupilos
do Exército,
devendo
ser
con iderados nesta situação desde, respectivamente,
G
e 28 de Maio de 1956, ficando ambos em disponibilidade.
Deixa de er considerado
na situação de adido na província de Angola, onde e encontrava
em comissão
militar,
continuando,
porém, na mesma situação de
adido, mas em erviço no Mini itério do Ultramar,
em
comissão civil como adjunto do Comando da Guarda
Fiscal da mesma província,
o tenente
miliciano de
infantaria,
adido, Filipe Augu to Pita Gr6s Cascais,
devendo ser con siderado nesta última situação desde
27 de Abril de Hl5G.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas

em 20 do Junho

do 1956).

Considerado
regressados
ao erviço deste ?t1inistério, por
terem
d ixado de pr star serviço, respectivamente,
na província
de Angola e no Estado (la Índia, os
tenentes milicianos, de infantaria,
J OSÓ Manuel Neves
d Oliveira e, ele artilharia,
António Rodrigues Corr ia, ambo
adido,
devendo
ser considerados
nesta
situação do d 13 d )[aio e 22 de Abril de lÜ5G.
(Visada polo Tribunal
do Contns om 27 do .Tunho do 1906. Nilo
dovldos omolumenros,
nos termos do Decreto n,· 22 207).

sr o

Adidos
Tenente

de infantaria,

Alb rto )Iamed

do reaimento

da

d

infantaria

n.?

ruz ; ulfer . do infantaria,

10,

do
r gim nto de infantaria
n." 5, Zito Manuel Videira,
do r gimento
(} infantaria
n. ° 14, .TOSÓ Manuel da ,
f:lilva Munhoz
oar S Fabiâo
.:\fál'io da, ilva Robalo,
do batalhão do caçador fi 11,0 3~ Adriano Manuel Foruand s ,(lo batalhão d III tralhadorus n.? :~, Manuel
DomiuO'os Chav 1\ Morais
aspirante a oficial do artilharia do r <rim nto d artilharia 1> 'ada n.? :3, AUl'(~lio
'
o auto
d o Espírito
todo. milicianos, por terem Slid o
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nomeados para desempenhar comissões de serviço, os
primeiro, segundo, terceiro e quinto, na província de
Moçambique e os restantes na provincia de Angola,
ao abrigo da alinea c) do artigo 3.0 do Decreto
n. o 39 816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente,
17,17 e 17, 9,17,9
e 22 de Maio de 1956.
Baixa do serviço

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n." 1,
Alexandre Melo de Azevedo Lemos Oorreia Leal
e aspirantes a oficiais de artilharia, do grupo de
artilharia contra aeronaves n. o 2, Eduardo Martins
Bairrada e, do serviço de administração militar. da
2. a Direcção-Geral
deste Ministério, Eduardo José
de Almeida Loureiro e Vasconcelos, todos milicianos,
nos termos da última parte do artigo 3. o do Decreto-Lei n." 28404, de 31 de Dezembro de 1937, ~o.r
terem sido Julgados incapazes de todo o serviço militar, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente,
1 e 1 de Junho e 11 de Abril de
1956.
Oficiais milicianos de reserva

Tenentes: de infantaria, do comando militar de Moçalnbique, Manuel Raposo Serraventoso e, do centro .de
mobilização de infantaria n. o 5, António Telo Parrell'a
Cruz e, de cavalaria, do centro de mobilização de
cavalaria n. o 1, Manuel Gama Pereira Piment~. de
Oastro e alferes de artilharia, do centro de mobilização de artilharia n. o 5, Horácio Vasques Pereira, todoS
milicianos, nos termos dos artigos 25.0 e 26. d~
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 considera~os
nesta situação desde, respectivamente,
27 de )\falO,
1 de Junho, 22 e 27 de Maio de 1956.
0

(Anotadas pelo 'I'rtbunal de Contas em 20 de JunhO de 1966).

Por portarias de 15 de Junho de 1956:

Pt

Oonsiderado regressado ao serviço deste Ministério,
ter deixado de prestar serviço na província de Ango :'
onde se encontrava em comissão militar, o tenen e
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miliciano de infantaria, adido, Manuel Ferreira Mendes,
devendo ser considerado nesta situação desde 10 de
Maio de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 2 de Julho de 1956. Não são
devidos emolumentos, n08 termos do Decreto n." 22 257).

Adidos

Tenente,- do regimento de infantaria n. ° 5, José Maria
Newton Parreira e alferes, do regimento de infantaria
n.? 3, Adalberto Leógino Seixal Palma, do regimento
de infantaria n.? 12, Francisco Fernandes, do regimento de infantaria n. ° 13, João Serafim Carvalho e,
do batalhão de caçadores n. ° 7, António Fernandes
dos Santos, todos milicianos de infantaria, por terem
sido nomeados para desempenhar comissões de serviço, o terceiro na província de l\Ioçambique e os restantes na província de Angola, ao abrigo da alinea c)
do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39 ~16, de 14 de
Setembro de 1954, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 30 de Maio, 5 e 6
de Junho, 30 de Maio e 5 de Junho de 1956.
Oficiais milicianos de reserva

Tenentes de infantaria, do centro de mobilização de infantaria n. o 8, António Alberto Mota Prego de Faria
e de engenharia, do centro de mobilização de engenharia n.? 3, Álvaro Gonçalves Lourenço de Freitas
e alferes de infantaria, do centro de mobilização de
infantaria n.? 18, António Joaquim Cabral, todos milicianos, nos termos dos artigos 25.° e 26.° do Decreto-Lei n." 36304, de 24 de Maio de 1947, 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,
8, 3 e 10 de Junho de 1956.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 27 de Junho de 1966).

Por portarias de 30 de Junho de 1956:
Oonsiderados regressados ao serviço deste Ministério, por
terem deixado de prestar serviço na província de
Macau, onde se encontravam em comissão militar, os
tenentes milicianos de infantaria, adidos, Jorge Pereira

556

ORDEM DO EXERCITO

N. o 7

2." Série

da Silva Mendes e Carlos da Silva Pinho, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 22 de Abril e 7 de Maio de 195G.
(Visada polo Tribunal de Contas em 30 de Julho de 1956. Sfio
devidos emolumentos, nos termos do Decreto 0.° 22 257).

Abatido ao efectivo do Exército, por ter tido passagem
às reservas de marinha, ao abrigo do artigo 2.° do
Decreto-Lei n.? 32445, de 24 de Novembro de 1942,
o alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 7, António Paulo de Oliveira Tavares Alves
Monteiro, devendo ser considerado nesta situação desde
21 de Junho do 1956.
Abatidos ao efectivo do Exército, por terem tido passagem ao quadro de complemento dos oficiais técnicos
de aeronáutica, ao abrigo do § único do artigo 4.° da
Portaria n.? 14844, do 14 de Abril de 1954, os aspirantes a oficial milicianos: de artilharia, Augusto
Octávio Damião Moreira Rato e Carlos Manuel Cabral Marques de Sousa e, de engenharia, Henrique
José Anjos Reynolds de Sousa, Jorge Guerra dos
Reis Guedes, Fernando Ferreira Lima Belo, Francisco José Ribeiro de Barros, Pedro Carlos Dias
Lobo Rodrigues dos Reis, Edmundo José Baeta Belém
e António Vítor dos Santos de Almeida Viçoso, devendo ser considerados nesta situação desde, o primeiro, 1 de Março, o segundo, 20 de Abril e, os restantes, 15 de Março de 1956.
Adidos

Alferos de artilharia, do comando militar de Moçambique,
Fernando José de Almeida Mira, por ter sido nomeadv
para desempenhar uma comissão de serviço militar no
ultramar, ao abrigo da alínea a) do artigo 3.° do Decreto n.? 39 816, de 1954:, devendo ser considerado
nesta situação desde 27 de Junho de 1956.
Tenente, do batalhão de metralhadoras n.? 2, António
dos Santos Carvalho e alferes, do regimento de inf~~taria n.? 10, Sebastião Antunes Vieira, ambos nllhcianos de infantaria, por terem sido nomeados para
desempenhar comissões de serviço nas províncias de,
respectivamente, Moçambique o Angola, ao abrigo da
alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 39816, de
14 de Setembro de 1054, devendo ser considerados
nesta situação desde 16 e 20 de Junho de 1956.
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Baixa do serviço

Tenente médico, do hospital militar regional n.? 1, Manuel Bento Soares da Silva Araújo, nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro
de 1937, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria, por ter sido julgado
incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.
Capitão do serviço de administração militar Francisco
de Paula Rodrigues; tenentes: de infantaria, José
Gonçalves e Manuel de Araújo Brocas, de artilharia,
Celestino Germano Rodarte de Almeida e Evaristo
José de Morais, de engenharia, Arnaldo Cordeiro
Crespo e Armando José Estêvão da Silva e, médicos,
Fernando Domingos da Hora Arosa, Francisco FormigaI Luzes, Emílio Carita Polido, Amândio Augusto
da Costa Guimarãe , Virgílio Ramos Gomes da Silva,
J osó Maria Costa Júnior, José Emílio Mendonça Vila
Lobos, Hernâni Bastos Monteiro, António Armando
Temudo, Gilberto Ribeiro Marques Figueiredo, António Rodrigues de Azevedo, José Tomás Teixeira
Fernandes e Agostinho Marques Grácio e, do serviço
de administração militar, Arcádio Clímaco Matos Silva,
António Manuel Gomes e José da Silva Braga; alferes, de infantaria, João Carrington Simões da Costa
e Francisco Miguol Henriques da Sil va, de artilharia,
Américo Homem Gouveia, Antero Teixeira Valente,
Américo Pinto da Gama Leão e Francisco Filipe Néri
da Silva Barata, de engenharia, J OSÓ da Silva Melo,
do serviço de administração militar, Francisco Assis
Maria Oliveira de Almeida Calheiros de Meneses e
António de Paulo Cardoso de Melo e Lemos o aspirante a oficial miliciano veterinário António José
Seq ueira, todos milicianos de reserva, nos termos
do § ° do artigo 61.° do Decreto n. ° 12 017, de 2
de Agosto de Hl2G, por terem atingido o limite de
idade, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 29 do Abril, 14 O 17 do Junho, 7
de Abril, 2.J. do Maio, 3, 6, 1, 7, 12, 1G, 18 e 22 de
Abril, 12 e 1 do Maio, 10, 19, 22, 23, 29, 15 e 28
de Junho. 8 e 24 de Abril, 30 do Junho, 30 de Abril,
Ó, 7 e 24 ele Maio, 14: de Abril, 4 de Maio, 13 do
Junho o G do Abril d Hlj6.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
do caçadores n. ° 5, Luis Vicente de Paulo Vasconõ.
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celos e Castro, 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 militar pela junta hospitalar de inspecção do Hospital Militar Principal, devendo ser considerado nesta
situação desde 26 de Junho de 1956.
Oficiais milicianos

de reserva

Tenentes: de infantaria, do centro de mobilização de
infantaria n.? 12, Augusto Duarte Henriques Simões
e, do centro de mobilização de infantaria n.? 19, António Duarte Pereira; de cavalaria, do centro de mobilização de cavalaria n.? 1, Nicolau Bacelar Malheiro
Pimenta de Castro; médicos: do comando militar de
Angola, Amadeu Gonçalves, do comando militar de
Moçambique, João Cravo Lopes Cardoso, João Teixeira Pimentel e João Bento Paradinha; do centro de
mobilização do serviço de saúde n.? 1, António Matias
Lopes Júnior, João Guilherme de Cáceres Serzedelo
Munhoz Braga, Octávio Gomes da Silva, Joaquim Vítor
Arnaut Pombeiro, José Alves Lopes e Duarte Pedro
de Oliveira e Carmo; do centro de mobilização do
serviço de saúde n.? 2, José Carvalho Moreira de
Sousa, António de Sousa Pereira, N orberto Leite de
Campos, Bonfim da Costa Neves, José Soares de Magalhães, José Rafael Viseu, Albano Augusto, Pedro
Gil de Sousa, Vítor Manuel de Oliveira, José Vitorino
de Campos e José Simões de Oliveira Martins; do
serviço de administração militar, do centro de mobjlização de adminis tração militar n. ° 1, J osó Carneiro
da Rocha Leal, Belchior Cardoso da Costa e, do centro
de mobilização de administração militar n. ° 2, Duarte
dos Anjos Dinis e veterinário, do comando militar de
Angola, Isidoro Martins dos Santos e alferes: de infantaria, do centro de mobilização de infantaria n.? 13,
Ilidio Arnaldo de Barros Fernandes e, do serviço de
administração militar, do centro de mobilização de
administração militar n.? 2, Henrique Bacelar Calde!_ra
Queirós, todos milicianos, nos termos dos artigos 20.°
e 26.° do Decreto-Lei n." 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, p0_r
terem atingido o limite de idade, devendo ser conSIderados nesta situação desde, respectivamente, 19, ~4
e 24 de Junho, 14 de Março, 12 de Junho, 4 de AbrIl,
3 de Março, 4 e 1 de Fevereiro, 8 de Março, 10 de
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Janeiro, 23 de Junho, 19 de Maio, 8 de Janeiro, 14
de Abril, 5 de Janeiro, 18 de Fevereiro, 18 de Janeiro, 1 de Maio, 13 de Junho, 9 e 15 de Abril, 28
e 6 de Janeiro, 12 de Abril, 9 e 18 de Fevereiro
de 1956, 7 de Janeiro de 1955, 17 de Junho e 23 de
Janeiro de 1956.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 26 de Julho de 1956).

Extinto quadro de oflciais do secretariado

militar

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, adido, Manuel Martins Ramos, que, por ter
deixado de prestar serviço na provincia de Moçambigue, onde se encontrava em comissão militar, regressou em 26 de Maio de 1956, desde quando deve
ser considerado nesta situação, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Julho de 1956. Não são
devido. emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Ouadro dos serviços auxiliares do Exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Guilhermino Augusto Patrão, que, por ter deixado de prestar serviço na provincia de Timor, se
apresentou em 15 de Maio de 1956, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
Supranumerário

Major do corpo do estado-maior, adido, Joaquim Nunes
Matias, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar do Estado da índia, embarcou de
regresso á metrópole em 3 de Junho de 1956, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 80 de Julho de 1956. N!l.o
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22257).

Por portarias de 6 de Julho de 1956:
Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, José Marques da Cruz
Marcelino, que, por ter deixado de prestar serviço no
cOmando militar da Guiné, se apresentou em 28 de
Junho de 1056, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
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militar

Tenente do serviço de administração militar, adido, José
Manuel Esteves Casanho do Giro, que, por ter deixado
de prestar serviço no comando militar de Timor, onde
se encontrava em comissão militar, se apresentou enl
15 de Maio de 1956, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Vlsnda polo Tribunal de Contns em 28 de Julho de 1956. Nilo silo
devido. emolumentos,
nos termos do Decroto n.o 22 251).

Quadro dos serviços

auxiliares

do Exército
I

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, João Vaz Roberto, que, por ter deixado de
prestar serviço na província de Macau, onde se encontrava em comissão militar, se apresentou em 22
de Abril de 1956, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Julho de 1956. NAe
silo devidos emolumeutos,
1I0S termos
do Decreto n.o 22 251).

POT'

portarias de 13 de Julho de 1956:
Adidos

Capitão António Cândido de Arriaga Casqueiro de ampaio e tenente Eduardo da Rosa Ferreira, ambos do
infantaria e da Escola do Exército, por terem sido
nomeados, por portaria desta data, para os cargos de
comandante da 1.a companhia do corpo de alunos e
instrutor de táctica de infantaria da referida Escola,
devendo ser considerados nesta situação desde a data
da presente portaria.
.
Tenente, supranumerário,
do regimento de artilbal'ltt
n.? G, José António Anjos de Carvalho e alferes, do
comando militar da índia, Humherto Firmino Alfarra
Guerreiro, ambos do artilharia, por terem sido nomeados para desempenhar comissões de serviço no ultramar, no referido Estado da índia, o primeiro corno
ajudante de campo do governador-geral
daquele E~tado, ao abrigo do artigo 2.° do Decreto-Lei n.? 398~(),
de 14 de etembro de 1954, e o segundo ao abl'lgo
da alínea a) do artigo 3.° do mesmo D creto-Lei, de-
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vendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 26 de Dezembro de 1955 e 1 de Julho
de 1956.
(Anotada pelo TrIbunal de Contas em 20 de Julho de 1950).
Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 5,
supranumerário,
ao abrigo da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n.? 28401, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 32692, de 20 de Fevereiro de 1943,
Carlos Alberto Gonçalve , que, por ter regressado
da situação de expedicionário no batalhão de caçadores da India, se apresentou em 29 de Junho de 1956,
desde quando deve ser' considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
Tenente de infantaria, adido, Jo é Manuel Caldeira de
Pina Castelo Branco de Carvalho Figueira, que, por
ter deixado de prestar serviço no Estado da índia,
onde se encontrava em comissão militar, regressou
em 15 de Julho de 1936, de de quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Visada pelo Tribunal
do Contas om 28 do Julho do 1950. Nilo silo
devIdos emolumontos,
nos termos do Decreto n.o 22 251).

Quadro da arma de artilharia

Tensnto de artilharia, adido, José António Anjos de
Carvalho, que, por ter deixado de exercer as funções
de ajudante de campo do governador-geral
do Estado da Índia, 'e apresentou em 29 de Junho de 1956,
desde quando d ve er con iderado nesta situ ação ,
para preenchimento d vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal
de Contas om 2 de Agosto de 1956. Nilo são
dovldos omolumontos,
[lOS t.r)DOS do Decreto n.? 22257).

Reserva

)[ajor do extinto quadro de oficiais do s cr tarjado militar, adido, em serviço no )liniHtério do Interior, na
Guarda
acional Republicana, Joaquim Machado Port linha, no t 1'1110 da alínen a) do artigo 12.° do
D creto-Lei n.? 36 :304, alterado pelo Decreto-Lei
n." :3) 91G, d 1 de :-:;et mbro de 1Hõ:3, devendo SOl'
considerado nesta situação d sele 26 de Junho de 193G.
T

(VIsa<la pelo TrlbuDal
dev1dos emolumento,

de Conta.
nOI

t

orn 30 do Julho d. ln~G. N~o silo
rmos do Uocroto 0.° 2~ 261).
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Por portarias de 25 de Julho de 1956:
Deixa de ser considerado na situação de adido no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, onde exercia ás funções de subalterno de companhia, cargo de
que fica exonerado pela presente portaria, continuando, porém, na mesma situação de adido, mas em
serviço no Ministério do Interior, na Policia de Segurança Pública, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército José Horta Monteiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 17 de Julho de
1956.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 31 de Julho de 1956).
Adidos

Major do serviço de administração militar, da Manutenção Militar, Cremildo Pereira Mateus, por ter sido
nomeado, por portaria desta data, chefe dos serviços
industriais da referida Manutenção Militar, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de
1956.
(Anotada pelo Tribunal de Contas om 2 de Agosto de 1956).
Capitão de infantaria Fernando dos Reis Fernandes Caldeira e tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, na situação de reserva, José Lopes, ambos
do comando militar de Moçambique, por terem sido
nomeados para desempenhar comissões de serviço no
ultramar, ao abrigo da alinea c) do artigo 3.° do Decreto n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo
ser considerados nesta situação desde 11 de Julho
de 1956.
Inactividade

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n. o 4, J oaquiin José Esteves Virtuoso, por ter sido
punido com seis meses daquela pena por despacho de
11 de Julho de 1956, devendo ser considerado nesta
situação desde 19 do mesmo mês e ano.
(Anotadas

pejo Tribunal

de Contas om 31 de Julho de 1956).

Quadro do serviço de adminlstraçto

militar

Major do serviço de administração militar, supranu1ll~rário, chefe da Repartição de Administração da DIrecção dos Serviços do Ultramar, onde continua colocado, Rodolfo José Branco Ló, para preenchimentO
de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta
situação desde 13 de Julho de 1956.
(Visado pelo Tribunal
de CODlns em 11 de Agosto de 1966. NAo
01\0 devidos emolumentos,
ncs termos do Deereto n.? 22 261).
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Reforma
(Despacho de 20 de Junho de 1956 da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência, publicado no Diário do Governo n.o 173,
2.· série, de 23 do mesmo mês e ano).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do batalhão de caçadores n.? 3, António dos Santos
Subtil, nos termos da alínea b) do artigo 13.° do
Decreto-Lei n." 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço pela junta médica
da Caixa Geral de Aposentações, devendo ser considerado nesta situação desde 24 de Maio de 1956.
(Nilo carece de~vlsto ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Supranumerários

Tenente-coronel
de artilharia, do comando militar de
Cabo Verde, supranumerário ao abrigo do Decreto-Lei n. ° 32 692, de 20 de Fevereiro de 1943, Carlos
Kol de Alvarenga, que, por ter deixado de exercer
as funções de comandante militar da mesma provincia,
embarcou de regresso à metrópole em 21 de Junho
de 1956, data até quando foi pago por aquela provincia, devendo ser considerado nesta situação desde
22 do mesmo mês e ano.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 6 do Agosto de 1956. Nil.o silo
devidos emolumentos, n08 termos do Decreto n.· 22 257).

Major do serviço de administração militar, adido, Rodolfo José Branco Ló, que, por ter deixado de prestar serviço na Manutenção Militar, onde desempenhava
o cargo de chefe dos serviços industriais, cargo de
que fica exonerado por esta portaria, se apresentou
em 9 de Julho de 1956, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Visada pelo Tribunal de Contss em 11 de Agosto de 1956. Nll.o são
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22257).

Por portarias de 26 de Julho de 1956:
Considerado regressado ao serviço activo, nos termos do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 40614, de 28 de Maio
de 1956, o capitão de engenharia, na situação de
reserva, Fernando de ousa Medeiros Júnior, devendo
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nesta situação desde 1 de Junho do

(VI,sada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Agosto de 1956. s~o
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Quadro da arma de engenharia

Capitão de engenharia Fernando de Sousa Medeiros
Júnior, por ter regressado ao serviço activo por portaria desta data, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Junho de 1956.
(Visada polo Tribunal de Contas em 10 de Agosto do 1056. Não .11.0
dovidos emolumemos, n08 termos do Decreto n, o 22 :467).

Supranumerário

Capitão de engenharia, do regimento de engenharia
n.? 1, onde continua colocado, Fernando de Sousa
Medeiros Júnior, nos termos da segunda parte do artigo 58.0 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 1945, por se encontrar fazendo parte das forc;as
expedicionárias no Estado da índia, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Junho de 1056.
(Visada pelo Tribunal de Coutas em 8 de Agosto de 1956. Nilo sno
devidos emolumentos,
n08 termos do Decreto n .• 22 257).

Por portarias de 27 de Julho de 1956:
Nula e de nenhum efeito a portaria de 15 do Junho de
1956, publicada na Ordem do Exército n.? 6; 2.n série,
do mesmo ano, na parte que se refere a passagem ii.
reforma do tenente-coronel do corpo do estado-maior,
inválido de guerra, Júlio de Abreu Campos, por se
verificar que este oficial já so encontrava naquela
situação por portaria de 4 de Maio de 1055, publicada
na Ordem do Exército n.? 5, 2. a série, de 195G.
(Nilo carece do visto ou anotação

do Tribunal

do Cont8S)'

Considerado reintegrado no posto do alferes miliciano
de engenharia .TOttORangel de Lima, nos termos do
Decreto-Lei n.? 26636, de 26 de Maio de 19;36, C~I1forme parecer da Procuradoria-Geral
da Heplibhc:
n, o 61/55, homologado por despacho ministerial d~ 2/
de Fevereiro de 1956, sendo, desta forma, conSiderada nula e de nenhum efeito a sua reintegra<:tlO 110

2.- Série

ORDEM

DO EXERCITO

565

N.o 7

posto de primeiro-cabo, ao abrigo do Decreto n. ° 15 662,
de 3 de Julho de 1928. Esta reintegração deve ser
considerada desde 23 de Novembro de 1948 e para a
situação de oficial miliciano de reserva.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 31 de Julho

de 1956).

Reserva

Coronel do serviço de administração militar, inspector
da direcção do mesmo serviço, José Luis Ferreira,
nos termos da alínea b) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 3630,*, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916,
de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 25 de Julho de 1956.
(Visada pelo
silo devidos

Tribunal
do Contas em 4 de Agosto
emolumentos, nos termos do Docreto

de 1956. Nfio
22 251).

n,?

Por portarias de 1 de Agosto de 1956:
Deixa de ser considerado adido na Manutenção Militar,
onde exercia as funções de chefe dos serviços comerciais, cargo de que fica exonerado por esta portaria,
continuando, porém, na mesma situação de adido, mas
em comissão militar voluntária no comando militar de
Angola, o major do serviço de administração militar
Aldemiro da Encarnação Pires, devendo ser considerado nesta nova situação desde 27 de Julho de 1956.
Adidos

Tenente do quadro do serviços auxiliares do Exército,
do Depósito Disciplinar, J anuário Rodrigues Pereira,
por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior,
na Policia de egurança Pública, devendo ser considerado nesta situação de de 1 de Agosto de 1956.
Tenente do quadro dos serviço auxiliares do Exército,
da Escola Prática de Engenharia, Joaquim António
Galhardas, por ter sido nomeado para desempenhar
uma comi são de serviço dependente do Ministério do
Interior, na Policia de Segurança Pública, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Agosto
de 1956.
(Anotadas polo Tribunal de Oontns em 1 de Agosto de 1950) •
.Alferes do quadro do serviço auxiliares do Exército,
do Instituto Profis ional dos Pupilos do Exército, Filipe
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Domingos dos Santos, João Gomes e Abilio Amorim
de Campos, por terem sido nomeados para as funções
de subalterno de companhia do mesmo Instituto, devendo ser considerados nesta situação desde 1 de
Agosto de 1956.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da Escola do Exército, Manuel Pereira Barata e Alfredo Vieira, por terem sido nomeados para as funções
de, respectivamente,
tesoureiro e chefe do depósito
de material de aquartelamento e de subalterno da formação do corpo de alunos da referida Escola, devendo
ser considerados nesta situação desde 1 de Agosto
de 1956.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, António de Almeida,
Daniel de Jesus Montenegro e Manuel Fernandes
Moita, por terem sido nomeados para desempenhar
comissão de serviço no Ministério das Finanças, na
Guarda Fiscal, devendo ser considerados nesta situação desde 1 de Agosto de 1956.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, José Duarte Goja,
Manuel Quinaz, Francisco Salvador, José Maria Lucas
e João Albano da Trindade, por terem sido nomeados
para desempenhar comissões de serviço dependentes
do Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerados nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas om 9 do Agosto do 1956).

Reserva

Capitães: médico, do regimento de artilharia ligeira n." 1,
António de Deus Mouga Rodrigues e, do quadro d~s
serviços auxiliares do Exército, do grupo de artilhal'la
contra aeronaves n.? 1, António Lúcio Aguião Valente:
nos termos da alínea a) do artigo 12.° do Decreto-L e1
6 ,
n.? 36304, modificado pelo Decreto-Lei n.? 3 91
de 18 de Setembro de 1952, devendo ser consideradgs
nesta situação desde, respectivamente,
14 e 25 e
Julho de 1956.
Capitão do quadro dos serviços auxiliare do Exé~·~ito,
do 2.0 grupo de companhias de admini traç:ão mIlitar,
José Maria da Silva, nos termos da alínea a) do
tigo 12.° do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pe o

ar
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Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952,
devendo ser considerado nesta situação desde 7 de
Julho de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Agosto de 1956. Não são
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22 257).

Por portarias de 3 de Agosto de 1956:
Deixa de ser considerado na situação de adido como
comandante de companhia do corpo de alunos da
Escola do Exército, cargo de que fica exonerado por
esta portaria, o capitão de artilharia, adido, António
Braamcamp
obral, continuando, porém, na mesma
situação de adido, mas om serviço no Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica, devendo SOl' considerado
ne ta nova situação desde 18 de Julho de 1056.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contos

em 7 de Agosto

do 1956).

Adidos

Coronel de artilharia, promotor de ju tiça do Supremo
Tribunal Militar, Mário Augusto da Assunção Marques, por ter ido nomeado, por portaria desta data,
:para o referido cargo, devendo ser considerado nesta
situa~ã.o desde 30 de Julho de 1056.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

om 9 de Agosto

de 1956).

Major de infantaria, do comando militar de Angola,
<:Jarlos Eduardo
ampelo de Andrade Bandeira de
Lima e capitão do quadro dos serviços auxiliares do
Exército) do comando militar de Moçambique, DiaInantino Augu to Fernando , por terem sido nomeado para d sempenbar comisssõe de serviço militar
no ultramar, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.0 do
Decreto n.? 39 16, de 14 de etembro de 1954, devendo ser con 'iu rados nesta situação desde 27 de
Julho ele 1936.
(Anot ..d .. pelo Tribunal

de ContAI em 7 do Agosto

do 1966).

Inactividade

Alfere de infantaria, adido, em
rviço no comando
militar ela índia, Nuno Pereira de i.. Nogueira d
Luc rda Machado, por ter sido punido com sei meses
daqu la pena, devendo ror consid rado nesta situação
de de 24 d Julho de 1056.
(Anot ..d .. pelo Tribunal

de Cont ... em 7 de Agosto

do 1956).

568

ORDEM DO EXERCITO N.o 7

2." Série

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Antero Alves da Cunha, ,que, por ter deixado
de prestar serviço no Estado da India, onde se encontrava em comissão civil, se apresentou em 30 de Junho
de 1956, desde quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
Reserva

Coronel de artilharia, adido, em serviço no comando
militar da Guiné, Acácio Vidigal das Neves e Castro,
nos termos da alínea b) 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 17 de Julho de 1956.
Supranumerários

Coronéis de artilharia, adidos, em serviço no Secretariado-Geral da Defesa Nacional, Mário Augusto da
Assunção Marques e, promotor de justiça do Supremo
Tribunal Militar, Francisco Peixoto Chedas, que, por
terem deixado de prestar serviço naqueles organismos, se apresentaram em, respectivamente, 26 e 30
de Julho de 1956, desde quando devem ser considerados nesta situação.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 1t de Agosto de 1956. NI!.O
são devidos omolumentos, nos tormos do Decreto n •• 22251).

111- PROMOÇOES
Ministério

do Exército _I.a

DirecçAo-Geral-

2.& RepartiçAo

Por portaria de 27 de Dezembro de 1955:
Regimento de engenharia

n.O

I

Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial
miliciano de engenharia José Luís l\1ingot de Almeida,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1955·
Batalhão de telegraflstas

Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial
miliciano de engenharia Manuel Quintela da Graça
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desde 1 de Novem-

de Contas em 11 de Agosto d~ 1956. Silo
nos termos do Decreto n.o 22257).

Por portaria de 1 de Março de 1956:
Grupo divisionário de carros de combate

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, o soldado
cadete n. o 784/55, da Escola Prática de Cavalaria,
Luis Filipe da Graça Fernandes, contando a antiguidade desde 1 de ~larço de 1956.
1,(Nllo carece

ele visto

ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Por portaria de 23 de Março de 1956:
Adido

Capitão miliciano de infantaria, o tenente miliciano de
infantaria, em comissão civil na Polícia do Estado da
India, adido, Cid Orlando Pinto Geraldo, contando a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Visada
pelo Tribunal
devidos emolumentos,

P01'

de Contas
nos termos

em 31 de Julho de 1956. São
do Decreto n.? 22 257).

portarias de 2 de Abril de 1956:

Contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1956:
Regimento de Infantatia-n.s I

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria José Pedro Calleia Serra.
(Visada pelo Tribunal
vldos emolumentos,

de Contas em 31 de Julho de 1956. Silo denos termos do Docreto n.? 22 257).

Regimento de infantaria

n. ° 7

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, Manuel Ivo Soares Cardoso da Cruz.
n.O i5
Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, Adelino Teixeira Marques.
Regimento de infantaria

(Visada
vidos

polo Tribunal
omolumontos,

do Contas
nos tormos

em 28 do Julho de 191\6. São dedo Decroto n.o 22 257).
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n. o 18

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria Mário de Melo dos Santos Barradas.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 do Julho de 1966. Silo devldos emolumentos,

nos termos

do Deereto

Batalhão independente de infantaria

n.o 22 267).

n.O 19

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Eduardo José Conrado de Freitas, João
Florêncio Gomes de Aguiar e António Bianchi Henriques Perestrelo Favila Vieira.
Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade, Henrique Manuel
de Pontes Leça.
(Visadas pelo Tribunal do Contas em 28 de Julho de 19M. Silo devldos emolumontos,
nos termos do Deereto n,o 22 267).

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria Rui Ivo Silva Vieira Nunes
Pereira. (Visada polo Tribunal de Contas em 31 de Julho de 1~6G. Silo devldo.

emolumentos,

nos termo.

Regimento de artilharia

do Doereto

n.o 22 257).

pesada n.O 3

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade, Armando Pinto
Bastos.
Regimento de artilharia

de costa

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, ?S
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em ~ISponibilidade, Vasco Gastão Figueiredo de Oliveira
Costa, António Manuel Bernardo Pereira Vaz de Morais de Abreu e Sarmento, Jorge Manuel de Andr~de
Massadas Rino, Eduardo Augusto Martins da Stlva
Pinto, Miguel Ferreira Líbano Monteiro, J osé l\fanu~l
de Sousa Catita, António Severino Pinto, NoéJ?lO
Morais Marques, José Manuel Duarte Paulo DI~S,
Fernando Carlos Rodrigues e Casimiro de Almeida
Azevedo Barreto Ferraz Sachetti.
Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano .do
mesmo serviço, em disponibilidade, Armando Figueira
Torres Paulo.
(Vlsadn pelo Tribunal de Conta. em 28 do Julho de 1956. Slo devidos emolumentos.
nOI termos do Deereto n.o 22 257).
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Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia António Marques Lima.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Julho de 1956. Silo de.
vldos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 2~ 251).

Regimento de artilharia

antiaérea flxa

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Álvaro Henrique Lonet Delgado Carreira
e Manuel Paiva de Sousa.
Grupo de artilharia

de guarnição

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, João de Matos da Rosa.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Julho de 1956. Silo
devido. emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 251).

Bateria independente de defesa de costa n.· 2

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Ramiro Alves Arrais e Manuel António
Baptista Macara.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Julho de 1956. Silo
devidos emolumentos, nos termos de Decreto n.· 22251).

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial
miliciano de artilharia Rui Antero de Andrade Ferreira Rodrigues.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Julho de 1956. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 ~57).

Regimento de lanceiros n. o I

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria António Raul 'I'aborda e Rui
Vieira Mendes de Carvalho.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Julho de 1956. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257)•

.Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de cavalaria, em disponibilidade, Isidro Gois Féria.
Regimento de cavalaria n.· 6

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de cavalaria, em disponibilidade, Vítor Norberto Lopes Direito.
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Regimento de engenharia n. o 2

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade,
o aspirante a oficial miliciano de engenharia, em disponibilidade, Joaquim Mendes Antunes Breda.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas em 28 de Julho de 1956. São denos termos do Decreto n.? 22 257).

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
os aspirantes a oficial milicianos de engenharia, em
disponibilidade, Artur Fonseca ele Oliveira Lopes,
António de Oliveira Santos, Amadeu José Roque,
Francisco Pereira de Faria e José António de Carvalho Dias.
(VI.adas pelo Tribunal de Contas em 13 de Agosto de 19M. Silo devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Secção de depósito do pessoal do serviço veterinário

militar

Alferes miliciano veterinário, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano veterinário, em disponibilidade, Lino da Silva Conde.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 2~ de Julho de 19M_ Slo
devidos emolumontos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Por portaria de 1 de Junho de 1956:
Contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1955:
Batalhão independente de infantaria n. o 19

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Manuel dos Santos Martins.
Batalhão de caçadores n. o 5

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Manuel José Riqueza Bernardo.
(VIsada polo Tribunal do Contas em 6 de Agosto de 1956. S10 devidos omolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

P01'

portaria de 30 de Junho de 1956:
Regimento de infantaria

n,O I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em dispon.ibilidade, o ex-aluno do Colégio Militar Manuel l\IarJa
Marianí de Almeida Amaral, contando a antiguidade
desde 26 de Junho de 1956.
(Nilo carece do visto ou anota~Ao do Tribunal

de Contas).
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Por portaria de 6 de Julho de 1956:
Batalhão de telegraflstas

Tenente, o alferes
Esgalhado.

de engenharia

(Visada polo Tribunal
vldos emotumontos,

Manuel

Marques

de Contas em 2 de Agosto de 1956. São donos termos do Decreto n.o 22 257).

Por portarias de 25 de Julho de 1956:
Regimento de artilharia

n.O 6

Capitão do quadro dos serviços auxiliares de Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Augusto
Gonçalves Vieira.
Adido

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço no Ministério do Interior, na Policia de Segurança Pública, Alfredo Marques de Abreu.
(Visada
vldos

pelo Tribunal
emolumentos,

de Contas em 31 de Julho de 1956. São denOI termos do Decreto n.o 22257).

Por portaria de 27 de Julho de 1956:
Direcção do Serviço de Administração
Inspecções

Militar

Coronel do erviço de administração militar, inspector,
o tenente-coronel
do mesmo serviço, subinspector,
Augusto Leonardo Neve.
'l'enente-coronel
do serviço ele admini tração militar,
subinspector, o major do me mo serviço, adido, em
serviço no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Carlos Pessoa Fraikin.
(Visada polo Tribunal
vidos omolumontos,

de Contas em 4. do Agosto de 1956. Srto den08 termos do Docreto n.o 22 2M).

Por portarias de 1 de Agosto de 1956:
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. ° 3

Capitão, o tenente elo quadro dos erviços auxiliares do
Exército Aníbal Mário Rebelo Marques.
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Hospital militar regional n. o 2

Capitão médico, o tenente
deira de Carvalho.

médico Joaquim Rosa Ma-

Ministério do Exército - I.' Direcção·Geral-

V Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os primeiros-sargentos,
do regimento de lanceiros
n.? 1, Leonel Vaz Velho de Freitas, do regimento de
cavalaria n.? 3, Albino da Assunção Baltasar, do regimento de engenharia n.? 1, Hermenegildo de Figueiredo e, do grupo de companhias de trem auto, João
Valinho Dionísio.
Ministério do Exército -I.'

Direcção-Geral-

3.' Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército, os
primeiros-sargentos, do regimento de cavalaria n." 3,
Manuel Taveira Gonçalves, do regimento de engenharia n." 2, Manuel Carneiro Ferreira e, do 2.° grupO
de companhias de administração militar, António José
Pedro de Brito.
Ministério do Exército - Repartição Geral

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento, do regimento de engenharia n." 1,
J osé Joaquim.
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento,
do regimento de artilharia antiaérea fixa, Rodrigo Ferreira Mascarenhas.
Ministério do Exército - Direcção dos Serviços do Ultramar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército, os
primeiros-sargentos,
do batalhão de telegrafistas, Luis
Lopes Barradas e, da bateria independente antiaérea,
Custódio José da Costa Alves.
Governo Militar de Lisboa - Quartel·General

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento, do regimento de artilharia n.? 6,
José Abrantes de Oliveira.
Governo Militar de Lisboa - Casa de Reclusão

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento,
do regimento de artilharia antiaérea fixa, J oaq uim J osé da Graça.
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2.' região militar - Quartel-general

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento, do hospital militar regional n.? 2,
António da Silva Brás.
4.' região militar - Quartel-general

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento,
do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? 2, José Mendes Abóbora.
Direcção da Arma de Infantaria

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento, do .regimento de infantaria n.? 1,
Carlos Francisco.
Regimentode Infantaria n.· 2

A.lferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os primeiros-sargentos,
do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? 2, António Amaro Serrano e, do regimento de cavalaria n. ° 8, Domingos Pires Chamusca.
Regimentode infantaria n.· 3

A.lferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento, do batalhão de caminhos de ferro,
Mário José Romão.
Regimentode infantaria n.· 5

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento,
do batalhão de metralhadoras
n.> 3, Manuel Lourenço.
Regimentode infantaria n.· 7

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante,
do grupo de artilharia contra
aeronaves n. ° 2, Fernando Amoroso.
Regimentode infantaria n.· 8

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os primeiros-sargento,
do regimento de cavalaria
n.O 6, Armindo Alves de Carvalho e, do hospital militar regional n.? 1, Henrique Ribeiro Dias.
.
Regimentode infantaria n.· 9

A.lferes do quadro dos erviços auxiliares do Exército,
O primeiro-sargento,
do mesmo regimento, Manuel
LUis da Uva Almeida.
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n.O 10

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento, do regimento de cavalaria n." 6,
João da Silva Avelino.
Regimento de infantaria

n.O 13

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento,
do batalhão de caçadores n. ° 10,
Ermindo Fernandes Jorge.
Regimento de infantaria

n.O 14

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento António Augusto Baltasar Rodrigues.
Regimento de infantaria

n. o 16

Alferes elo quadro dos serviços auxiliares elo Exército,
o primeiro-sargento,
elo 2.° grupo de companhias de
administração
militar, Alberto Guerreiro Costa.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o 9

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento, do regimento de artilharia ligeira
n." 5, Francisco Fernandes elo Couto.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o II

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exérci~o,
o primeiro-sargento, do regimento de artilharia ligolra
n." 1, João Jesus Oliveira.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 2

Alferes elo quadro dos serviços auxiliares elo Exército,
o primeiro-sargento, do regimento de infantaria n.? 12,
António Pinto de Almeida.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 3

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento,
do mesmo regimento, Rui Filipe
ele Oliveira Cardoso Calbancas.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 4

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento, do mesmo regimento, José Ferreira Miguo! J ímior.
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n.· 5

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento,
do mesmo regimento, Manuel
José Fernandes.
Regimento de artilharia

pesada n.· 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento, do hospital militar regional n." 1,
António Alves.
Regimento de artilharia

pesada n.· 3

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os primeiros-sargentos,
do regimento de artilharia pesada n.? 3, Abílio Martins da Neta, do grupo de
artilharia contra aeronaves n. ° 3, Joaquim Teixeira
e, do 2.° grupo de companhias de administração militar, José Cardoso Vidas.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante, da Escola Prática de Engenharia,
Francisco Pereira de Oliveira.
Regimento de artilharia

de costa

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante,
do mesmo regimento, Serafim
Regalo Morais.
Escola Militar

de Electromecânica

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento,
da mesma Escola, Manuel Mota
Vale Caro.
Regimento de cavalaria

n.· 7

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento,
do mesmo regimento, José Esteves Martin.
Escola Prática

de Engenharia

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante,
do regimento de cavalaria n." 7,
Joaquim Florêncio da ilva Coelho.
Alferes do quadro do ierviço auxiliares do Exército,
os primeiro -sargentos, da }j cola Prática de Engenharia, J o é da ilva, é ar Rosa e J osé Lourenço
Grenho.
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Regimento de engenharia n.O I

. Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento,
do mesmo regimento, Adriano
Ferreira.
Batalhão de telegraflstas

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os sargentos-ajudantes,
da Escola. Prática de Artilharia, António dos Santos e, do regimento de artilharia
antiaérea fixa, Domingos Dias da Cruz.
1.0 grupo de companhias de administração

militar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento,
do mesmo grupo, Manuel Francisco da Silva.
Depósito Geral de Material de Engenharia

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento, do regimento de engenharia n.? 2,
Joaquim Fernandinho.
Companhia disciplinar de Penamacor

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento, do regimento de infantaria n.? 15,
Manuel de Sonsa.
Destacamento do Forte do Alto do Duque

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento,
do regimento de cavalaria n." 7,
Francisco Freitas
erra de Almeida.
Presídio militar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento, do regimento de artilharia n." 6.
David Coelho de Araújo.
Escola do Exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os primeiros-sargentos,
do regimento de lanceiroS
n.? 2, Manuel Pereira Barata e, do regimento de
cavalaria n. ° 8, Alfredo Vieira.
Instituto Proflssional dos Pupilos do Exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os primeiros-sargontos,
do regimento de artilharia

2.' Série
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pesada n.? 1, Abílio Amorim de Campos e, do regimento de cavalaria n.? 7, João Gomes e Filipe Domingos dos Santos.
Depósito de tropas do ultramar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento, do regimento de engenharia n.? 1,
José Pinto de Sousa Mota Guedes.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

~\.lferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento, do Iegimento de engenharia n." 1,
Francisco Leal I idoro.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os primeiros-sargentos,
da Guarda Nacional Republicana, Joaquim Maria Lucas, Francisco Salvador, Manuel Quinaz e J osé Duarte Goja.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento,
da Guarda Nacional Republicana, João Albano da Trindade.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento,
da Guarda Fiscal, António de
Almeida.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os primeiros- argentos, da Guarda Fiscal, Manuel Fernandes Moita e Daniel de Jesus Montenegro.
(VIsadas pelo TrIbunal de Conta. em 11 de Agosto do 1956. Silo deTidos emolumento.,
no. termos do Decreto
22257).

D.·

Centro de mobilização do serviço de saúde n.O I

Tenente miliciano médico, licenciado, o alferes miliciano
médico, licenciado, Jo é Augu to Brandão, contando
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1955.
(VIsada polo TrIbunal
dovldos emolumeotos,

do Contas om 1S de Agosto de 1956. 8110
D08 termos
do Decreto n.? 22257).

Por portaria de 3 de Agosto de 1956:
Comando militar de Moçambique

A pirante a oficial miliciano do erviço de administraçilo
militar, em di ponibilidade, o furriel miliciano do mesmo
'ol'viço, em disponibilidade, da 1. II companhia de dopó-
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sito e recrutamento daquela provincia, José Horácio
de Morais da Silva e Costa, contando a antiguidade
desde 27 de Julho de 1956.
(Não carece de visto ou anotação

do Tribunal

de Contas).

---00<:>_
IV -

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERENCIAS

Ministério do Exército _1.& Direcção-Geral-

l.a Repartição

Por portaria de 13 de Abril de 1956:
Regimento de engenharia

n.· 2

Alferes milicianos de engenharia, do regimento de engenharia n.? 1, José Luis Mingot de Almeida o, do batalhão de telegrafistas, Manuel Quintela da Graça
Baptista.

P01' portarias de 8 de Junho de 1956:
2." região militar - Quartel-general

Aspirante a oficial miliciano do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, do grupo divisionário de carros
de combate, João Carlos dos Santos Lopes.
Comando militar de Angola

Alferes milicianos: de artilharia, da bateria antiaérea
independente, Luís Brasão Farinha e, do serviço de
administração militar, do 1.0 grupo do companhias de
administração militar, Vasco Marinho Falcão Nune
da Ponte, ambos em disponibilidade.
Comando militar de Moçambique

Tenente miliciano de infantaria IIélder Francisco Ferreira Travado.
Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar de Cabo Verde, João Anastácio Freire
Pimentel de Nápoles de Carvalho e, do regimento de
artilharia ligeira n.? 3, Vasco Nazaré erra Ferreira.
Comando militar de S. Tomé e Príncipe

Alferes miliciano de infantaria, em di poníbílidade, do
regimento de infantaria n.? 16, Manuel Joaquim Claudino.
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n.O 5

José Manuel Neves de

Batalhão de caçadores n. o 2

~\.spirante a oficial miliciano médico, do 2.° grupo de
companhias de saúde, Marcelo Rui da Costa 'oares
Reb lo Barbosa.
Batalhão de caçadores n.· 8

Tenente miliciano de infantaria
Almeida.
Regimento de artilharia

António dos Santos de
pesada n.O I

Tenente miliciano de artilharia António Rodrigues Correia.
Centro de mobilização de cavalaria n. o 3

Tenente miliciano de cavalaria, em disponibilidade, Mário
Alberto Freire Moniz Pereira.
2. o grupo de companhias de saúde

A picante a oficial miliciano módico, do batalhão
ca<:adores n.? 2, Vítor Herbert Sequeira.
Secção de depósito do pessoal do serviço veterinário

de

militar

Alferes miliciano veterinário, om disponibilidade, do
comando militar do Moçambique, Raul Oé ar Soares
~Iachado.

P01' portarias de 15 de Junho de 1956:
Comando militar de Angola

Tenent
miliciano de infantaria, licenciado, do centro
do mobilizução d infantaria n.? 14, Antero José de ,
~)livcira Rego.
Alior H milicianos de artilharia, cm dispon ibilidade, do
regimonto do artilharia lig eira n. ° 2. Paulo Miguel
Fakão da ilva e, do r gimonto d artilharia p 'ada
n.v 3, Inácio Ilídio da Silva Estrela.
Comando militar de Moçambique

~\lf 1'0 miliciano do mgenhariu, cm disponibilidade, do
grupo d companhias d tr Jll auto, Júlio Augusto
Dú )fo quita Gonçalv s,
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Centro de mobilização de Infantaria n. o 8

Tenente
des.

miliciano de infantaria

Manuel Ferreira

Men-

Por portarias de 30 de Junho de 1956:
Nula e de nenhum efeito a parte da, portaria de 25 de
Maio de 1956, inserta na Ordem do Exército n.? 5,
2.a série, do corrente ano, que colocava na companhia divisionária de manutenção de material o aspirante a oficial miliciano de engenharia, do regimento
de engenharia n. ° 2, Alberto José Rodrigues Valente.
Batalhão de caçadores n." 10

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Guilhermino Augusto
Patrão.
Escola Prática de Engenharia

Capitão de engenharia,
Esteves Ramires.

da direcção

da arma, Vasco

Comando militar de Angola

Capitão miliciano de infantaria,
de mobilização de infantaria
Ribeiro.
Alferes miliciano de infantaria,
comando militar de S. Tomé
nardino da Costa Monteiro.

licenciado, do centro
n.? 15, António Diogo
em disponibilidade, do
e Principe, José Ber-

Comando militar de Moçambique

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. ° 4, Francisco Cristóvão
Ricardo.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, do regimento de artilharia de costa, Jorge
Manuel de Andrade Massadas Rino.
Comando militar de Cabo Verde

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3, Nuno
Baptista Ribeiro Castanheira Nunes.
Batalhão de metralhadoras

Tenente miliciano de infantaria,
Carlos da Silva Pinho.

n.· I

em disponibilidade,
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Batalhão de metralhadoras n.O 2

Tenente miliciano de infantaria Jorge Pereira
Mendes.

da Silva

2. o grupo de companhias de administração militar

Aspirantes a oficial milicianos: do serviço de administração militar, do Instituto de Altos Estudos Militares,
José da Cruz Rodrigues e Manuel Fernando Osório
Alves de Castro e, do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, do mesmo Instituto, Luis João de Ferreira Lima de Andrade Albuquerque Bettencourt e
José Augusto de Sousa Ferreira da Silva.
Companhia divisionária de manutenção de material

Aspirante a oficial miliciano de engenharia
do regimento de engenharia n. o 2, António Luís Frade da
Costa.
Depósito de tropas do ultramar

Alferes miliciano do serviço
do regimento de artilharia
Eduardo Pecurto Abelho.

de administração militar,
antiaérea fixa, Francisco

Centro de mobilização de infantaria n. o 18

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, do comando militar dos Açores, Francisco de Medeiros Brandão Palha.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. o I

Tenentes milicianos médicos, licenciados, do 1.0 grupo
de companhias de saúde, José de Matos Fernandes,
IIorácio da Silva Louro, Augusto da Silva Correia,
'I'elmo Vieira Ramos IIenriques, César Levi Marques
Guimarães e João de á Nogueira.
Alferes milicianos médicos, licenciados, do 1.0 grupo
de companhias de saúde, Eurico Alves Pereira, José
Conde, Eduardo Canuto de Oliveira Machado, Rui
~'ampaio Barradas de Noronha, Miguel Pedro Colares
Pereira Iglésias de Oliveira, Carlos Leitão Bastos,
José Frederico Bénard Guedes, José António perdigão de Almeida Dias, J oão Halvador Marques da
Silva Júnior, Eduardo Girão do Amaral, Manuel da
ilva Ribeiro Barbosa Martins, Nuno Alvaro Barata
do Oliveira e Carmo Botelho de )Iedeii"OS, Josó Maria
Martins e Mário 'anto Almeida.
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N. o 7

do serviço de saúde n.· 2

Capitão miliciano médico, licenciado, do 2.0 grupo de
companhias de saúde, José Guilherme Correia de
Mesquita.
Tenentes milicianos médicos, licenciados, do 2.0 grupO
de companhias de saúde, Arquimínio Rogério Simões
Eliseu, Joaquim Azevedo de Oliveira, Miguel Monteiro Martins de Matos, Luís Augusto de Brito Lhamas e Armando Valdemar Ferro Esteves Ferreira.
Alferes milicianos médicos, licenciados, do 2.0 grupO
de companhias de saúde, Francisco de Sousa Lê,
Manuel Miranda Ramos Lopes, António Alberto Sévola de Sousa Crucho Dias e Abel José Sampaio da
Costa Tavares.
Centro de mobilização

de administração

militar

n.O I

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, do 1.0 grupo de companhias de administração militar, João Henriques Alves, Eurico António
Dart da Cunha Colares Vieira, Júlio Barbosa da Costa,
José Augusto Gonçalves Leitão, Fernando Gomes da
Fonseca, Manuel José Martins Lobo Ferreira, Alvaro
Henriques da Costa Marques, Manuel Gastambide da
Costa Cabral, Afonso Fernando e Manuel Augusto
Garcia.
Alferes milicianos do serviço de administração militar,
licenciados, do 1.0 grupo de companhias de administração militar, Aníbal de São José Lopes, Licinio
Adalberto Vieira de Castro Caseiro, Germano Soares,
Amadeu Alves Morais, José Antunes da Silva e Custódio José Cardoso Fernandes.
Centro de mobilização de administração

militar

n.· 2

Tenentes milicianos do serviço de administração militar,
licenciados, do 2. o grupo de companhias de adpJÍnistração militar, Nuno Leopoldo Lopes Maurity, Alvaro
Mamede Ramos Pereira, Joaquim Augusto Pita, J oaquim Nunes Mexia Tierno da Silva, Domingos J\1a,t~s
de Andrade Silveira, António Maria de Jesus Torne,
Jaime Pereira da Fonseca, Vasco Narciso dos Santos.
Domingos da Costa Freitas, Abel Rosa, Fernando l\fanuel Gabriel Ortiz da Silva, Alberto Joaquim do.s
Reis Represas, Manuel Dias Chaves do Almeida, 1Ibguel Cardoso de Lemos Borba e Meneses, Álvaro da
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Silva Galamba, Augusto Vítor Coelho, Manuel ,Paulo
Soares Afonso, Francisco Duro Contreiras, Alvaro
Pereira de Miranda, José Leite dos Reis e Silva, José
Júlio Violante de Moura e Sá, Augusto Roberto dos
Santos, José Subtil Teixeira, Ernani Ramazzotti Lobo,
António Emílio Caldas Frazão Pinto da Cruz, Álvaro
Ribeiro Júdice, Bráulio Avelino de Morais e Macedo
Alves Barbosa, Sebastião Avelino Dias Araújo e António Belo Ortigão Ramos.
Alferes milicianos do serviço de administração militar,
licenciados, Flávio da Cruz Marques da Silva, Armando Óscar Cândido Ferreira, Caetano Léglise da
Cruz Vidal, Manuel J'saquim Teles, Francisco João
da Costa Farelo, Orlando Morboy Maria Rodrigues,
Paulo Capel Bryant Jorge, Altino Pereira Branco,
João António da Conceição Coucelo, Carlos Zea Mantero Belard, Ernesto de Sousa Vantache, António
Joaquim da Silva Martins, Augusto Brito Mimoso,
João Tomás Ferreira de Sousa e Amadeu Pires Belo.

Por portarias de 13 de Julho de 1956:
11ameado professor adjunto, interino, da 7. a cadeira da
Escola do Exército o capitão de engenharia, do regimento de engenharia n.? 1, Jorge Teixeira Pimentel,
nos termos do artigo 22.0 do Decreto-Lei n. o 30 874,
de 13 de Novembro de 1940, e artigo 2.0 do Decreto-Lei n.? 26341, de 7 de Novembro de 1936, em substituição do capitão Eurico Ferreira Gonçalves, que se
encontra frequentando um curso nos Estados Unidos
da América desde 1 de Junho de 1956.
(Visada pelo Trlbuoal de Contas em 28 de Julho de 1956. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22261).

Escola do Exército

OO~andante da La companhia 'do corpo de alunos, o caPItão de infantaria, do regimento de infantaria n. o 11,
António Oãndido de Arriaga Casqueiro de Sampaio,
nos termos da alínea a) do artigo 31. o do Decreto-Lei
n.O030874, de 13 de Novembro de 1940, e mapa anexo
n. 3 do Decreto-Lei n.? 36237, de 21 de Abril de
1947, na vaga do capitão Duarte de Azevedo Pi~to
O?elho, que, por portaria de 30 de Junho de 1906,
fOI promoyido a major e exonerado do referido cargo.
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Instrutor de táctica de infantaria, o tenente de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 5, Eduardo da
Rosa Ferreira, nos termos da alínea a) do artigo 32.0
do Decreto-Lei n." 30874, de 13 de Novembro de
1940, e mapa anexo n.? 3 do Decreto-Lei n." 36237,
de 21 de Abril de 1947, na vaga do tenente Pedro
Alves Cabral, que, por portaria de 19 de Dezembro
de 1955, foi promovido a capitão e exonerado das
referidas funções.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 4 de Agosto de 1956. São devidos emoJumontos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Ministério

do Exército - 3." Direcção-Geral

Coronéis do corpo do estado-maior, tirocinados, no quadro do mesmo corpo, Carolino Eduardo Ferreira do
Nascimento, Emílio Ramos Afonso e Abel dos Anjos
da Rocha.
Comando militar

de Moçambique

Capitão de infantaria, da escola prática da arma, Fernando dos Reis Fernandes Caldeira.
Comando militar

da índia

Alferes de artilharia, do grupo de artilharia de guarnição, Humberto Firmino Alfarra Guerreiro.
Direcção da Arma de Infantaria

Coronéis de infantaria, no quadro da arma, tirocinado,
Avelino Barbieri de Figueiredo Baptista Cardoso e,
chefe do distrito de recrutamento e mobilização n." Ü,
Amadeu César Lopes.
Capitão de infantaria, no quadro ela arma, Carlos Alberto Gonçalves.
.
Re!limento de infantaria

n.O 12

Tenente de infantaria, no quadro da arma, José :Marques da Cruz Marcelino.
Batalhão de caçadores n. o 2

Comandante, interino, o major de infantaria, ela 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Abel do Castro Roque.
Batalhão de caçadores n. o 5

Tenente de infantaria, no quadro da arma, José Mau.uel
Caldeira de Pina Castelo Branco de Carvalho Figuelra.
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Batalhão de engenhos

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, João Vaz Roberto.
Direcção da Arma de Artilharia

Coronéis de artilharia, tirocinados, no quadro da arma,
Carlos de Sousa Gorgulho e Alexandre António Moura
de Azevedo.
Escola Prática

de Artilharia

Tenente de artilharia, no quadro da arma, José António
Anjos de Carvalho.

-

Regimento de artilharia

ligeira

n.O 2

Major de artilharia, do regimento de artilharia pesada.
n. o 3, Manuel Maria Delgado e Silva,
Regimento de artilharia

ligeira

11."

5

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento. de artilharia pesada n. o 2, José Maria
Fel'rrLO.
Regimento de artilharia

pesada n.O 3

Major de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n. o 2, João Mascarenhas Viana de Lemos.
Regimento de artilharia

M'\ior de artilharia,
:\Iário dos Santos.

de costa

do regimento

Grupo de artilharia

de artilharia

n.? G,

contra aeronaves n.O I

Alferes de artilharia, do grupo de artilharia de guarnição, Mário Pinto Rodrigues de Almeida.
Direcção da Arma de Cavalaria

Coronel de cavalaria, tirocinado,
Amadeu Buceta Martins.
Regimento de cavalaria
(Grupo

de carros

de recrutamento

n.· 8

de combate)

Capitão de cavalaria, do regimento
.Jorge Luís Ferreira Osório.
Distrito

no quadro da arma,

de cavalaria n. o G,

e mobilização

n.o 7

Chefe, o coronel de infantaria, tirocinado, no quadro da
arma, Manuel Gonçalves da Silva.
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e mobilização n.O 9

Chefe, o coronel de infantaria,
da arma, João Barrosa.

tirocinado,

no quadro

Escola do Exército

Capitão de engenharia,
David Soares.

do batalhão de telegrafistas,

Noé

Por portarias de 25 de Julho de 1956:
Direcção dos Serviços do Ultramar - Repartição de Administração

Chefe, o major do serviço de administração militar,
supranumerário, Rodolfo José Branco Ló, nos termos
do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 31951, de 1 de Abril
de 1942, na vaga do major António da Conceição
Marcelino, que, por portaria de 15 de Junho de 195ti,
foi colocado no 1.0 grupo de companhias de administração militar e fica, pela presente portaria, exonerado daquelas funções.
Manutenção Militar

Chefe dos serviços industriais, o major do serviço de
administração militar, no quadro do mesmo serviço.
Cremildo Pereira Mateus, nos termos dos artigos 22.°
e 110.° do Decreto n.? 16696, de 9 de Abril de 1929,
e de harmonia com o Decreto n." 18074, de 11 de
Março de 1930, na vaga do major Rodolfo J o é Branco
Ló, que, por portaria desta data, transita para a situação de supranumerário e é exonerado das referidas
funções. (Visadas pelo Trlbunol de Contos em 11 do Agosto de lD5G. São
devidos

emolumentos,

nos lermos do Decreto

Ministério do Exército - 2." Direcção-Geral-

Tenente-coronel
de artilharia,
Kol de Alvarenga.

n.o 22 257).

I." Repartição

supranumerário,

Ministério do Exército - 2." Direcção-Geral-

Carlos

3.' Repartição

Major do serviço de administração militar, da direc~ão
do mesmo serviço, Manuel Ribeiro da Cunha.
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Tenente-coronel
do corpo do estado-maior, supranUluerário, Tomás José Basto Machado.
Major do corpo do estado-maior, supranumerário, Jo,tquim Nunes Matias.
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ligeira n.O 3

Major de artilharia, do grupo de artilharia
naves n.? 2, José Sérgio Pessoa.
Regimento de artilharia
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contra aero-

pesada n.O 2

Capitão de artilharia, da direcção da arma, Miguel Martins de Sequeira Braga.
Grupo de artilharia

de guarnição

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 4, Joaquim José Esteves Virtuoso, por motivo
disciplinar.
•
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. ° 2

Major de artilharia, do regimento
n.? 3, Jo é Ventura Roldão.

de artilharia

ligeira

Hospital Militar Principal

Tenente médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde,
Joaquim Luís da Silva Santos.

Por portaria de 26 de Julho de 1956:
Regimento de engenharia n.O I

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

P01' portarias de 1 de Agosto de 1956:
Escola do Exército

Tesoureiro e chefe do depósito de material de aquartelamento, o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do Exército Manuel Pereira Barata, nos termos do
artigo 45.° do Decreto-Lei n.? 30874, modificado pelo
Decreto-Lei n.? 36237, de 24 de Abril de 1947, para
completo de vaga no quadro ainda não preenchida.
SUbalterno da formação do corpo de alunos, o alferes
do quadro dos erviços auxiliares do Exórcito Alfredo
Vieira, no termos do artigo 45.° do Decreto-Lei
11. ° 30 U, modificado pelo artigo LOdo Decreto-Lei
n.O 36237, de 21 d Abril de 1947, na vaga do tenente
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António Pires 'I'avares, que, por portaria de 27 de
Novembro de 1953, transitou para a situação de
reforma, ficando exonerado daquele cargo pela presente portaria.
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Subalternos de companhia, nos termos do artigo 19. o do
Decreto-Lei n.? 37 136, de 5 de Novembro de H)48,
os alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército: João Gomes, na vaga do tenente Guilherme de
Sousa, que, por portaria de 25 de Fevereiro de H)54,
transitou para o quadro dos serviços auxiliares do
Exército e foi exonerado do referido cargo, Filipe
Domingos dos Santos, na vaga do tenente JORé Horta
Monteiro, que, por portaria de 25 de Julho de 1956,
transitou para a situação de adido e foi exonerado
do referido cargo, e Abílio Amorim de Campos, para
preenchimento de vaga no quadro ainda não preenchida.
(Visadas pelo Trlbun al de Contas
11 de Agosto de 1956. São
01O

devidos

emolumontos,

nos termos

do Decreto

n.o 22 257).

Por portarias de 3 de Agosto de 1956:
Supremo Tribunal Militar

Promotor de justiça, o coronel de artilharia, supranumerário, Mário Augusto da Assunção Marques, nos
termos do artigo 325.0 do Decreto-Lei n. o 11 292, de
26 de Novombro de 1925 (Código de Justiça Militar),
na vaga do coronol Francisco Peixoto Ohedas. que,
por portaria desta data, transita para a ituação de
supranumerário, ficando exonerado do roferido cargo
por esta portaria.
(Visada pejo Tribunal do Contas em 11 de Agosto do 1956. Nüo .AO
dovldos emolumontos,
nos termos do Decreto n.o 22 267).

Manutenção Militar

Chefe da 2. a secção dos serviços de contabilidade, o tenente do serviço de administração militar, do 2.0 grupO
de companbias do administração
militar, Arnald?
Afonso de Almeida Antunes, nos termos dos artigos 24.0 e 110.0 do Decreto n.? 16696, do 9 de Abril
de 1929. de harmonia com o Decreto n.? 18 OU, do
11 de Março de 1\:)30, na vaga' do capitão _\ntónio

2.-
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que, por portaria de

21 de Abril de 1956, foi promovido a major e exonerado do referido cargo.
Chefe da 2. a secção dos serviços gerais, o tenente do
serviço de administração militar, da 3. a Repartição
da 2. a Direcção-Geral deste ~Iinistério, Febo Luz da
Mota Furtado, nos termos dos artigos 25.0 e 110.0 do
Decreto-Lei n.? 16696, de 9 de Abril de 1929, e de
harmonia com o Decreto n.? 18074, de 11 de Março
de 1030, na vaga do capitão Aldemiro da Encarnação
Pires, que, por portaria de 16 de Junho de 19M, foi
promovido ao posto de major e exonerado daquele
cargo.
(Visadas pejo TrlbuuJ
de Contas em 9 de Agosto de 1956. Silo de.
vldos emolumentos,

Ministério

do Exército -I.'

n08 termos do Decreto n. 022 267).

Direcção-Geral-

2.' Repartição

Tenente do quadro dos serviços auxiliares' do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Antero Alves da
Cunha.
Ministério

do Exército - 3.'

Ilirecção-üeral

Coronel do corpo do estado-maior, cbefe do estado-maior da 3.a região militar, Augusto Manuel das
Neves.
3. - região militar - Quartel-general

Chefe do estado-maior, o coronel do corpo do estado-maior, tirocinado, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Abel dos Anjos da Rocha,
Comando militar

de Angola

Major de infantaria, no quadro da arma, Carlos Eduardo
CampeIo de Andrade Bandeira de Lima.
Comando militar

de Moçambique

Capitão do quadro do serviços auxiliares do Exército,
do regimento de iufantaria n. o 10, Diamantino Augusto
Fernandes.
Regimento de infantaria

n. o 8

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Fjxército,
da 2. a Repartição da La Direcçâo-Gernl
deste Minístério, António da esta Antunes, sem dispêndio para
u Fazenda
acioual.
Regimento de Infantaria

n. o 12

Tenente do quadro dos serviços auxiliar s do Exórcito,
do regimento de artilharia pesada n. o 3, Horácio
~anta Bárbaru.
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Direcção da Arma de Artilharia

Coronel de artilharia, comandante do regimentu de artilharia pesada n. o 3, Pedro António Couceiro Vilar
Moreira.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,'
do Quartel-General
do Governo Militar de Lisboa.
João Duarte.
Regimento de artilharia pesada n.· 2

Capitão de artilharia, adido, professor efectivo do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, José de
Figueiredo Bastos, para os efeitos do artigo 70.0 do
Estatuto do Oficial do Exército.
Regimento de artilharia pesada n.· 3

Camandante, o coronel de artilharia,
Francisco Peixoto Chedas.

supranumerário,

Regimento de cavalaria n,· 5

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n.? 10, Albano Mendes
Barbosa.
Hospital militar regional n.· I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n. ° 2, António Cabrita.
Depósito Geral de Material de Guerra

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército.
do regimento de engenharia n." 1, Francisco Augusto
Teodósio.
Depósito Geral de Material de Engenharia

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exércit?,
do regimento de infantaria n. ° 7, João José Beja
Filipe.
Ministério

do Exército - Repartiçao

Geral

Por portarias de 13 de Julho de 1956:
Capitão de artilharia Alvaro Baptista J acquet - nomeado
professor efectivo do 8.° grupo \ de disciplinas do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, nos termoS
dos artigos 8.° e 0.° do Decreto-Lei n.? 37136, de
5 de Novembro de 1048, na vaga do major da mesma
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arma Antero Filipe Veloso Ramos, que fica exonerado
do referido cargo.
(Visada pelo 'I'rlbuual de Contas em 30 de Julho de 1956. São devídos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Abatido ao efectivo do corpo de capelães militares,
nos termos do artigo 13.0 da Portaria n. o 11 022, de
12 de Julho de 1945, o alferes graduado capelão
Cláudio Francisco Saldanha, das forças militares do
Estado da Índia, devendo SOl' considerado nesta situaÇ~LO desde 6 do corrente
mês de Julho.
(Nilo carece de visto ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Por portaria de 7 de Agosto de .1956:
Nomeados para, 'com as graduações que se indicam,
prestarem assistência religiosa às tropas durante as
próximas manobras no campo de instrução militar
de :Santa Margarida, nos termos da alínea a) do artigo 13.0 da Lei n.? 1961, de 1 de Setembro de 1937,
artigo único do Decreto-Lei n.? 31 ~76, de '19 de
Maio de 1941, e artigo 8.0 da Portaria n.? 11 022,
de 12 de Julho de 1945:
Major, padre Arnaldo de Oliveira Duarte.
Capitães :
Padres Francisco Vieira da Rosa, J oão Lopes
Dâmaso, Manuel Ferreira da Silva, .João
Mílheíro de Carvalho, Eduardo Filipe Fernandes, José Agostinho Rodrigues e José
Manuel Guerreiro.
Tenentes:
Padres J osé Pinto Pereira, J oão José Saraiva
Diogo, António Maria Cardoso, Adriano António Tomás Garcia, Manuel Maria Henriques, Manuel Joaquim Ochoa, Aníbal de
Oliveira ~Iarque
Ramos, José Agostinho
::\Ioita, António Inácio Gomes e Eduardo de
)[elo Peixoto.
Alferes:
Padres José Geraldes Freire, Eduardo José
Gomes de Almeida, Manuel Pinto de Sousa
Carlos Hermenegildo Mesquita.
(Nilo earoce de visto ou anotaçllo

do Tribunal

do Contas).
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Ministério do Exército -I. a Direcç30-Geral-

2.

a
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Por portarias de 30 de Junho de 1956:
Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes
foi atribuído, nos termos do § 2.° do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39843, de 7 de Outubro de 1954, aos
oficiais na situação de reserva em seguida mencionados, por terem completado o número de anos de serviço
que a cada um vai indicado, ao abrigo do artigo 8.° do
Decreto-Lei n." 28402, de 31 de Dezembro de H)37 :
Tenente-coronel de artilharia José Rebelo Cordeiro,
57.000a, desde 11 de Junho de 1956-38
anos
de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército António de Almeida Moura, 28.860a, desde 1
de Junho de 1956 - 37 anos de serviço.
Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes
foi atribuído, nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei
n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, aos oficiais na
situação de reserva em seguiela mencionados, por terem
completado o número ele anos de serviço que a cada
um vai indicado, ao abrigo do artigo 8.? do Decreto-Lei n.? 28402, da data acima referida:
Coronel de artilharia, engenheiro fabril, Francisco
Freire de Matos, 63.240t$, desde 5 de Junho de
1956 - 36 anos de serviço.
Capitão de infantaria Ernesto da Ressurreição Borges
Acciaioli, 27.5406, desde 1 de Junho ele 195627 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliare do Exército J oão Pereira, 34.680§, desde 5 de Junho
de 1956 - 36 anos ele serviço.
(Visadas pelo Trtbuual
vidos omolumentos,

do Cout as om 30 do Julho do 1966. ::lllo do'
tormos do Decreto n.? 22 207).

DOS

Por portaria de 13 de Julho de 1956:
Concedido o abono de melhoria de pcn ão que UI('
foi atribuído, nos termos do § 2.° do artigo 3.° do De
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creto-Lei n.? 3984:3, de 7 de Outubro de 1954, ao
capitão do quadro dos erviços auxiliares do Exército,
na situação de re erva, Simão Alves Loureiro, no quantitativo de 39.780,$, desde 19 de Junho de 1956, por
ter completado mais um ano de serviço, ao abrigo do
artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 28402, de 31 de Dezembro de 1937, passando a contar, desde aquela data,
39 anos de serviço completos.
(Visada pelo Tribunal
de Conta. em 80 do Julho do 1956. Silo
devido. omolumeutos, nos lermos do Decreto 222(17).

~-

VI- CONOECORAÇOES
Ministério

E LOUVORES

do Exército - Repartiçao

do Gabinete

Por portaria de 6 de Julho de 1956:
Louvado o Instituto Profissional dos Pupilos do Exército
pela forma brilhante e excepcional como a sua classe
de ginástica actuou, em confronto com outras classes
estrangeiras,
no II Congresso Latino de Educação
1< í ica, realizado em Madrid, onde o inexcedível aprumo,
impecável correcção e comportamento verdadeiramente
exemplar de todos os seus componentes foram objecto
da maior admiração e louvor por parte de todos os
que tiveram o privilégio de assistir á sua notável
actuação, muito dignificando aquel estabelecimento
de nsino e contribuindo para elevar o prestigio das
nossas instituições militare no estrangeiro.
Louvado o tenent miliciano de cavalaria Manuel Correia Robalo Gouveia porque no comando, preparação e
treino, no curto prazo de dois mese , da classe especial
de giná tica do Instituto Profissional dos Pupilos do
I~-"órcito que participou no II Congresso Latino de
Educação }< ísica, r alizado m Madrid, e nas exibições
de .sa me ma ela' e naquela capital, manifestou a maior
COlllp t ncia,
X(' p -ional vontade
d bem cumprir,
dedicação e aprumo ex mplarcs, qualidades que o tornam possuidor d
xcelentes predicados como professor e d as inaláveis dot s militares, de tudo resultando serviço ''lu d vem "01' considerados importantes
e di tinto '.
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portaria de 28 de Julho de 1956:

Louvado o coronel de artilharia, na situação de reserva,
Rui Pereira da Cunha, pelo notável aprumo e grande
competência evidenciados no exerci cio do cargo de
comandante militar de Macau. No desempenho destas
funções teve oportunidade de, mais uma vez, dar
prova das suas excelentes qualidades militares, exercendo aquele comando com muita inteligência e reconhecido bom senso, mesmo em circunstâncias por
vezes difíceis, por forma a dignificar a missão que
lhe estava cometida e a elevar o prestígio das forças
militares destacadas naquela nossa província ultramarina. Culminou assim a sua brilhante carreira militar,
prestando serviços que bem merecem ser considerados relevantes e distintos.

Ministério do Exército _La

Direcção-Geral-La

Repartição

Por decreto de 9 de Agosto de 1951, publicado no
Diário do Governo n." 168, 2.a série, de 17 de Julho do
corrente ano, foi agraciado com o grau de grã-cruz
da Ordem Militar de Avis o general reformado J oaquim dos Santos Correia.
Condecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com
as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto
n. 0356(37, de 28 de Maio de 194:6, e Portaria n. o 12731,
de 4 de Fevereiro de 1949, os seguintes oficiais:
Coronéis: do corpo de estado-maior, na situaçâo de
reserva, António Augusto de Sousa e, de infantaria, Renato Ferraz de Boaventura.
Capitães: de infantaria, na situação de reserva,
Adriano Coelho Marinho; do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, Manuel Pereira e J osó
Augusto Dias.
Condecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com
as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto
n.? 35667, de 28 do Maio de 194(3, os seguintes
sargentos:
Primeiros-sargentos
do quadro de amanuenses do
Exército António Rodrigues e Luis de Melo.
Segundo-sargento
enfermeiro António Fernandes.
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Por portarias de 4 de Julho de 1.956:
Louvado o coronel do corpo do estado-maior Augusto
Manuel das Neves, porque, tendo desempenhado durante três anos, sucessivamente, as funções de chefe do
estado-maior das La, 2. a e 3. a divisões, sempre deu
provas de invulgar competência profissional, dedicação
pelo serviço, apurado sentimento das responsabilidades e sólida formação moral e militar, consolidando
assim os créditos de oficial do estado-maior muito
competente e de militar brioso, devendo ser considerados muito distintos e relevantes os serviços prestados no exercício dos=referidos cargos.
Condecorado com a medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.°, com referência ao § 2.° do artigo 51.°,
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de
19-16, o coronel do corpo do estado-maior Augusto
Manuel das Neves.
Louvado o major de infantaria António dos Santos, porque durante vinte anos desempenhou, com o maior
relevo, funções pedagógicas na Escola do Exército,
às quais dedicou sempre a sua esclarecida inteligência,
a sua sólida cultura, a sua vontade férrea, o seu persistente trabalho e a ua desmedida dedicação, Oficial
de porte exemplar, duma actividade permanentemente
intensiva, sem um desfalecimento, antes pelo contrário
com uma firmeza que lhe é dada por uma forte personalidade, deu, naquele estabelecimento fundamental
de ensino militar, provas irrefutáveis da sua criterio a acção educadora e de professor muito sabedor
e distinto. Profundamente dedicado à. sua arma, ávido,
desde os tempos da escola, de uma elevada cultura
profissional, muito contribuiu, pela sua competência,
pelo seu dinamismo, pelo seu zelo e pelo seu amor
lt carreira das armas, para a boa formação dos oficiais
do quadro permanente das últim~1.sgerações.

Por portaria de 17 de Julho de 1956:
Condecorado
COul a medalha
de mérito militar das
cbstles que lhes vão indicadas os militares a seguir
nomeaclos, por, segundo parecer do Conselho Superior
de Di ciplina do Exército, se encontrarem nas condi-
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dalha Militar, de 28 de Maio de 1946:
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da Me-

2." classe

Coronéis: de infantaria, António Augusto Taveira
Pereira; de artilharia, Alberto Ferreira Macedo
Pinto.
Tenente-coronel de artilharia Fírmino José Miranda
da Costa.
Major de artilharia Almor Branco Baptista.
3." classe

Capitães: de infantaria, Fernando Carneiro de Magalhães, Henrique António do Nascimento Garcia,
Nuno Viriato Tavares de Melo Egidio, Manuel
Carlos Pereira Alves Passos de Esmeriz, José
Manuel Ferreira de Lemos e, com o curso geral
do estado-maior, Carlos Rodrigues dos Santos;
de artilharia, Alfredo Marques Osório, Mario Martins Cabrita Gil e Abilio Santiago Cardoso; de
cavalaria, Manuel da Fonseca Pinto Bessa e António Octávio Dias Machado; do serviço de administração militar, Rogério Gonçalves Prata, Mário
Rodrigues Faria e Acácio Dias da Silva Alves
Tavares; do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, Manuel da Anunciação Antunes.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército José Raposo.
4." classe

Primeiros-sargentos:
de infantaria, Augusto Pinto
Franco, Luis Eduardo Trindade da Silva e Jo é
Puig Marti; de cavalaria, José Joaquim Parra
e Américo Alves Martins; de engenharia, João
Francisco Lopes.
Segundo-sargento
de infantaria Francisco Gomes
da Silva Laranjo e, enfermeiro, Domingos da
Conceição Marrafa.

VII-

DESPACHO

Ministério do Exército _I.a DirecçAo.Geral-

2.- Repartiçlo

Para os devidos efeitos se declara que o tenente-coronel
médico, na situação de reserva, dr. Manuel Hcrrne-
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negildo Lourinho foi autorizado. por despacho do
Oonselho de Ministros de 26 do mês findo, a exercer,
nos termos do artigo 10.0 do Decreto n." 39843, de 7
de Outubro de 1954, o cargo de médico director do
Dispensário Dr. D. António de Lencastre, dependente
do Instituto de Assistência Nacional aos Tuberculosos.
(Publicado DO Diário
de 1956).

do Governo D.· 159, 2." série, do 6 de Julho

VIII- DEClARAÇOES

Ministério

do Exércit~ - I.a DirecçAo.Geral-

2. a Repartição

1) Frequentaram
com aproveitamento
o curso de
interpretação de fotografia aérea, no centro de interpretação fotográfica do exército francês, de 21 de Abril a
9 de Junho do corrente ano, os seguintes oficiais do
corpo do estado-maior:
Major Henrique Alberto de Sousa Guerra Júnior;
Capitão Manuel Amorim de Sousa Meneses.
2) Deve continuar colocado na 3. a Direcção-Geral
deste Ministério o major do corpo do estado-maior Joaquim Frade Gravito, que, pola Ordem do Exército n. o 5,
2. a série, do corrente ano, foi nomeado professor eventual do curso para promoção a oficial superior das armas
e erviço '.
. 3) Devem ser considerados colocados na 3. a Repartição os oficiais a seguir mencionados, que, pela Ordem
do Exército n. o 6, 2. a série de 7 de Julho do corrente
ano, foram colocados na La Direcção-Geral deste Ministério:
Tenente-coronel
de infantaria João Garcia Alves.
Majores de infantaria : José Catela Teixeira Stockler
de Albuquerque e Armindo de Jesus Fernandes.
4) Ocupa na escala do actual posto o lugar imediatamente à e querda do actual tenente-coronel José do
Peso e ou a Benchimol o major de infantaria Manuel
l1:agrO Romão.
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6) A colocação do major de infantaria, do regimento
de infantaria n. o 11 , José Catela Teixeira Stockler de
Albuquerque na La Direcção-Geral
deste Ministério,
inserta na Ordem do Exército n. o 6, 2. a série, de 7 de
Julho do corrente ano, é por imposição de serviço, e
não por pedir.

7) A colocação do major de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 11, Giacomino Mendes Ferrari
na
3. a Direcção-Geral deste Ministério, inserta na Ordem
do Exército n. o 6, 2. a série, de 7 de Julho do corrente
ano, é com dispêndio para a Fazenda Nacional, e não
por pedir.
•
8) ontam a antiguidade dos sous actuais postos
de d as datas que lhes vão indicadas os seguintes oficiai , promovidos pela Ordem do Exército n. o 6, 2. a série, de 7 de Julho do corrente ano:
Majore

:

Infantaria

Manuel Magro Romão, desde 17 de Janeiro
do 1952.
Álvaro Marques de Andrade Salgado, desde
26 d Junho de 1953.
Armindo de Jesus Fernandes,
desde 25 de
Março de 1955.
Carlo Armando da Mota Cerveira, desde 22
de Abril de 1955.
Carlos da Costa Campos e Oliveira, desde 6
de Iaio de 1955.
Jo é Francisco dos Reis Santos, desde 17 de
:Uaio d 1955.
Mário F rnand
da Ponte, desde 20 de Maio
de 1955.
Duart
de Azov do Pinto
oelho, desde 23
de ~Iaio de 1935.
Joaquim d ~Iato
alvador Pinheiro, Manuel
Maria Barreto de Magalhães o JoséIlerdade
T lhada, d do 24 de :Maio do 1955.
Carlos Eduardo 'ampelo de Andrade Bandeira
de Lima. d sd 11 de Junho de 1955.
rlando da onceição ~liranda Cardoso, desde
22 de Junho do 1953.
Fernando
arlo Teix ira da âmara Lomolino, d de 1 d Julho d 1935.
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Manuel Maria Castel-Branco Vieira, desde 11
de Agosto de 1955.
Armando da Silva Maçanita e Joaquim Correia
Ventura Lopes, desde 12 de Agosto de 1955.
Mário de Jesus Ferreira e Jorge Inglês Gancho
Pereira de Carvalho, desde 14 de Setembro
de 1955.
João de Gouveia Pessanba, desde 15 de Setembro de 1955.
José Albano de Proença Oliveira Cid, desde
23 de Setembro de 1955.
Serafim Moutinho Neves e Alexandre Bento,
desde 25 de Setembro de 1955.
José Alves Moreira, desde 12 de Outubro de
1955.
Mário Miguel Martins Macedo, desde 28 de
Outubro de 1955.
Ilídio de Sousa Pereira e José Manuel Castanha, desde 2 de Novembro de 1955.
José Cândido Neves dos Santos, desde 8 de
Janeiro de 1956.
João de Madureira Fialho Prego, desdo 16 de
Fevereiro de 1956.
Alfredo Henriques Baeta, desde 26 de Fevereiro de 1956.
Manuel Germinal Sebastião, desde 14 de Março
de·1956.
Lúcio da Cunha Serra, desde 28 de Março de
1956.
Leonel Pais do Oouto, desde 31 de Março de
1956.
José Martiniano Moreno Gonçalves o J oaquin1
de 'Melo Duarte Silva, desde 7 de Abril de
1956.
Amílcar Augusto Lopes Chaves, desde 13 de
Abril de 1956.
Amncar elos Santos Machado Castro e Ernesto
Maria Rui Dionísio, desde 25 de Abril de
1956.
Clodomir Sá Viana de Alvarenga, desde 3 de
Maio de 1956.
José de Albuquerque, desde 19 de Junho de
1966.
Manuel Emiliano Palma, desde 2ô do Junho
de 1956.

2." Série
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dos Santos,
Martins,

desde

desde

27

1 de

Cavalaria

António Sebastião
Ribeiro de Spin ola, Jaime
Filipe da Fonseca e Vasco de Brito Melo e
Oastro de Lemos da Oosta Salema, desde lG
de Dezembro
de 1955.
Paulino Magalhães
Oorreia,
desde 23 de Janeiro de 1956.
José Félix de A1ves Oarvalhosa,
desde 15 de
Fevereiro
de 1956.
Francisco António \"'enceslau, desde 5 de Março
de 19M.
Júlio Beirão de Brito, desde 19 de Junho de

1956.
António Rebelo Neves Dinis
19 de Junho de 19j().

de Aiala,

desde

9) Ocupa na escala do actual posto o lugar imediatalllente à esquerda
do major Joaquim António da Rocha
o major de infantaria
Alvaro Marques de Andrade Salgado.
10) Chama-se Carlo Alberto Vahnon Mourão da Costa
Campos o tenente de infantaria
que, por portarias
elo 8
de Junho de 1956, publicadas na Ordem do Exército n.? G,
2. a série, do corrente ano, entrou no quadro da sua arma
e foi colocado no regimento
de infantaria
n.? 1.
11) É nomeado,
por antecipação,
para a frequência
do cur o de promoção a oficial superior, no ano lectivo
de 1956-1957, por proposta elo chefe do Estado-Maior
das Forças Aéreas, o capitão de infantaria Armindo MarqUes Videira.

~
12) Desce treze lugar s na e cala do seu actual posto,
~~s. termos do artigo 51.° do Regulamento
de Disciplina
.f~lttal', o capitão de infantaria
Hernâni Noel Tamm Pe:-ell'a da Silva Anjos, ficando colocado imediatamente
a esquerda do capitão Mnnuel Jo Ó Monteiro.
13) Frequentou
trutor de educação

com aproveitamento
o curso de insfísica, na Escola de Educação Fisica
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do Exército Brasileiro, desde 1 de Março a 28 de N 0vembro de 1955, o tenente de infantaria Argentino
Urbano Seixas.
14) Desce vinte e cinco lugares na escala do seu
actual posto, nos termos do artigo 51.° do Regulamento
de Disciplina Militar, o alferes de infantaria Nuno Pereira de Sá Nogueira de Lacerda Machado, :ficando imediatamente à esquerda do alferes Alípio Emílio Tomé
Falcão.
15) Desce vinte e cinco lugares na escala do seu
actual posto, nos termos do artigo 51.° do Regulamento
de Disciplina Militar, o alferes de infantaria Francisco
Manuel Homem de Gouveia Costa Fernandes, :ficando
colocado imediatamente à esquerda do alfere Eurico
César Moreno.
16) É nos termos da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, a
comissão de serviço na índia do alferes miliciano, do
batalhão de caçadores n.? 4, Hermite Simões Tomás,
referido na portaria de 30 de Março de 1956, publicada
na Ordem do Eicército n.? 5, 2. a série, de 31 de Maio
do mesmo ano.
17) Chama-se António Maria Amaral Tavares de Carvalho, e não António Amaral Tavares de arvalbo, o
soldado cadete de infantaria (atirador) n.? 1374/55, da
Escola Prática de Infantaria, que, pela Ordem. de Exército n.? 5, 2.a série, do corrente ano, é promovido a
aspirante a oficial miliciano.
18) Contam a antiguidade do actual posto de de as
datas que lhes vão indicadas os seguintes majores do
artilharia, promovidos pela Ordem do Eicército n." G,
2. a série, do corrente ano:
Francisco Germano Correia Dia da o ta, de de
15 de Outubro de 1955.
António Ribeiro Tasso de Pigueiredo e José érgio
Pessoa, desde 31 de Outubro d 1955.
Virgílio Vicente de Matos, Carlos F'anha Vic nte e
Alberto Augu to da osta Andrad , desde 1 de
Novembro de 1955.
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António Luis Margarido Castilho, desde 28 de Dezembro de 1955.
José Ventura Roldão e João Mascarenhas Viana de
Lemos, desde 6 de Janeiro de 1956 .
.José das N eves Pacheco, desde :?O de Fevereiro
de 1956.
Manuel ::\Iaria Delgado e Silva, desde 6 de Março
de 1956.
Luís Joaquim de Sequeira Manso Couceiro Leitão
e António Luis Tadeu, desde 20 de Março de
1956 .
....
l.rmando Machade cJ..a 'ilva, desde 19 de Junho
de 1956.
Mário Machado da Graça e Francisco António Correia Leal, desde 30 de Junho de 1956.
19) Frequentou com aproveitamento o curso de instrutor de educação física, na Escola do Educação Física
do Exército Bra ileiro, desde 1 de Março a 28 do Novembro de 1955, o alferes de artilharia Sigfredo Ventura da Costa Campo .

20) Desce eis lugares na escala do seu actual posto,
n~s. termos do artigo 51.° do Regulamento de Disciplina
M~htar, o alferes de artilharia Joaquim José Esteves
Vlrtuo o, ficando colocado imediatamente à esquerda do
alforo d artilharia João Manuel Graça Pereira do
Na ·cimento.
21) Pert ncia ao regimento de artilharia do costa, o
não ao r zim nto de artilharia n.? 6, o alferes de artilharia F r~ando José de Almeida Mira, que, pela Ordem
do Rxérciio n.? 6, 2. a érie, do corrente ano, foi colocado no comando militar de Moçambique.
:?2) PI' sta ' rviço no r gim nto de engenharia n.? 1,
(le. do 1D d .Julho do corr nto ano, para efeitos do
artigo 72.0 do h 'tatuto do Oficial do Exército, o tenente~oronel II eng nharia, da Inspecção
da Tropas do
• apadores, I, loriano B rnardo das N ev s.
23) Foi disp nsad , por despacho miníst rial d~ 17
d~ .lulh« do corr 1It\ a110 do curso para promoçao a
capitao o tenent
(1 nge;lharia Uanuel Fonseca Forr Ira Pinto Basto 'arrciru.
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24) Publica-se a relação dos candidatos que foram
admitidos ao concurso para oficiais médicos do quadro
permanente a que se refere a Ordem do Exército n. o 3,
2.a série, de 4 de Abril de 1956, p. 230:
Alferes miliciano médico do 1.0 grupo de companhias de saúde - Alberto Antunes.
Alferes miliciano médico do 2.0 grupo de companhias de saúde - Luis Algarvio Serpa Machado
Cabral.
Alferes miliciano médico do 1.0 grupo de companhias de saúde - Augusto Nadais de Vasconcelos.
Alferes miliciano médico do 2.0 grupo de companhias de saúde - António Augusto Antunes Pinheiro.
Aspirante a oficial miliciano médico elo 1.0 grupo
ele companhias de saúdo - Amadeu Balbino Ferreira Marques Buceta Martins.
Aspirante a oficial miliciano módico do 1.0 grupO
de companhias de saúde - Sérgio Luis do Espírito Santo.
Aspirante a oficial miliciano médico do 2.0 grupO
de companhias de saúde - José Maria Escarduça
Dias.
25) Í!J Arménio do Nascimento Guerra o tenente-coronel do serviço de administração militar promovido a.
este posto por portaria de 27 do Junho de 1956, inserta
na Ordem do Exército n." 6, 2.a série, do corrento ano.
26) É tenente miliciano médico o oficial Joaquim de
Almeida Mota, que, por portaria de 30 de Março de 1956,
insorta na Ordem. do Exército n. ° 4, 2. a série, do corrente
ano, é colocado no 2.° grupo de companhias de saúde.
27) Frequentou com aproveitamento, na Escola elo
Serviço Veterinário Militar, de 9 de Abril a 30 de Junho
do corrente ano, o curso de inspoctor de alimento.s o
o tenente veterinário António Mário Rodrigues Ribelfo.
28) Contam a antiguidade dos seus actuais postos
desde as datas que lhes vão indicadas os seguintes oficiais, promovidos pela presente Ordem do Exérciio !
Coronel do serviço de administração militar Augusto
Leonardo Neves, desde 25 do Julho de 1956.
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Tenente-coronel
do serviço de administração militar Carlos Pessoa Fraikin, desde 25 de Julho
de 1956.
Capitão médico Joaquim Rosa Madeira de Carvalho,
desde 22 de Abril de 1956.
Capitães do quadro dos serviços auxiliares do
Exército:
Alfredo Marques Abreu e Augusto Gonçalves
Vieira, desde 18 de Junho de 1956.
Aníbal Mário Rebelo Marques, desde 7 de
Julho de 195G.
~

29) Chefia a Repartição de Administração da Direcção dos Serviços do Ultramar desde 9 de Julho de 1956
o major do erviço de admini tração militar Rodolfo
José Branco Ló.
30) Contam a antiguidade

do seu actual posto desde

23 de Maio de 1956 os majores do serviço de administração militar Cremildo Pereira Mateus e 'Manuel Ribeiro
da Cunha, promovidos pela Ordem do Exército n.? 6
2. a série, de 1956.

31) Desce cinco lugares na escala do seu posto, nos
te:mos do artigo 51.° do Regulamento de Disciplina
Müitar, o alferes do orviço de administração
militar
J?ão Duarte
ilva de Figueiredo Gaspar, ficando imedtatamente à esquerda do alferes J oão Vitor Lucas
Varela.
32) Desce cinco lugares na escala do seu posto, nos
termos do artizo 51.° do Regulamento de Disciplina
Militar, o alfer~s do serviço de administração
militar
JOsé dos Santos Castro, ficando imediatamente à esquerda do alferes Manuel de Oliveira da Maia e Silva
e Forto .
.33) O tenente miliciano do serviço de administração
llt~tar, do 1.0 grupo de companhias de admi~istração
lltllitar, João Henriques Alves, que, por portaria de 30
d? Junho de 1956 inserta na presente Ordem. do ExérCl~~, pa sa ao ce~tro de mobilização de administração
iilitar n.? 1, continua a prestar serviço no 1.° grupo
e companhia' de aduiini traçâo militar.
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34) O tenente miliciano do serviço de administração
militar, do 2.0 grupo de companhias de administração
militar, Joaquim Augusto Pita, que, -por portaria de 30 de
Junho de 1956, inserta na presente Ordem do Exército)
passa ao centro de mobilização de administração militar
n. o 2, continua ao serviço na 3. a Repartição
da
2. a Direcção-Geral do Ministério do Exército.
35) Concluiram com aproveitamento no corronte ano
as provas especiais de aptidão para a promoção ao posto
de major os capitães do extinto quadro de oficiais do
secretariado militar a seguir indicados:
Manuel Martins Ramos.
Edmundo Alves de Carvalho.
Aristides César dos Santos.
36) Foi autorizada nos registos do matricula do alferes
miliciano do serviço de material do Estado-Maior do
Exército, na situação de disponibilidade, António de
Oliveira Ascensão a rectificação do nome de seu pai,
de João Ramos Ascensão para Leão Ramos Ascensâc37) O aspirante a oficial miliciano, do serviço de
administração militar , José Piros Lourenço, quo, por
portaria de 1 de Março de 1\::)56,publicada na Ordem
do Exército n. o 5, 2. a série, de 19j(), foi colocado na
V~ Direcção-Geral
do Ministério do Exército, eleve
ser considerado colocado na 2. a Repartição da llle~llua
Direcção-Geral.
38) O aspirante a oficial miliciano, do quadro dos s~rviços auxiliares do Exército, Aurélio Augusto Milhe!l'O
da Costa, que, por portaria de 1 de Março de 19~~,
publicada na Ordem do Exército u. o 5, 2. a série, de H)oü,
foi colocado na 1. a Direcção-Geral
do Ministório do
Exército, deve SOl' con id rado colocado na 3. a Repartição da mesma Direcção-G eral.
39) O aspirante a oficial miliciano do quadro dos serviços auxiliares do Exército Fernando Augusto Branco
Marcelino, que, por portaria do 1 li Março do 1956,
publicada na Ordem do Exército n. o 6, 2. a sério, ~e
1956, foi colocado no. La Dir cção-Geral do MinistérIO
do Exército, d v SOl' consid rado colocado na La Repartição da mos ma Direcção-Gorul.
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40) O aspirante a oficial miliciano do quadro dos serviços do Exército António Vasco Neto de Vivoiros, que,
por portaria de 1 de Março de 1956, publicada na
Ordem do Exército n.? 5, 2.a série, de 1956, foi colocado na La Direcção-Geral do Ministério do Exército,
deve ser considerado colocado na 3. a Repartição da
mesma Direcção-Geral.
41) O aspirante a oficial miliciano do quadro dos serviços auxiliares do Exército IIenrique Manuel Carmona
Rodrigues Botelho Iourão, que, por portaria de 1 de
Março de 195G, publicada na Ordem do Exército n." 5,
2. a série, de 1956, foi colocado na 1.a Direcção-Geral
do Mini tério do Exército, deve ser considerado colocado
na Repartição Geral do referido Ministério.
42) O aspirante a oficial miliciano do quadro dos serviços auxiliares do Exército Fernando Santos Moreira
Mendes, que, por portaria de 1 de Março de 1956, publicada na, Ordem do Exército n.? 5, 2.a série, de 1956,
foi colocado na 1. a Direcção-Geral
do Ministério do
]:xército, deve ser considerado colocado na 2. a Repartlção da mesma Direcção-Geral.
43) ão desligados do serviço desde as datas que lhes
vão indicada ,no tormos da última parte do artigo 15.°
do Decreto-Lei n. o 28 404, de 31 de Dezembro de 1937,
Os oficiais na situação de reserva
em seguida mencionados e que nas referida datas atingiram o limite de idade
para transitar para a situação d reforma:
General Carlos de Barros Soare Branco, desde
20 de Junho de 195G.
Major do oxtinto quadro auxiliar de artilharia Aristido Lopes Vieira, de de 17 de Junho de 1956.
Pre tava serviço na Direcção da Arma de Artilharia.
Major de engenharia Fernando Moreira de Sá, desde
H) de Junho de 193(3.
apitão d infantaria J o é Rodrigues dos Santos,
de «lo 9 do Junho de 1956.
apitão do quadro do serviços auxiliares do Exército Antóni
oolho, d sde 18 d Junho de 1956.
Pr stava
rviço na Agência Militar.
,
apitão de infantaria (,uilh rmo da Rocha Sorsfield,
d ·d 1 de Junho de 19r>6.

614

ORDEM DO EXERCITO N.· 7

2.· Série

Tenente picador António da Silva Monteiro, desde
21 de Junho de 1956. Prestava serviço no Quartel-General do Governo Militar de Lisboa.
44) Passou a prestar serviço como presidente do conselho administrativo do batalhão de caçadores n.? 2,
desde 7 de Junho de 1956, e, por acumulação, na carreira de tiro da Covilha, como director, desde 8 do
referido mês e ano, o capitão de infantaria, na situação
de reserva, Joaquim Augusto Teixeira. Fica, assim, nula
a declaração n.? 39), inserta na Ordem do Exército n." 6,
2.a série, de 7 de Julho de 1956.
45) Presta serviço, como escrivão de autos, no Quartel-General do Governo Militar de Lisboa, desde 13 de
Julho de 1956, o tenente de infantaria, na situação de
reserva, Francisco Henrique de Carvalho.
46) É tenente de infantaria, na situação de reserva,
o oficial Feliciano Nogueira, que, pela Ordem do Exército n. ° 6, 2. a série, do corrente ano, foi desligado do
serviço por ter atingido o limite de idade.
47) Presta serviço na carreira de tiro de Chaves, cornO
adjunto, desde 1 de Julho de 195G, o tenente de infantaria, na situação de reserva, Álvaro Henriques Antunes.
48) É de 14.320~80 a importância da pensão anual
atribuída ao tenente de infantaria Argentino Herculano
Seixas, e não de 11.899J30, como foi publicado na Ordem
do Exército n. ° 6, 2. a série, de 7 de Julho de 1956.
49) Presta serviço na Repartição do Gabinete, d~sde
23 de Julho de 1956, o coronol do artilharia, na sItuação de reserva, Rui Pereira da Cunha.
50) Chama-se Delfim de Sousa Pinto Machado Coutinho o tenente miliciano de reserva de artilharia que,
pela Ordem do Exército n. ° 4, 2. a série, do corrente ano,
teve baixa de serviço por ter atingido o limite de idade.
51) Deixou de prestar serviço na guarnição mil.itar
de Aveiro, desde 27 de Julho de 1956, o capitfLomódlco,
na situação de reserva, Manuel Dias da Costa.
52) Presta serviço, desde 14 de Julho do corrente a~o,
no regimento de artilharia ligeira n.? 1 o capitão médIco
António de Deus Mouga Rodrigues, que, pela prose~to
Ordem do Exército, transita para a situação de resen:a.
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53) São considerados apresentados no comando militar
de Moçambique, onde residem actualmente, os tenentes
milicianos médicos, na situação de reserva, João Teixeira
Pimentel, João Cravo Lopes Cardoso e João Bento
Paradinha.
54) É considerado apresentado no comando militar
de Macau, onde reside actualmente, o tenente miliciano
médico, na situação de reserva, Alexandre Mário Brandão Pinto da Veiga.
55) Deixou de prestar serviço na 3. a Repartição da
2. a Direcção-Geral, desde, 24 de Julho de 1956, o coronel
do serviço de administração militar, na situação de reserva, Hermenegildo Chaves de Paiva.
56) Nasceu em 21 de Dezembro de 1886, e não em
24 do referido mês e ano, o capitão do serviço de administração militar Virgilio Lusitano da Silva Lobo de
Miranda, que, por portaria de 24 de Maio de 1956, inserta na Ordem do Exército n. o 5, 2. a série, do corrente
ano, passou à situação de reforma.
57) Presta serviço, desde 7 de Julho do corrente ano,
no 2.0 grupo de companhias de administração militar
o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército
José Maria da Silva, que, pela presente Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
58) Presta erviço, desde 25 de Julho do corrente ano,
no grupo de artilharia contra aeronaves n. o 1 o capitão
do quadro dos erviços auxiliares do Exército António
Lúcio Aguião Valente, que, pela presente Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
59) ão considerados apresentados no comando militar de Angola, onde residem actualmente, os tenentes
miliciano médico, na situação do reserva, Augusto
Herculano de Morais Alvim o Amadeu Gonçalves.
()O) É considerado apresentado no comando militar de
Angola, onde re ide actualmente, o tenente milici~no
veterinário, na situação de reserva, Isidoro Martins dos
Santos.
Gl) É da importância de 20.6641$ a pensão anual de
reserva atribuída ao tenente João Roque, e não de
18.4531580, como foi publicado na Ordem do. Exército
n.O 5,
séri , de 31 de Maio de 19bG.

e.-
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62) É de 39.837~60 a pensão anual atribuida ao capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Manuel da Silva, referido na declaração 72) da Ordem do
Exército n.? 6, 2.a série, de 1956.

63) São nomeados para a frequência do curso de
altos comandos, no ano lectivo de 1956-1957, os seguintes coronéis:
Infantaria

António Vitorino França Borges.
João Duarte Marques.
Artilharia

Alfredo José Ferraz Vieira Pinto de Oliveira,
corpo do estado-maior.
JOrLOMáximo Tassara Machado.

do

Cavalaria

Francisco António de Araújo de Azevedo Pimenta
da Gama.
Engenharia

Manuel da Conceição Gomes.
Alberto Andrade e Silva, do corpo do estado-maior.
Ministério do Exército - 2.a Direcção·Geral-

3.a Repartição

64) Pensões anuais atribuidas aos oficiais em seguida
mencionados e que, pela presente Ordem do Exército,
transitam para a situação de reserva:
Coronel de artilharia Acácio Vidigal das Neves e
Castro, 72.000r$.
'
Coronel do serviço de administração militar José
Luis Ferreira, 7 1.62M60. Tem 38 anos de serviço.
Major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Joaquim Machado Portelinha, 51.600~.
Capitão médico António de Deus Mouga Rodrigues,
32.000~. Tem 30 anos de serviço.
Capitães do quadro dos serviços auxiliares do Exérci.to:
António Lúcio Aguião Valente, 40.8001$.
José Maria da Silva, 40.800$.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército António Augusto Santos Romão, 21.570;$.
Tem 28 anos de serviço.
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IX _BALAM
•

A) Cofre de Previdência

.

dOS

Oft

~ de
Nos termos do artigo 45.0 do Decreto n." 22199, de 1D
ao 2,0 trimestre de 1956:
RECEITA
Saldos do anteoedente
(depois do balanço):
Fundo de maneio ' . • • • • • . •
Depósitos à ordem
• • • • • • • • • •
Titulos de crédito (valor de compra) . ,
Imóveis:
Prédios de renda livre .••.•.••
Casas do renda oconómica em Lisboa
Casas de renda económica no Porto

12.000~00
3:464.472640
19:848.648690
5:263.450600
4:952.680~90
3:341.6581160
32.632620
964.8421120

Móveis o utensílios
. • . • ••
Construções em curso.
. . . .
Quotas:
Recebidas

durante

.Juros:
Recebidos

duran te o trlmes tre .

Reoeitas

eventuais

o trlmostre

422.2291190

125.4441140

(art. 23.0 do Decroto

n.? 22 199)

AdlUinlstração
de Imóvols - Rendas recebIdas
rante o trimestre:
Em prédIos do renda livre.
• • . . . • .
Em casas de renda económIca em Lisboa Em casas do renda económica no Porto.
Diversos depósitos:
Contrlbulções
aguardando

•'ulIdo de admtntstraçao
Adicionais

recebidos

destino

171~80

du83.9851100
7~.886,,00
46.9201100

•••

.
durante

o trimestre

•

21.966~50

~

-------------------------------------- ~
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CETES
ci~is do Exército

Metropolitano

F'e\'ereiro de 1933, publica-se o balancete

do Cofre referente

DESPESA
Stblidl

08 -Pagos
durante o trimestre:
I)a ger3ucia vigente.
•

8tbs 'dl
S
1 os a li{Juldar.

421.022.500
10.744600

• •

'b~dI08
em preatações
;
restações pagas durante

1.4·,OnOO

o trimestre

lIenda8 'Itallcla8
.I.dllll I
dur n straÇAo de Imóveis - Despesas
cante o trImestro:
l'
°m a conservnção
dos pródios

'lido de administração:
Ir'
1)1 arias despesas liquidadas
Verso
1 8 depó8lt08:
,?ortAuciáS
devolvidas
8
U1çõe.. • . . • • •
'ld08
que pa8sam:
FUUdo d
Depó
e maneio
• • •
'l'lt .h08 à ordem
• •
lmóU10s de crédito (valor
Veis:

C

2.398.$00

.
liquidados

19.154640

uo trimestre
ou transferidas
e con trl• . • • . - • • • • • •
------• • • - • • •
• - • • - - •
de compra) •

Prédios de renda livre
••••••••
gaBas de renda económica
om Lisboa.
asas do ronda económlca no Porto
••
IdÓVeis
co
e utenslllos
••..•
- ..••.
' ..•
'l~struçoos om curso - Edifícios
cm Evora o
OUlar • • • ••
• •.••...•.•.

209630
480.414n90
12.0001500
3:5H.048(i50
19:840.6401'190
5:263.450600
4:952.6806UO
~:341.658660
32.6321120
1:175.970640

lha:
Dlnhoiro

..........._

om cofre

• • . • • • . • . • . • . • •
8.5906&0
_______________

~3~8~:1~7~6.~68~0~6~00
38:6M .0911'190

~-----------------------------~
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ANÚNCIOS

Escola do Exército
Declaração de vacatura

Nos termos do Decreto ri." 1529'4, de 3.0 de Março
de 1 9tZ8,e para efeitos do respectivo provimento, faz-se
público que se encontra vago o lugar d,e mestre de
esgrdma,
080 candidatos 'ao referido lugar deverão satisfazer às
condições prescri tas na alínea b) do. !lII'tigo 31.° do Decreto n," .3.0874, d,e 13, de Novembro de 1940, ,e a'presentar 'na secretaria da Escola, até às 15 hoOras,do
dia ,29 de Setembro de 19516, os seus ;requerimentos,
feitos em papel selado ,e dirdgidos ao comandante da
Escola do Exérci to , devidamente dnstruídos com os documerutos a que se refere o artigo 3.° do Regulamento
para o Provimento dos Lugares de Mestre de GináBtic.a
e Esgrima, Mestre de Equitação e de Lnstrutores .Aux1Iiares de Ginástica ,e de Equitação. da Es-cola do Exército, aprovado pelo Decreto n.? 15 ;2914,de .30 de Março
d'e 19128.
1

E>scQla do. Exército, 19 de Julho de 1956. - O Comandante, Alexandre Gomes de Lemos Corrêa Leal,
ge.neral.
(Publicado no DíMio do Oov.",w n.? 180, 2." sério, do 31 do J\llbo
do 1956).

Nos termos do. amigo 20.° do Decreto-Lei n." .30 814,
de 1,3 de Novembro de 1'940, ,e das alterações constantes
do Decreto-Lei n." 36237, de 21 de Abri] de 1941~ e
para efeitos ,do. respectivo provimento, faz- e púbhcO
que se encontra aberto concurso 'para professor adjunto
das:
1,9.a cadeira - A.dmini,stração Pública e Finanç.a~.
20.a cadeira - Tecnologia Administraciva
e ~!I)htaro
.
21. ~ cadeira - Serviços de .àdministreção
~~itar - Escrituração
e Contabilidade l\!ihtaTeSI.

22.a cadeira - Elementos de Táctica 08ra1- Táctdca ,dos Serviço,s de .Administração Militar.
Org,a,nização e Funcionamento
do .Abaste,cimentos, em Oampanha.
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Os candidatos ao referido Iugar devem satisfazer às
condi'ções presori tas nos ,artigos 18. e 19. do mesmo
decreto e apresentar na secretaria escolar, 'até às 15 hoTaiS do dia 29 de Setembro de 1956, aossuas declarações" feitas em papel selado e dirigidas ao comandante
da Escola, instruídaS! com os documentos a que se refere
o 'aI'tigo 3. e seu § único do Decreto m.? 13 764, de
13 de Junho de 1927.
0

0

0

Escola do Exército, 23 de Julho de 1~9Õi6.
- O CollUand'ante, Alexandre Gomes de Lemos Corrêa Leal,
general.
(Publicado no Diário d'o Governo n.? 180, 2.a série, do 31 de Julho
de 1956).

Obituário

1956
Fevereiro

5 - Capitão de infantaria, na situação de reserva, Artur
. António da Conceição. Prestava serviço no Instituto Geográfico e Cadastral.

Rectificações

Na Ordem do Exército n.O 5, 2.' série, do corrente ano, a p. 389,
1. 25.', onde se lê: "22üj55», deve ler-se: ,,229/53»; a p. 400, 1.32",
o~de se lê: "Grupo de carros de combate», deve ler-se: "Grupo
divi ionário de carros de combate»; a p. 411, L 5.·, onde se lê:
«1116/55» deve ler-se: 1116/54»; a P: 400, L 30.', onde se lê: "Peres Estev~s» deve ler-se: "Perez Esteveae ; a p. 401, 1. 3.', onde
se li': "Octá~io» deve ler-se: "Octávio»; a p. 401, L 11.·, onde se
lê: «Fernandes» , deve ler- e: «Fernando»: a p. 4.01,1. 22.', onde se
lê: "Domingues' Üuria», deve ler-se: «Dominguez Cuãae ; a p. 401,
1. 24.') onde se lê: "Borracho», deve ler-se: «Borrcchoe ; a p. 415,
1. 23.', onde se lê: " anto» deve ler-se: "Santos»; a p. 416, 1. 29.',
Onde Se lê: «Duval», deve ler-se: "do Vale».

Affonso Magalhães de Almeida Fernandes.

Está conformo.

o Ajudante-General,

!.~;é4

t:.

E. . E.)

~8>t·
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do Exército
2.-

N,O 8

o

SérIe

8 de Setembro

de 1956

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

l-DECRETOS

Ministério

E PORTARIAS

do Exército - Repartiçao

Geral

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, nos termos do Decreto-Lei n. 040627,
de 1 de Junho de 1956, conceder a Eugénia Tavares
Nepomuceno, ou Eugénia Tavares de Matos, viúva do
capitão reformado Manuel de Matos Castanho, o subsidio
mensal no quantitativo de 3005, a partir do 14 do corrente.
Ministério do Exército, 27 de Julho de 1956.O ubsecretário de Estado do Exército, A.lfonso de Almeida Fernandes .

..
'

(Visada polo Tribunal
devido. emolumentos,

de CoulAl em 13 de Agosto de 10~G, Silo
DOI termos do Decreto o,, 22257),
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Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, nos termos do Decreto-Lei n." 40627,
de 1 de Junho de 1956, conceder a Maria Alcina da
Fonseca Granja, ou Maria Alcina Gomes da Silva, e ao
seu filho José Manuel Granja Gomes da Silva, viúva
e orfão do alferes José Gomes da Silva, o subsidio
mensal no quantitativo de 420;5, a partir de 10 do
corrente.
Ministério do Exército, 27 de Julho de 1956.- O Subsecretário de Estado do Exército, Atfonso de Maqalhõee
de Almeida Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Agosto do 1956. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 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 Brígida da Conceição Nascimento e Sousa, filha do falecido maj or reformado António Pedro do Nascimento e Sousa, a reversão da quota-parte do subsidio mensal no quantitativo
de 239tUO a partir de 5 de Junho último, alterado para
300~ a partir de 1 do corrente, de harmonia com o
Decreto-Lei n. o 40 627, da mesma data, em virtude do
falecimento de sua irmã Isménia da Conceição Nascimento e Sousa, em 4 de Junho do corrente ano.
Ministério do Exército, 31 de Julho de 1956. - O Subsecretário de Estado do Exército, A.ffonso de Almeida
Fernandes. (Visada pelo Trlbunnl de Contas om 4 de Agosto de 1956. SAo
devidos

emolumentos,

n08

tormos do Docreto n.· 22 257).

Manda o 'Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, nos termos do Decreto n. o 40 627,
de 1 de Junho de 1956, conceder a Adelaide Etelvina
dos Reis Graças, viúva do capitão António Maria das
Graças, o subsidio mensal de 300t$, a partir de 19 do
corrente.
Ministério do Exército, 31 de Julho de 1956.-0 Subsecretário de Estado cloExército, Alfonso de 1.1agalhdes
de Almeida Fernandes.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Conta. em 21 do Agosto do 1956. Sito de'
nos termos do Deere to n.· 22 267).
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Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, considerar nula e de nenhum efeito
a portaria de 4 de Janeiro último, inserta no Diário do
Gove1'no n. o 35, 2. a série, de 10 de Fevereiro, e na
Ordem do Exército n. o 2, 2. a série, de 3 de Março, do
corrente ano, concedendo ao tenente-coronel reformado
José l\Iarcelino uma pensão mensal de 510$, a partir de
16 de Novembro de 1955.
Ministério do Exército, 10 de Agosto de 1956.O Subsecretário de Estado do Exército, Alfonso de Al.
meida Fernandes.
(Anotada

pelo TrIbunal

de Contas em 11 de Agosto de 1956).

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, nos termos do Decreto n. o 16070,
de 25 de Setembro de 1928, e do Deoreto-Lei n." 40627,
de 1 de Junho de 1956, conceder a Beatriz Júlia de Almeida Peças, filha do falecido alferes reformado Miguel
Augusto Peças, a reversão da quota-parte do subsídio
no quantitativo mensal de 23\)610 a partir de 23 de Maio
do corrente ano e de 3005 a partir de 1 de Julho findo,
em virtude do falecimento de sua irmã Emília Augusta
de Almeida Peças, em 22 do referido mês de Maio.
Ministério do Exército, 10 de Agosto de 1956.O Subsecretário de Estado do Exército, 4tfonso de Almeida Fernandes.
(VIsada pelo TrIbunal de Contas om 14 de Agosto de 1956. N1io são
devidos emoJumontos, DOS termos do Decreto D.o 22257).

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro do Exército, nos termos do Decreto n.? 16 070,
de 25 de Setembro de 1928, conceder a Maria Preciosa
da Costa Bento, viúva do major reformado Joaquim
José da Costa Bento, a reversão da quota-parte do subsídio mensal no quantitativo de 239;S1Oa partir de 1 de
Janeiro último, alterado para 3005 a partir de 1 de
Julho findo, nos termos do Decreto-Lei n.? 40627, de
1 de Junho de 1950, em virtude do casamento de sua filha
Helena Costa, em 16 de Agosto de 1954.
Mini tério do Exército, 17 de gosto de 1956. - O
~ubsecretário de Estado do Exército, 4tfànso de Almeida
ernandes. (VIsada pelo Tribunal de Contas om 23 de Agosto do 1911G.Nilo do
devidos emotumontcs,

n08

termos do Decreto

0.°

22257).
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DE SITUAÇAO

Ministério do Exército _I.a DirecçAo·Geral-

2.a RepartiçAo

Por portaria de 11 de Agosto de 1956:
Reserva

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n.? 15, António Maria Darroco, nos termos da alinea b) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n. o 36304, modificado pelo Decreto-Lei n. o 38916,
de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 24 de Julho de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Agosto de 1956. Não .lio
devidos ,emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Por portarias 'de 17 de Agosto de 1956:
Adido

Major de artilharia, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2, Luís Gastão Ramalho Fernandes, por ter
sido requisitado para desempenhar uma comissão de
serviço no Ministério do Ultramar, como presidente
da Câmara Municipal de S. Tomé, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de Agosto de 1956.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 25 de Agosto de 1956).

Quadro da arma de artilharia

Coronel de artilharia, supranumerário, do regimento de
artilharia pesada n.? 3, onde continua colocado, Francisco Peixoto Chedas, para preenchimento de vaga
no quadro, devendo ser considerado nesta situaçãO
desde 7 de Agosto de 1956.
(Vllada pelo Tribunal de Contas em 28 de Agosto de 1956. Nilo silo
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22 267).

Reserva

Major de engenharia, adido, com licença ilimitada, Antó)nio de Arantes e Oliveira, nos termos da alínea b
do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 36304, modificado
pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setemb:o
de 1952, devendo ser considerado nesta situaçtLO
desde 3 de Agosto de 1956.
(Vlaada pejo Tribunal de Contas em 81 de Agosto de 1956. Nilo .no
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22 257).
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de 20 de Agosto de 1956:

Considerados regressados ao serviço deste Ministério o
tenente miliciano do serviço de administração militar,
adido, Orlando Parente Maia Marques e o alferes miliciano de infantaria Luis Manuel Moreira Azevedo,
por terem deixado de prestar serviço em comissão
militar, o primeiro na provincia de Angola e o segundo
no Estado da índia, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente,
2 de Julho e 9 de
Junho de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Agosto de 1956. Nilo são
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Abatidos ao efectivo do Exército os alferes milicianos,
de infantaria, do regimento de infantaria n. o 6, Valdemar Adriano Martins Rangel e, do batalhão de caçadores n." 2, .João de Melo e, de engenharia, João
Charters de Azevedo Monteiro Conceição, os dois primeiros por terem passagem ao comando das reservas
de marinha, desde 10 de Agosto de 1956, nos termos
do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 37 025, de 28 de Agosto
de 1948, e o último por ter tido passagem ao quadro de
complemento das forças aéreas, ao abrigo do § único
do artigo J.o da Portaria n. o 14 844, de 14 de Abril
de 1954, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Março de 1955.
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 11 de
Maio do 1956, inserta na Ordem do Exército n. o 5,
2. a série, do corrente ano, que passa a adido, em
comissão civil na Guarda Fiscal do Estado da India,
o tenente de infantaria Flávio Martins Videira, devendo continuar a ser considerado na situação anterior de adido em comissão militar na provlncia de Moçambique.
(Anotadas pelo Tribunal de Contas 0'" 25 de Agosto de 195ü).
Adidos

Capitão de artilharia, do Instituto Profissional dos Pupilos
do Exército, Álvaro Baptista Jacquet e tenente de
infantaria, da Escola do Exército, Carlos Manuel do
Melo ilva Flor Brás dos Santos, por terem sido
nomeado : o primeiro, professor efectivo do 8. o grupo
ele di ciplinas do me mo Instituto, por portaria de 13
d Julho de 1956. e, o egundo, instrutor de táctica de
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infantaria da citada Escola do Exército, por portaria
desta data, devendo ser considerados nesta situação
desde 20 de Agosto de 1956.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contai

em 29 de Agosto de 1956).

Major de infantaria, do comando militar da Guiné, José
de Albuquerque, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço militar no ultramar, ao
abrigo da alinea c) do artigo 3. ° do Decreto n. ° 39816,
de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 10 de Agosto de 1956.
Tenentes milicianos do serviço do administração militar,
do 1.0 grupo de companhias de administração militar,
José António Amaral Fernandes e, do 2.° grupo ~e
companhias de administração militar, Alfredo dos Rels
Varandas e Augusto Cruz Marques da Silva, por terem
sido requisitados para desempenharem comissões de
serviço dependentes do Subsecretariado de Estado da
Aeronáutica, devendo ser considerados nesta situa~ão
desde 26 de Maio de 1956.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 25 de Agosto de 1956)·

Quadro dos serviços auxlliares do Exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, José Eugénio Maria Cabral de Sampaio, que,
de regresso do comando militar de Macau, se apresentou em 20 de Julho de 195G, desde quando deve
ser considerado nesta situação para preenchimonto
de vaga no quadro.
Reserva

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda
Nacional Republicana, António Geirinhas, nos termOS
da alinea a) do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 3G 304,
modificado pelo Decreto-Lei n.? 38916, do 18 de Se·
tombro de 1952, devendo SOl" considorado nesta situaçitO dosde {) de Agosto de 1956.
(Visadas pelo Tribunal do Contas om 31 de Agosto
são devidos omolumentos, nos tormos do Decreto

de 1956. Nil.o

n.· 22257).

Supranumerário

Tenente-coronel do engenharia, do regimento do"engr
nharía n." 1, onde continua colocado, Júlio Ange o
0
de Sousa Monteiro, nos termos da segunda parto
artigo 58.° do Decreto-Lei n." 28 401, substituido pe o

1
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Decreto-Lei n.? 32692, de 20 de Fevereiro de 1943,
e da Portaria n." 11 079, de 31 de Agosto de 1945,
por ter sido nomeado para fazer parte das forças
expedicionárias no Estado da India, devendo ser coniderado nesta situação desde 18 de Agosto de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Agosto de 1956. Nilo são
devidos emolumentos,
n08 termos do Decreto n.o 22 267).

P01' portaria de 23 de Agosto de 1950:
Reforma
(Despacho
de 20 de Agosto de 1956 da Caixa Geral de Depôstvos, Crédito e Previdência,
publicado no Diário do Govern o
n.? 198,2." série, de 22 de Agosto de 1!156).

Tenentes, do quadro dos serviços auxiliares do Exército, da L" companhia disciplinar, João Antunes 1\1ilheiro e, chefe de banda de música, do regimento de
infantaria n.? 12, Domingos Maria Ferreira, nos termos
da alínea b) do artigo 13.° do Decreto-Lei n.? 36 304,
de 24: de Maio de 1947, modificado pelo Decreto-Lei
n.? 3891G, de 18 de Setembro de 1952, por terem
sido julgados incapazes de todo o serviço militar,
devendo ser con iderados nesta situação desde, respectivamente, 3 de Maio e :?G de Julho de 1956.
(Nilo carece de visto ou ano tnção do 'I'rfbuna]

de Contas).

Por portarias de 2 de Agosto de 1.956:
Transita para o quadro de sargentos milicianos de infantaria, no posto de furriel, o aspirante a oficial miliciano
de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 2, Gaspar
Riboiro Bravo do l\Iagalhães e Couto, nos termos do
§ 1.0 do artigo 97.° do Decreto-Lei n.? 38916, de 18
de etembro do 1952, devendo ser considerado nesta
situaçoão desde 24 do Agosto de 1956.
Reforma
(DespachO de 20 de Agosto de 1956 da Cal%!<Gorai do Dopósltos,
Cródlto e Pruvldêue a, publicado no Diário do Governo n.' 198,
2." sórlo, de 22 de Agosto do 1956).
í

Ooronéi , de infantaria, Gastão Ribeiro Pereira, Carlos
Prago o do Rio arvalho
António ilveira Bettencoun, d artilharia, Ricardo Moreira do Ama.ral; ma-
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jores: do serviço de administração militar, Carlos
David dos Santos e, do extinto quadro auxiliar de
artilharia, José Antão Nogueira; capitães: de infantaria, Joaquim Lopes de Gusmão, Francisco de Oliveira Coelho, Nestor de Oliveira Lobo e Silva, de
cavalaria, Joaquim António Bernardino e, chefes de
banda de música, José Maria Cordeiro e João Pereira
Biscaia; tenentes: de infantaria, António Ramos Paulos,
Pedro Augusto Afonso Cardoso Dias, Luís Ferreira,
António Maria de Castro Ferreira Braga, Francisca
dos Santos Moutinho, Leonardo Campos de Almeida
e Agostinho de Almeida Graça, todos na situação de
reserva, nos termos da alínea a) do artigo 13.° do
Decreto-Lei n.? 36304, modificado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, por terem
atingido o limite dê idade, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 21 de Janeiro,
18 de Fevereiro, 10 de Março, 30 de Abril, 6 de
Fevereiro, 19 de Março, 6 de Janeiro, 6, 31 e 213 de
Março, 8 de Fevereiro, 2G, 17, 26, 29 e 31 de MarçO,
15, 20 e 23 de Abril de 1956.
Tenentes: do quadro dos serviços auxiliares do E:x:ército, Manuel José Rodrigues, na situação de reserva, e
Abilio Ferreira Calatré, nos termos da alínea b) do
artigo 13.° do Decreto-Lei n.? 3G 304:, modificado
pelo Decreto-Lei
n.? 3891G, de 18 de Setembro
de 19õ2, por terem sido julgados incapazes de todo
o serviço militar, devendo ser considerados nesta
situação desde. respectivamente,
25 de Abril e H de
Janeiro de 195G.
(Não carecem

de vIsto ou anotnçno do TrIbunal

do ConIA')'

Adidos

Tenente do serviço de administração militar, das Oficinas Gerais de Fardamento,
José Manuel E 'teves
Casanho do Giro, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão des erviço nas referidas Oikinas,
devendo ser considerado nesta situação desdo 1 de
Agosto de 1956.
Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de metralhadoras n.? 2, Januário Luis de Sousa VelosO .e
aspirante a oficial miliciano de infantaria, d? regmento do infantaria n.? 11, Raul Jo
GuerreIro
1fuentes.. por terem sido requisitados para desempenharem comissões de serviço, o primeiro na proviné
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cia da Guiné e o segundo na de Cabo Verde, ao
abrigo da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954:, devendo ser
considerados nesta situação desde 25 de Agosto de
1956.
Baixa de serviço

Tenente miliciano médico, do centro de mobilização do
serviço de saúde n.? 2, Manuel da Silva Pereira e
aspirante a oficial miliciano de infantaria, da escola
prática da arma, Pedro l\Ianuel Soares Ferreira Onofre, nos termos da última parte do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 28404, de 31 de Dezembro de 1937,
por terem sido julgados incapazes de todo o serviço
pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados nesta ituação desde 21 Agosto de 1956.
Separado do serviço

Tenente de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 5,
Fernando António dos Santos Martins, nos termos do
artigo 178.° do Regulamento de Disciplina Militar e
artigo 14.° do Decreto-Lei n." 36304:, de 24 de Maio
de 1947, alterado pelo Decreto-Lei n. ° 38 916, de 18
de Setembro de 1952, sem direito a vencimento por
não ter 15 ~nos de serviço e 40 de idade, ao abrigo
do § único do artigo 13.° do mencionado Decreto-Lei
n. ° 36 304:, devendo ser considorado nesta situação
desde 11 de Ago 'to de 1956.
Oficiais milicianos de reserva

Tenentes milicianos: de infantaria, do comando militar
de Cabo Verde, Armando Bonuci Veiga, do comando
militar de Angola, Manuel Águas Cruz, do centro de
mobilização
de infantaria n." 1, Fernando Raposo e
Virgílio Fon eca da Cunha, do centro de mobilização
de infantaria n.? 3, Quirino dos Santos Mealha, do
centro de ruohilizaçâo de infantaria n.? 5, José Martins
Marques Ferreira, do centro de mobilização de infantaria D.O 8, Emílio Fernandes Carranca, do centro
de mobilização do infantaria n.? 12, Manuel Vicente
Faria, do centro de mobilização de infantaria n.? 13,
Luís Inácio Mamede Fernandes, do centro de mobilizac:ão de infantaria n. ° 17, J o é dos Santos Fernandes
Azudo : de cavalaria, do c ntro de mobilização de
d'
cavalaria n. ° 3, J oSÓTorres Ferrari e Silva; mó lCO!:;,
do entro de mobilização do serviço de saúdo n.? 1,
v

,
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João Filipe Barata, António Figueira Rego e Augusto
Salazar Leite, do centro de mobilização do serviço
de saúde n. o 2, Arnaldo Taveira Queirós, José Novais
da Costa Vilaça, Manuel Fragoso de Almeida, José
Nunes Vidal da Rocha Calisto, Adriano de Mesquita
Magalhães e António dos Santos Amaral; da brigada
n.? 5 de caminhos de ferro, Sérgio Augusto Salgado;
do serviço de administração militar, do centro de
mobilização de administração militar n. o 2, Jorge
Braga; alferes milicianos: ele infantaria, do comando
militar de Angola, Rui Araújo de Pádua, do comando
militar de Macau, António Ribeiro Duarte Ralh a,
do centro de mobilização ele infantaria n. o 5, Mário
Amado Alves o, do centro do mobilização de infantaria n. o 16, Aníbal do Carmo Rosa Bruno; de engenharia, do comando militar de Angola, António
Augusto ele Vasconcelos Azevedo e Silva de Faria!
nos termos dos artigos 25.0 e 26.0 do Decreto-Lei
n. o 36 304:, modificado pelo Decreto-Lei n. o 38 916,
de 18 de Setembro de 1952, por terem atingido o
limite de idade, devendo ser considerados nesta situaÇfLO desde, respectivamente,
5, 10 e 11 de Julho, 17
de Junho, 8, 21 e 7 de Julho, 16 de Agosto, 24, :H,
e 8 de Julho, 19, 20 e 26 de Agosto, 30 ele Junho,
12 e 19 de Julho, 1, 2, 18 e 17 de Agosto, 29 ele
Julho, 5 e 21 de Agosto, 17, 11 e 13 de Julho de 1956.
(Anotadas

polo Tribunal

de Contas em 31 do Agosto do 1(56).

111- PROMOÇOES

Ministério

do Exército _La Oirecçao-Geral-

2. a Repartiçao

Por portarias de 11 de Agosto de 1966:
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Capitão do quadro dos serviços au..xiliares do gxército,
o tenente do mesmo quadro Alberto José Lucas de
Sousa.
Escola Prática de .Engenharia

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Bxército,
o sargento-ajudante, do regimento de artilharia pesada
n.? 2, Manuel da Silva Marques.

2.' Série
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Depósito disciplinar

Alferes do quadro dos serv-iços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante, do batalhão de caminhos de ferro,
António Isidro Martins.
(VIsadas pelo 'l'rlbuual de Contas em 28 de Agosto de 191>6.São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n •• 22 257).

Comando militar de Angola

Oapitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, o tenente do mesmo quadro, adido', no comando
militar de Angola, Henrique Ferrer Simões Tavares.
Adido

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do mesmo quadro, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, Edgar Octávio Morato de Campos e Sousa.
(Visadas pelo Tribunal
dovldos emolumentos,

de Contas em 30 de Agosto de 1956. Silo
nos termos do Decreto n .• 22257).

Por portarias de 17 de Agosto de 1956:
Adido

Brigadeiro, o coronel de artilharia, tirocinado, adido,
comandante militar do Estado da índia, António Miguel Monteiro Libório.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas em 30 de Agosto de 1956. São denos termos do Decreto n •• 22 257).

Direcção da Arma de Artilhari'a - 3.' Inspecção

Brigadeiro, inspector, o coronel de artilharia, tirocinado,
inspoctor interino, António Cimo Rodrigues Pacheco.
Direcção da Arma de Engenharia
tnspecção

de tropas

de sapadores

Brigadeiro, inspector, o coronel de engenharia,
nado, Jorge César Oom.

tiroci-

Quadro da arma de artilharia

Major, o capitão de artilharia, do regimento de artilharia pesada n. o 2, l\figuel Martins de Sequeira Braga.
(Visadas palo Tribunal
devido. emolumentos,

de Couras ern de 28 Agosto de 1956. Silo
nos termos do Decreto
22 267).

u.·
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Por portarias de 20 de Agosto de 1956:
Quadro da arma de engenharia

Tenente-coronel,
o major de engenharia, da escola prática da arma, José Mexia Heitor Júnior.
Major, o capitão de engenharia, do batalhão de telegrafistas, José de Azevedo Monteiro de Barros.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contns em 30 de Agosto de 1956. sno
nos termos do Decreto n.o 22257).

Adido

Major, o capitão de engenharia, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na Câmara Municipal do Porto,
Fernando Edgard de Almeida Caiola.
(Visada pelo Tribunal
vldos emolumentos,

de Contas em 31 de Agosto de 1956. SAo denos termos do Decreto n.o 22257).

Regimento de infantaria

n.O 10

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria. em disponibilidade, Augusto Vasques Pereira Castilho, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1954.
(Visada
vidos

pelo Trlhunal
emolumentos,

de Coutas em 28 de Agosto de 1956. SAo denos termos do Decreto n.o 22257).

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em di ponibílidade, o soldado cadete n. o 331/56, do regimento
de cavalaria n.? 5, Tito Livio Esteves Xavier, contando a antiguidade desde 6 do Agosto de 1956.
(Nilo carece do visto ou ano taçâo do Tribunal

Contam a antiguidade

do Contas).

desde 1 de Novembro de 1954:

Comando militar de Angola

Alferes de infantaria, em disponibilidade, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, om disponibilidade,
Américo Vaz Reborclão Correia e J OSÓ de Sousa Mendes da Rocha Dinis.
(Visada polo Tribunal
vldos omolumentos,

de Contas em 28 do Agosto do 1956. Silo de'
nos tormos do Docroto n.· 22 207).

Alferes miliciano do infantaria, o aspirante a oficial miliciano do infantaria J osé Luís Gomos I~erreira.
(Visada
vldos

poro Tribunal
omolumontos,

de Contas em 30 do Agosto do 1956. Silo do'
nos termos do Decrete
22 257).

D.·
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n. o 2

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, Armando Brilhante da Silva Pessoa Martins.
Regimento de engenharia n.O2

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, o
aspirante a .oficial miliciano de engenharia, em disponibilidade, Alvaro Joaquim Salema Barbosa Cabreira.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 28 de Agosto de 1956. São
nos termos do Decreto n,? 22 257),

P01' portaria de 23 de Agosto de 1956:
Quadro dos chefes de banda de música

Alferes chefe de banda de música, o sargento-ajudante
músico, da Guarda Nacional Republicana, Carlos Soares de Oliveira, contando a antiguidade desde 26 de
Julho de 1956.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 81 de Agosto de 1956. São
no. termos do Decreto
22 257).

n.·

Por portaria de 28 de Agosto de 1956:
Regimento de Infantaria

n.· 7

Capitão, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, Jo é Maria imões.
(VIsada pelo Trlbuoal
devido. emolumeutos,

IV -

COLOCAÇOES,

de Conta. em 81 de Agosto de 1966. Silo
nos termos do Decreto 22 2~7).

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Ministério do Exército - I.' Oirecçao-Geral·"

2.

&

Repartiçao

Por portaria de 25 de Julho de 1956:
Oficinas Gerais de Fardamento

Adjunto o t n nt do s rviço do administração militar,
no quadro do m mo S rviço, José Manuel Esteves

/
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Casanho do Giro, nos termos do artigo 27.° do Decreto n.? 11 GOS, de 23 de Abril de 1926, e base III
da Lei n.? 2020, de 19 de Março de 1947, na vaga
do tenente Florêncio José de Almeida, que, por portaria de 1 de Dezembro de 1954, foi promovido a
capitão e exonerado do referido cargo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Agosto de 1956. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 257).

Por portarias de 20 de Agosto de 1956:
Ministério do Exército - 2.' DirecçíIo-Geral- 3.' Repartição

Chefe, o tenente-coronel
do serviço de administração
militar Acácio Monteiro Cabral, nos termos do artigo
1.0 do Decreto-Lei n.? 31 951, de 1 de Abril de 1942,
na vaga do coronel do serviço de administração militar, na situação de reserva, Hermenegildo Chaves de
Paiva, que, pela presente portaria, 6 exonerado do referido cargo por ter sido dispensado do serviço eU1
27 de Julho de 1956.
(Visada pelo Tribunal
dovidos omolumontos,

de Contas em 31 de Agosto de 195G. SM
nos termos do Decroto u.? 22 2ô7).

Instituto de Altos Estudos Militares

Exonerados de professores eventuais do curso de promoção a oficial superior, desde 1 de Agosto de 195G,
o tenente-coronel veterinário Armónio de Matos Pestaua Goulão, major do serviço de administração mili:
tar J osó Rogólio de Palma Vaz e capitão módico RUI
Alberto Freire.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas em 25 do Agosto de 19õ6).

Escola do Exército

Instrutor de táctica de infantaria, o tenente de infantaria,
do regimento de infantaria n.? 1, Carlos Manuel de
Melo Silva Flor Brás dos Santos, nos termos da alínea a) do artigo 32.° do Decreto-Lei n.? 30874, de
13 de Novembro de Hl40, o mapa anexo n.? 3 do
Docreto-Lei n.? 3G 237, de 21 de Abril de 1947, na
vaga do tenonte de infantaria Virgílio Martins Raposo!
que, por portaria de 19 do Dezembro d Hlb5,. fOI
promovido a capitão e oxonorado das referidas fllll~ÕOS.
(VIsada polo TrIbunal
devidos emotumeutos,

do Contas om 81 do Agosto do tg56. Silo
nos termos
do Decreto n.o 22267).

2.' Série
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Manutenção Militar

Adjunto da direcção, o tenente do serviço de administração militar, do Depósito Geral de Material de Aquartelamento, Pedro Maria do Rio Carvalho Frazão, nos
termo dos artigos 19.0 e 110.0 do Decreto n.? 16 696,
de 9 de Abril de 1929, de harmonia com o Decreto
n.? 18074, de 11 de Março de 1930, na vaga do
capitão Cremíldo Pereira Mateus, que, por portaria
de 30 de Junho de 1956, foi promovido a major e
exonerado do referido cargo.
[Vf s adu pelo Tribunal ~de Contas em 30 de Agosto de 1956. São
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto u.? 22257).

Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Capitão do corpo do estado-maior, do quartel-general
da 4 .'"1 região militar, Carlos Mota de Oliveira.
Comando militar da Guiné

Major de infantaria,
querque.

no quadro da arma, José de Albu-

Regimento de infantaria

n. o 9

Major de infantaria, do regimento de infantaria n.? 15,
Ulodomir Sá Viana de Alvarenga.
Regimento de infantaria

n. o 15

Major de infantaria, do regimento de infantaria n. o 9,
Jorge Inglês Gancho Pereira de Carvalho.
Tenento do quadro do serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos me mos serviços, José Eugénio Maria
abral de ampaio.
Grupo de artilharia
')....o

.
O major

comandant,
do artilharia d costa,

de guarnição

d O artiilhari
.
tO
ana,. d O regunen
arlos Fanha Vicente.

Regimento de engenharia n. o I

Tenento-coronel do engenharia, do regimento de engenharia n.? 2 . .Júlio Angelo de Sousa Monteiro.
Instituto Profissional dOI Pupilos do Exército

Capitão J artilharia,
Bapti 'ta Jacqu t.

da direcção

da arma,

.Alvaro
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Por portarias de 31 de Agosto de 1956:
I." região militar - Quartel-general

Chefe do estado-maior, o coronel do corpo do estado-maior, do regimento de artilharia pesada n.? 2, Alfredo José Ferraz Vieira Pinto de Oliveira.
Regimento de infantaria

n.· 12

Tenente chefe de banda de música, do batalhão independente de infantaria n. o 18, Manuel da Silva.
Batalhão independente de infantaria

n.· 18

Alferes chefe de banda de música, no quadro dos chefes
de banda de música, Carlos Soares de Oliveira.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 3

Comandante interino, o tenente-coronel
de artilh~r~a,
da La Repartição da 2. a Direcção-Geral deste MinIStério, Carlos Kol de Alvarenga.
Regimento de artilharia

pesada n.· 2

Comandante interino, o tenente-coronel
de artilharia,
2.0 comandante, Mário da Conceição Almeida.
2. o comandante, o tenente-coronel de artilharia, 2. o comall"
dante do regimento de artilharia ligeira n,o 3, Artur
de Jesus Fernandes.
Regimento de cavalaria n.· 6

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exórc~to,
do hospital militar regional n. o 1, António Cabl'lta.
Escola Pratica de Engenharia

Comandante do batalhão do transmissõ s da 3.a diyisitO,
o tenente-coronel do engenharia, no quadro da armn,
José Mexia Heitor Júnior.
Regimento de engenharia n.· I

Major de engenharia, no quadro da arma, J osé de .Azevedo Monteiro de Barros.
Escola Prática de Administração

Militar

Capitão do serviço de administração militar, do 1. o grupO
do companhias d adminietracão militar, Lu[s Tavares
dos antos,

2.- Série
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Ministério do Exército - 2. - Direcção-Geral - I. - Repartição

Alferes miliciano de engenharia, da 1. a Repartição da
3. a Direcção-Geral deste Ministério, António de Oliveira Ascensão.
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral-I.'

Repartição

Aspirante a oficial miliciano do quadro dos serviços
au..'illiares do Exército, do regimento de artilharia
antiaérea fixa, Alberto Jordão da Silva Salgueiro
Marques da Costa.
Comando militar de Cabo Verde

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia de co .ta, Fernando Maria
Gaspar loutinho.
Alferes miliciano médico, em disponibilidade, do comando
militar de Angola, Diogo Mourão Garcês Palha.
Comando militar da Guiné

Alfere miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de lanceiros n. o 2, José Manuel Marques
Palmeirim.
•
Comando militar de Angola

Tenentes milicianos de infantaria, Iicenciado, do comando
l~ilitar do :\Ioç'ambique, Gu tavo Neto Miranda, em
di. ponibilidad , do regimento de infantaria n. o 4,
~oaquim Bernardo Aboim de Barro, do regimento do
Infantaria n." 12, Júlio Augusto Amaral Gouveia, do
batalhao de caçadores n. o 3, Armando Eduardo Carv:lho Sepúlveda ; licenciado , do centro do mobilizaÇ'aod infantaria n.? 12, Josó Augusto Agante e Belar- .
mino de FiO'ueiredo, do centro de mobilização de
cavalaria n/'3, Manuel da Cruz Gaspar, médico, do
Centro de mobiliza ão do serviço de aúde n. o 2,
Pranci:co da :\Iaia ROmtLOMachado Júnior.
1'onont miliciano do infantaria, em di ponibilidade, do
r gim nto d infantaria n.? 14, .Alvaro Moreira RoUl'ign soar
s Baptbta.
Alferes milicianos d infantaria, licenciados, do comando
militar de :\Io<;'<1mbiqu, José Manu 1 Duarte Gouveia
, do c ntr d mobilização de infantaria n. o 10, Rui
A J.lranco T" S.
. ..
..'
li 'r
milicianos em diI'Jlomblltclad<" d mfantarw., do
rOgÍln nto d infantaria n.? 5, F rnando Coutinho da
Pou· cu, J .uvulurin, do r gim nto de clwalaria n, o G,
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Vasco Veloso de Brito e, do serviço de administração militar, do 2.° grupo de companhias de administração militar, Flávio da Cruz Marques da Silva.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
de metralhadoras n." 1, José Joaquim dos Santos de
Andrade.
Comando militar de Moçambique

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n.? 11, Alfredo Martiniano
Carreira da Cunha, e licenciado, do centro de mobilização de infantaria n.? 15, Américo Pereira Carvalho dos Santos.
Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1, José dos
Santos Neto.
Alferes milicianos, em disponibilidade, de infantaria, do
regimento de infantaria n.? 1, Arqueu Alves Veloso
Freire de Barros, do regimento de infantaria n.? 11,
Rui Humberto Barbosa e, do batalhão de cac:adores
n.? 3, Orlando Alípio da Rocha Oliveira; de artilharia,
do regimento 'de artilharia pesada n.? 1, Fernando
Jorge Senão de Faria Pereira Nunes, do grupo de
artilharia de guarniçttO, Jacinto José Montalvão dos
Santos e Silva Marques e, do grupo de artilharIa
contra aeronaves n.? 3, Alberto Senão Mendes.
Comando militar da I ndia

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. ° 10, Alípio Jaime Alves
Machado Gonçalves.
Gomando militar de Macau

Alferes milicianos, de infantaria, em disponibilidade: do
regimento de infantaria n.? 13, Reinaldo Vieira PlUto
e, de artilharia, licenciado, do comando militar de
Moçambique, Agostinho Pereira Natário.
Comando militar de Timor

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. ° 12, Elisiârio Sorra da Costa.
Escola Prâtica de Infantaria

Alferes milicianos de infantaria, do regimento de jnfa..?-taria n." 9, Manuel António Ribeiro e, do bata~h:o
independente do infantaria n.? 19, José da ConcOlçaO
Matos Barata.
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Regimento de infantaria n. 6
O

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, da
Escola Prática de Infantaria, Rui Luis de Jesus Maria
José Pizarro de Albuquerque de Orey.
Batalhão de caçadores n.o 2

Alferes milicianos de infantaria Luis Manuel Moreira
Azevedo e, do batalhão de caçadores n. o 6, Rui Fernando Leal Marques.
Batalhão de"caçadores n. o 3

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão independente de infantaria n.? 18, João da Encarnação Lança
Silva.
Batalhão de caçadores n. o 5

Alferes milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n. o 8, Feliz de Jesus Gouveia e João Cabral,
do batalhão independente de infantaria n." 18, Jacinto
Gonçalves de Matos e, do batalhão de caçadores n. o 7,
José Maria Mira.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n. o 9, Carlos Mendes Correia de Paiva.
Regimento de artilharia

antiaérea fixa

Aspirante a oficial miliciano, do quadro dos serviços
auxilIares do Exército, da La Repartição da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Ernesto Óscar Direito
de Morais Medeiros.
Regimento de cavalaria n.· 3

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do regimento
de lanceiro n." 1, João Manuel Serra de Paiva Na,.
zaré, por motivo disciplinar.
Regimento de engenharia n.· I

Alferes milicianos de engenharia, do regimento do engenharia n.? 2 Silvio Augusto Roseiro Matias e, do
batalhão de teiegrafistas, José Paulo Leitão Gonçalves Bordado.
Alferes miliciano de ollO'onharia, em disponibilidade, da
1. a Ropartição da 2. a Direc -ão-Geral deste Ministério,
António Lop
da 'ilva.
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de saúde

Tenente miliciano médico, em disponibilidade, do comando
militar de S. Tomé e Principe, João Armando Soares
Pereira de Aragão e Rio.
2.° grupo de companhias de administração

militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
do 1.0 grupo de companhias de administração militar,
Belchior Honorato de Gouveia.
Centro de mobilização

de administração

militar

n.· 2

Tenente miliciano do serviço de administração
Orlando Parente Maia Marques.

militar

Por portarias de 7 de Setembro de 1956:
Direcção da Arma de Artilharia

Director, o general, comandante da Escola do Exército,
Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal.
Escola do Exército

Comandante, interino, o coronel de engenharia, tirocinado, adido, 2.° comandante, cargo de que fica exonerado por esta portaria, Emírcio Leão Maria Magno
Teixeira Pinto, nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 30874, de 13 de Novembro de 1940, em
substituição do general Alexandre Gomes de LemoS
Correia Leal, que, também por este diploma, fica exonerado daquele cargo.
(Visada polo Tribunal de Coutas em g de Setombro de 1956. NAo
silo devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n,o 22 257),

Ministério
Por portarias

do Exército - Repartição

Geral

de 3 de Agosto de 1956:

Major de artilharia, na situação de reserva, Elói AI~erto
Valverde - nomeado professor provisório do InstItuto
Profissional dos Pupilos do Exército, durante o anO
lectivo de 1956-1957, nos termos do artigo 2.0 do
Decreto n.? 26341, de 7 do Fevoreiro de 1936, e
artigo 10.0 do Decreto-Lei n. o 37 136, de 5 de N 0vembro de 1948.
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Capitão de infantaria, na situação de reserva, Cristóvão
ela Ponte Carvalho - nomeado professor provisório
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército durante o ano lectivo de 1956-1957, nos termos do artigo 2.0 do Decreto n. o 26 341, de 7 de Fevereiro de
1936, e artigo 10.0 do Decreto-Lei n." 37 136, de 5
de Novembro de 1948.
(Visadas peio Tribunal de Contas em 11 de Agosto de 1056. 8rLO
devídos omolumentos, nos termos do Docroto n." 22 257).

Capitão de engenharia Fernando do Carmo Correia
Calado - nomeado professor provisório do Instituto
Profissional dos Pupilos do Exército, durante o ano
lectivo de 1956-1957, nos termos do artigo 2.0 do
Decreto n.? 26341, de 7 de Fevereiro de 1936, e
artigo 10.0 do Decreto-Lei n. o 37 136, de 5 de N 0vembro de 1948.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Agosto de 1956. 8110
devidos emolumentos,
uos termos do Decreto D •• 22 257).

Capitão de infantaria José Manuel da Cunha - nomeado
professor provisório do Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército, nos termos do artigo 2.0 do
Decreto n.? 26341, de 7 de Fevereiro de 1936, e
artigo 10.0 do Decreto-Lei n. o 37 136, de 5 de N 0vembro de 1948.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 17 de Agosto do 1956. São
dovidos emoJumentos, nos termos do Docroto n," 22 257).

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 1956-1957, nos termos do
artigo 2.0 do Decreto n.? 26341, de 7 de Fevereiro
de 1936, e artigo 10.0 do Decreto-Lei n.? 37136,
de 5 de Novembro de 1948.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Agosto de 1956. São
devidos emolumentos,
nos tormos do Docroto n.· 22257).

Capitão do quadro d~s serviços auxiliares do Exército,
na situação de re erva, José Maria de Lemcs v-nomeado professor provisório do Instituto Profis~iona] dos Pupilos do Exército, durante o ano lectivo
de 1956-1957 no termos do artigo :!.o do Decreto
n.> 26 341, d~ 7 de Fevereiro de 1936, e artigo 10.0
do Decreto-Lei n.? 37136, de de Novembro de 1948.
õ

(VI.ada. pela Trlbun"i
devidos emolumentos,

de Contas om 23 do Agosto de 1956. Sllo
DOS termo.
do Decroto n.· 22 257).
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V- DIUTURNIDADES
Ministério

do Exército - Repartição

Geral

Por portaria de 17 de Julho de 1956:
J o a q u im Rodrigues Lufinha, professor efectivo do
1.o grupo de disciplinas do Colégio Militar - concedida a 1.a diuturnidade e o respectivo abono desde
21 de Junho do corrente ano, nos termos do artigo 19.°
do Decreto n.? 34093, de 8 de Novembro de 1944,
e artigo 167.° do Decreto u.? 36 508, de 17 de Setembro de 1947.
(Visada pelo Tribunal
vídos omolumontos,

do Contas em 8 de Agosto do 1950. Silo de'
n08 termos do Decroto D.o 22 257).

VI- MElHORIAS
Ministério

DE PENSOES

do Exército -I.a OirecçAo-Geral-

2. a ReD8rtiçAo

Por portarias de 3 de Agosto de 1956:
Concedido o abono de melhoria de pensão que lhe fo~
atribuído, nos termos do artigo 3.0 do Decreto-Lei
n.? 39843, de 7 de Outubro de 1954, ao coronel de
infantaria, na sítuação de reserva, Artur Velosa Machado, no quantitativo de 70.200~, desde 5 de Julh~
de 1956, ao abrigo do artigo 8.° do Decroto-Len.? 28402, de 31 de Dezembro de 1937, por pa sal' a
contar desde aquela data 39 anos de serviço completos.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 28 do Agosto de 1956. Sl10
dovldos omotumoutos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Concedido o al-eno de melhoria de pensão que lhes fo~
atribuído, nos termos do artigo ti.O do Decreto:~el
n. ° 28 404, de 31 de Dezembro de 1937, ao OficIalS,
na situação de re erva, em seguida mencionados, por
terem completado o número de anos qu a cada UJl~
vai indicado, ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei
n.? 284m, da data acima referida:
Ma)'01' médico Francisco Alberto de Almeida Ribeír~
.
Saraiva,
45.900~, desde ~ d Maio de 1956 - 30
anos de serviço.
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Major graduado de engenharia Adalberto da Conceição Ferreira Pinto, 31.224a. desde 1 de Julho
de 1956 - 29 anos de serviço.
Capitão de infantaria Aniceto António dos Santos
Júnior, 36.720a. desde 14 de Junho de 195636 anos de serviço.
Capitão de infantaria Teodorico Pereira Pimenta,
23.69054:0, desde 29 de Junho de 1956 - 34 anos
de serviço.
Tenente de cavalaria João Clemente dos Anjos,
17.55615, desde 18 de Junho de 1950 - 32 anos
de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Eduardo Martinho Cardoso, 25.783620, desde
24 de Junho de 19M - 35 anos de serviço.
(Visada
pelo Tribunal
devidos emolumentos,

do Contai em 28 de Agosto de 1956. Silo
nos termos do Decreto
22257).

11.·

Por portarias de 20 de Agosto de 1956:
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 J osé P dro Perestrelo de Barros Moura
Freire de Menes s, na situação de reserva, no quantitativo de 52.(i;)0·, de de 17 de Julho de 1956, por
ter completado mais um ano de serviço, ao abrigo
do artigo 8.° do Decreto- Lei n,° 28 4:02, da data
acima referida, passando a contar, desde a mesma
data, 39 anos de erviço.
Ooncedido o abono de melhoria de pensão que lhe foi
atribuído no termos do § 2.° do artigo 3.° do Decreto-L i n." 39 4:3, ti 7 de Outubro de 1954, ao
major do erviço de administração militar Francisco
{{areia ti Brito, no quantitativo ele 52.650:$, de de 4
de Julho do 1D;)G, por ter completado mais um an~
de serviço, ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-LeI
n.? 2 402, de 31 de Dezembro d 1937, passando a
contar, d de aquela data, 39 unos de serviço compl tos.
Cone dido o abono de melhoria do pensão que lho foi
atrihuído, no' termo' do § 2.° do artigo 3.° do Decreto-L i n.? 3U 4:3, de 7 de Outubro de 1954, ao
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brigadeiro de engenharia António Nunes Freire, na
situação de reserva, no quantitativo de 96.0001$, desde
19 de Julho de 1956, por ter completado mais um
ano de serviço, ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 28402, de 31 de Dezembro de 1937, passando a contar, desde a mesma data, 40 anos de serviço.
(Visadas
pelo Tribunal
de Coutas em 31 de Agosto de 195G. São
devidos

omolumentos,

DOS

VII- CONDECORAÇOES

Presidência

do Conselho - Gabinete

termos

do Decreto

n.o 22 2/)7).

E LOUVORES

do Ministro da Defesa Nacional

Por portarias de 11 de Agosto de 1956:
Louvados o cabo da Policia do Estado da Índia n. ° 99/525
Hilário Duarte Fernandes, o guarda de 1.a classe da
Guarda Fiscal do Estado da Índia n." 43/43, Roque
Joaqnim Bernardo Monteiro, e·o soldado arvorado do
batalhão de caçadores n. ° 2 de Angola e em, se~·viço no quartel-general das forças terrestres da Indla
n.? 680/A, Quiala Quipoemba, porque, tendo sido n~meados para receberem, na terra onde nasceu o pnmeiro rei português, a bandeira de Nossa Senhora de
Oliveira, que Guimarães ofereceu aos soldados que
servem na Índia, se evidenciaram, pelo seu porte e
aprumo, de forma a fortalecerem a confiança que todos
os portugueses depositam na forças militares a quem
foi confiada a honra de velar pela nossa soberania e
prestigio de Portugal na nossa Índia, tornando-se dessa
forma dignos de serem apontados como exemplo, honrando a farda que envergam e as corporações eUl que
servem.
Condecorado com a medalha de mérito militar de 4. a classe,
nos termos do artigo 52.° do Regulamento da Medallu1
Militar, de 28 de Maio de 1946, o soldado arvorado
do batalhão de caçadores n. ° 2 de Angola o em 8e:-viço no quartel-general das forças terrestres da in(ha
n.? 680/A, Quiala Quipoemba.
(Publicadas
no Diúrio
do I05G).

do Oovorllo n.o 102, 2.' sórlO, d. 14 de AgostO
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Repartição

Por decreto de 2 de Agosto do corrente ano, publicado
no Diário do Governo n. ° 19:?, 2. a série, de 14 do
mesmo mês, foi agraciado com o grau de grande oficial da Ordem Militar de Cristo o capitão de infantaria,
na situação de reserva, Agostinho Lourenço da Conceição Pereira.
Condecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com
as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto
n.? 356G7, de 28 de Maio de 1946, e Portaria
n.? 12731, de 4 de Fevereiro de 1949, os seguintes
oficiais :
.
Coronel de cayalaria Fernando Jorge de Aguiar.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Domingos António Dinis.
Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército António da Costa, Agostinho Teixeira Tavares, Francisco Pereira Angelino e, na situação
de reserva, Filipe' Monteiro.
Condecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com
as di posiçõe
do regulamento aprovado pelo Decreto
n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, os seguintes militares :
Segundo .sargento : do quadro de amanuenses do
Exército, José Alves e Manuel do Nascimento;
da Guarda Fiscal, António Maria Esteves, António do Carmo Barradas, José Machado Júnior e
Manuel de ou a Lopes.
Primeiros-cabos da Guarda Fiscal, batalhão n." 2:
1. a companhia, J oão Viega , n. ° 2389/24; 2. a cOJ?panhia, José Oarlos Viegas, n.? 1610/19, e V~rgílio unes de , ousa, n.? 1753/21; 4. a companlua,
Rogério Valentim Tacão, n,° 2024/22; 5. a companhia, António Pedro Joaquim, n.? 1894/22 .
• cgundo -cabo da Guarda Fiscal, batalhrLo n.? 2:
~. a companh ia, João Miranda Gaocho, n, ° 1660/20,
Ambrósio Francisco Velês, n. o 1851/22 j 3. a com-
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panhia, José Madruga, n. ° 1798/21; 4. a companhia, António Tomás, n.? 1672/20, e Manuel Ramos, n." 1773/2l.
Soldados da Guarda Fiscal, batalhão n.? 2: L." companhia, Francisco da Graça Carita, n.? 1671/20,
José Dias, n. ° 1945/22,Manuel
dos Santos,
n.? 2146/22, Francisco Domingos, n.? 2260/23, e
Joaquim Manuel Sapagem, n.? 4029/41; 2.a companhia, Florival José Mocho, n.? 1G96/20, Dário
Luciano Leonardo, n." 1715/20, José Joaquim
Mexia, n. ° 1950/22, António Martins Sardinha,
n.? 1966/22, e Manuel Garraio Serra Júnior,
n. ° 2047/22; 4. a companhia, António Martins,
n.? 1607/19, Manuel de Horta Larisma Júnior,
n.? 1655/20, e José Lopes, n." 1949/22.

Por portarias de 27 de Julho de 1956:
Condecorados
com a medalha de mérito militar das
classes que lhes vão indicadas os militares a seguir
nomeados por, segundo parecer do Conselho Ruperio.l"
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

Brigadeiro

de infantaria Aníbal Augusto Vaz.
2." classe

Coronéis: de infantaria, Francisco Lima Ferreira de
Carvalho e Renato Ferraz de Boaventura; de artilharia, Belarmino Raul Barros de Vasconcelos;
o, de engenharia, Mário dos Santos Risquos pereira.
.
Tenentes-coronéis:
de infantaria, António Rodngues dos Santos Júnior e José Policarpo Uonde8
Dias; médico, José Alfredo Nobre Carta ..xo ; .do
serviço do administração militar, Acácio }\fontelro
Cabral e J osé de Almeida Amaral.
.
Maj oros: do artilharia, Paulo Parreira o, do sorn<;o
ele administração militar, Vasco Sorapião elas Neves Martins e José Henrique de Sousa.
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3," classe

Capitães: do corpo do estado-maior, Carlos Mota
de Oliveira; de infantaria, António José da Costa
Pinto e Fausto António de Carvalho e Silva; de
artilharia, Mário Filipe da Silva Ferreira; de cavalaria, Francisco José Falcão e Silva Ramos;
farmacêutico, na situação de reserva, Mário Augusto Azevedo da Costa Santos; do serviço de
administração militar, Ricardo Pinto Carmo Ferreira e, na situação de reserva, Júlio Ribeiro
da Costa; e, do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, na situac;ão de reserva, António
Curto.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, José Valente.
4,· classe

Sargento-ajudante mecânico auto Francisco Ladeiras.
Primeiro-sargento
do quadro de amanuenses do
Exército Emílio dos Santos.
Segundos-sargentos:
de infantaria, Liberto Mártires
da Conceição e José Alves Lapa; enfermeiro,
Joaquim António Tavares Dias; e, do quadro de
amanuenses do Exército, José Pinto de Sousa.
Louvado o tenente-coronel
do corpo do estado-maior
José acadura Moreira da Câmara, por, nas funções
desempenhadas como professor efectivo dos cursos
para promoção a oficial superior das armas e serviços
do Instituto de Altos Estudos Militares, ter dado todo
o seu esforço e excepcional dedicação na organização
dos trabalho
do toda a natureza que estes cursos
reclamam e na forma como ministrou os conhecimentos ao' instruendos, demonstrando possuir excepcíonaí qualidades pedagógicas e didácticas, pela clareza
e critério com que transmitiu os assuntos versados.
Confirmou er um oficial de carácter, muito inteligente, sabedor e aprumado, com bom sentimento de
camaradae m e de leal e eficiente colaboração. Os serviço pre~ados foram uma contribuição de relevo para
a valorização
dos quadros superiores do Exórcito e
merecem ser elas ificadoe d distintos.
Oond corado com a medalha de prata de serviços distinto', por ter ido con iderado ao abrigo da alinea a)
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do artigo 17.°, com referência ao § 2.° do artigo 51.°,
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, o tenente-coronel do corpo do estado-maior
José Sacadura Moreira da Câmara.
Louvado o tenente-coronel do corpo do estado-maior
Alberto Araújo e Silva, por, no desempenho das funções de professor efectivo dos cursos para promoção
a oficial superior das armas e serviços, ter confirmado
a sua elevada competência e excepcionais qualidades
pedagógicas e didácticas marcadas através das matérias versadas. Demonstrou alto espirito de cooperação
e possuir boas qualidades de inteligência, de organizador, bom senso, aprumo e muita dedicação pelo
serviço, que o tornam um bom elemento para a valorização dos quadros do Exército, serviços que merecem ser considerados distintos.
Condecorado com a medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.°, com referência ao § 2.° do artigo 51.°,
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de
1946, o tenente-coronel do corpo de estado-maior
Alberto Araújo e Silva.

Por portaria de 13 de Agosto de 1956:
Condecorado com a modalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alinea a)
do artigo 17.°, com referência ao § 2.° do artigo 51 ..~,
do Regulamonto da Medalha Militar, de 28 de MaIO
de 1946, o tonente miliciano de cavalaria Manuel Correia Robalo Gouveia.

VIII- DEClARAÇOES
Ministério

da Defesa

Nacional-

Gabinete

do Ministro

1) Presta serviço na 1. a Repartição elo Recretariudo
Geral da Defesa Nacional, desde 6 de Junho do 19M,
serviço que acumula com as funções de ajudante de
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campo de S. Ex. a O Ministro da Defesa Nacional, para
que foi nomeado por portaria de 28 de Fevereiro de
1953, publicada no Diário do Governo n." 53, 2.a série,
de 24 de Março de 1953, o major do corpo do estado-maior Filipe Adérito de Alpoim Portocarrero de Barros
Rodrigues.
Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

2) Foi distribuída em 14 de Agosto de 1956 a Lista
qeral de antiquidade elos oficiais do exército metropolitano
- Quadros permanentes-referida
a 1 de Janeiro de 1956.
Ministério

do Exército -I. a Oirecção.Geral-

2. a RepartiçAo

3) O general João Pinto Ribeiro comandou a L." divisão do corpo expedicionário português desde 1 de Julho
de 1953 até 28 de Maio de 1954.
4) O general Humberto Boceta Martins comandou a
2. a divisão do corpo expedicionário português desde
28 de Maio de 19M até 29 de Agosto de 1955 e a
mesma divisão, com a designação de 3. a divisão, seguidamente até 7 de Maio de 195G.
5) O brigadeiro António Epifãnio Antunes Cabrita
comanda a 3.a divisão do corpo expedicionário português
desde 8 de :Maio de 195G.
6) Contam a antiguidade dos seus actuais postos
desde as datas que lhes vão indicadas os seguintes
oficiais, promovidos pela presente Ordem do Exército:
Brigadeiros:
António Miguel Monteiro Libório, António Cirne
Rodrigues Pacheco e Jorge César Oom, todos
de de 7 de Agosto de 1956.
Tenente-coronel
de engenharia José Mexia Heitor
Júnior, d sde 18 de Agosto de 1956.
Majores de ngenharia Fernando Edgar ~e AIm ida aiola
J o é d Azevedo Monteiro de
Barros, ambos desde 18 de Agosto do 195G.
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Major de artilharia Miguel Martins de Sequeira
Braga, desde 11 do Agosto de 1956.
•
Capitães do quadro dos serviços auxiliares do Exército Edgar Octávio Morato de Campos e Sousa,
Henrique Ferrer Simões Tavares e Alberto José
Lucas de Sousa, todos desde 24 de Julho de 1956.

7) Os brigadeiros Manuel Lopes Pires, lIeitor dos
Santos Patrício, António Maria Meira e Cruz e Adelino
Alves Verissimo foram promovidos a este posto por
escolha entre os coronéis tirocinados da respectiva arma
de origem, e não de todas as armas, como consta da
Lista qeral de antiquidade dos oficiais do exército metropolitano - Quadros permanentes referida a 1 de JaneIro
de 1956.
8) Devem ser escriturados na respectiva escala pela
ordem que lhes vai indicada os seguintes brigadeiros,
promovidos ao actual posto pela presente Ordem do
Exército:
António Miguel Monteiro Lib6rio.
António Cirne Rodrigues Pachoco.
Jorge César Oom.
9) Completou no quartel-general
da La região militai , em 31 de Julho do corrente ano, o tempo de serviço para os efeitos da Portaria n. o 12 333, de 27 de
Março de 1948, a que se refere a declaração 8) inserta
na Ordem do Exército n.? 1, 2.a série, de 1956, o tonente-coronel de infantaria António Rodrigues dos Sant~s
Júnior, adido, em serviço na Policia de egurança publica, pelo que regressou ii. sua anterior situação.
10) Publica-se a classífícação final obtida pelos oficiais
que no ano lectivo de 1955-1956 concluíram os cursos
abaixo indicados:
Curso complementar de estado-mnior :
Capitão de infanta;ia com o curso geral do estadO-maior Manuel Leitão Pereira Marques - aprovado.
Capitão do infantaria com o curso geral do e~tado-maior Luis Alfredo de Vasconcelos FerreIraaprovado.
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Capitão de cavalaria com o curso geral do estado-maior Alberto da Silva Banazol- distinto.
Capitão de artilharia com o curso geral do estado-maior Fernando José Henrique Rebelo de Andrade - aprovado.
Capitão de infantaria com o curso geral do estado-maior Joaquim Ramos de Freitas - aprovado.
Capitão de infantaria com o cur o geral do estado-maior João de Sintra Carretas - aprovado.
Capitão de infantaria com o curso geral do estado-maior António José Ramos Jorge - aprovado.
Capitão de artilharia com o curso geral do estado-maior Manuel Nicolau de Abreu Castelo Brancodistinto.
Capitão de engenharia com o curso geral do estado-maior Vasco Manuel Fernandes Coucelo - aprovado.
Capitão de artilharia com o curso geral do estado-maior Francisco Abreu Riscado - aprovado.
Capitão de infantaria com o curso geral do estado.
-maior João Remigio dos Santos-distinto.
Capitão de infantaria com O curso geral do estado-maior Manuel dos Santos Moreira - aprovado.
Capitão de infantaria com o curso geral do estado-maior Renato Fernando Marques Pinto-distinto.
Capitão de infantaria com o curso geral do estado-maior Manuel lIerculano Chorão de Carvalhoaprovado.
Capitão de infantaria com O cur o geral do estado-maior Jorge da Co ta alazar Braga-aprovado.
apitão de cavalaria. com O curso geral do estado-maior Pedro Alexandre Gomes
ardoso - distinto.
apitão de engenharia com o curso geral do estado-maior José Rodrigues Raimundo - aprovado.
apitão de cavalaria com o curso geral do estado-maior Je ofeth Monteiro de Figueiredo - aprovado.
apitão de cuyalaria com O curso geral do estado-maior Carlos Jo
da Gama Lobo Alves Cardoso - aprovado.
T n nt d cavalaria com o curso geral do estado-maior Fernando Alberto da Cunha Baptista
Lucena de Almeida Vasconcelos - aprovado.
é
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Curso geral do estado-maior:
Capitão de infantaria Adolfo Monteiro da Cruzaprovado.
Capitão de infantaria Carlos Manuel Vaz da Costa
Beirão - aprovado.
Capitão de artilharia Mário Augusto Barbosa dos
Santos Leite - aprovado.
Capitão de cavalaria José Maria Carvalho Teixeiraaprovado.
Capitão de artilharia Adriano Vito r Hugo Landerset
Cadima - aprovado.
Capitão de artilharia Fernando de Melo Macedo
Oabral- aprovado.
Capitão de artilharia Francisco da Cruz de Freitas
Teixeira de Aguiar - aprovado.
.
Capitão de artilharia Nuno Bessa de Almelda
Frazão - aprovado.
Capitão de infantaria Domingos José Cravoaprovado.
Capitão de infantaria José Gonçalves de Matos
Duque - aprovado.
Capitão 'de infantaria José Gualberto do N asciroento
Matias - aprovado.
Capitão de infantaria António Hermínio de Sousa
Monteny - aprovado.
Capitão de infantaria Fernando Cerqueira da Silvaaprovado.
Capitão de infantaria João Soeiro da Costa - aprovado.
11) Prestava serviço em Moçambique, e não oro Angola,
como consta da portaria de 4 do Maio de 1956, inserta
na Ordem do Exército n.? 5, 2. a série, de 31 do ~e.sroo
mês, o tenente miliciano de infantaria Alfredo MartlOu1nO
Carneira da Cunha.
12) Chama-se José Maria da Ponte e Horta Gavazzo
da Fonseca Magalhães Teodorico da
osta e ilvs o
alferes miliciano de infantaria que, por portaria de 9 ~e
Março de 1956, inserta na Ordem do Exército n." ,
~. a série. também elo corrente ano, foi colocado no centro
de mobilização de infantaria n.? 1.

13) Cha~a-se João Winston Terrv Farinha Pereira o
alferes miliciano de infantaria que, por portaria de 9 de
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Março de 1956, in erta na Ordem do Exército n.? 3
2. a série, também do corrente ano, foi colocado no centro de mobilização de infantaria n. ° 1.
14) Concluiu com aproveitamento o curso especial de
mecânico de armamento em 1951, na Escola de Material de Guerra EUCOM, na Alemanha, o capitão de
artilharia José Vasco Rodrigues Ramos.
15) Froquentou com aproveitamento o curso n. o 29
de oficiais de ligação terrestre, na Escola de Guerra
A.eroterl'estre, em Inglaterra, de 28 de Maio a 14 de
J~lho do corrente ano, o capitão de artilharia José Emídio Andrade Pereira da Costa,
, 16) Froquentou com aproveitamento, na Escola Militar de Electromecânica, de 16 de Abril a 28 de Julho
do corronte ano, o curso de microondas o alferes de
artilharia Arquimedes Gonçalves Magalhães.
17) Nasceu em 1 de Setembro de 1934, e
do Novembro do mesmo ano, o alferes de
Óscar José Castelo da Silva, pelo que devem
as respecti vas rectificações nos seus registos
cula,

não em 1
artilharia
ser feitas
de matri-

18) J~ altere miliciano de artilharia, e não aspirante
a oficial miliciano, como con ta da portaria de 4 de
Maio de 1956, inserta na Ordem do Exército n.? 5,
2, a série, de 31 de )laio de 1956, o oficial, colocado no
regimento de artilharia po ada n." 2, Manuel Cordeiro
dos Santos.

19) Chama-s Va co Liberal Raposo de Lima o aspirante
a oficial miliciano de artilharia que, por portaria de 1
de Março do 19;)6, inserta na Ordem do Exército n." 5,
') a seria,
"
I corrente ano, f oi, promovI idoo aque
I
Ie pos t o
(O
o colocado no r gimento de artilharia ligeira n. o 2.
'-I.

20) Devo ser con iderado na situação do adido ~o
. e~rotariudo-G ral da D fe <L Nacional, desde 1 de Maio
Ultutlo,
não d do 9 d Junho, como foi publicado na
Or~em do Exército 11.0 (i, 2. a série, do corrente ano, o
lllaJor do engenharia José Francisco Correia Leal.
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21) Desempenha as funções de instrutor de transmissões na Escola do Exército, onde foi colocado pela
Ordem do Exército n. o 7, 2. a sério, do corrente ano, o
capitão de engenharia Noé David Soares.
22) Deve ocupar na escala dos capitães da sua arma
o lugar imediatamente à esquerda do capitão Humberto
Lopes Gonçalves Garcia o capitão de engenharia Fernando de Sousa Medeiros Júnior, que, pela Ordem do
Exército n. o 7, 2. a série, do corrento ano, regressou ao
serviço activo do Exército.
23) Era do 1.0 grupo de companhias de administrnçãv
militar, e não do regimento de. artilharia pesada n." 3,
o tenente miliciano do serviço de administração militar
Miguel Maria de Jesus Guimarães Pestana da Silva, que,
por portaria de 3 de Junho de 1955, inserta na 0I'de71•L
do Exército n. o 8, 2. a série, do mesmo ano, passou a
situação de adido, por ter sido nomeado para prestar
uma comissão de serviço militar na provincia de S. Tomé
e Principe.
24) Deve ser considerado colocado no centro de ~~bilização de administração militar n.? 2 o alferes mlhciano do serviço de administração militar, licenciado,
Fernando Guilherme Resende da Rocha, que consta da
portaria de 14 de Outubro do 1955, inserta na Ordem
do Exército n.? 12, 2." série, de Novembro de 1955.
25) Deve ser considerado promovido ao seu actual
posto para a 2. a Repartição da La Direcção-Geral desto
Ministério, e não para o quadro dos serviços auxiliares
do Exército, como consta da portaria de 1 de Agosto,
inserta na Ordem do Exército n. o 7, 2. a série, do corrente ano, o alferes daquele quadro Francisco Leal
Isidoro.
26) Passou à situação de reforma em 2 de Janoiro do
1956, e não em 3 do mesmo mês O ano, o general, na
situação de reserva, Carlos Augusto Dias Costa, a quem
se refere a portaria do 30 de Junho último, insorta na
Ordem do Exército n. o 6, 2. a série, do corronte ano.

27) São desligados do serviço d sdo as datas t},ue]l~e~
vão indicadas, nos termos da última parte do arttgo 10.
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do Decreto-Lei n.? 28 404, de 31 de Dezembro de 1937,
os oficiais na situação de reserva em seguida meneio~ados e que nas datas referidas atingem o limite de
Idade para transitar para a situação de reforma:
Coronel de infantaria José Zeferino de Sequeira,
desde 3 de Julho de 1956.
Coronel de artilharia Artur Gonçalves Rocha, desde
10 de Julho de 1956. Prestava serviço na 2. a
Repartição da 3. a Direcção-Geral.
Capitão de cavalaria Augusto Luis Neves Marçal,
desde 5 de Julho de 1956.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Manuel Caramelo, desde 10 de Julho de
1956. Prestava serviço no regimento de infantaria n." 1.
Capitão de infantaria Luis Carlos de Almeida da
Costa Pereira, desde 25 de Julho de 1956.
Tenente de infantaria Henrique Cruz de Araújo,
desde 5 de Julho de 1956.

28) Deixou de prestar serviço na Cruz Vermelha
~o.rtugue a, desde 20 de Ago to de 1956, o coronel de
mfantaria, na situação de reserva, Vitorino de Serpa
Faria Peres Furtado Galvão .
.29) Pre ta serviço no quartel-general da 1.a região
mIlitar, desde 21 de Agosto de 1956, o major de infantaria, na situação de reserva, Erne to Augusto Rodrigues.
30) Faleceu em 4 de Fevereiro de 1956 o major reformado Luis Alberto de Oliveira, que, pela Ordem do
Exército n.? 2, 2.a série, do corrente ano, é dado como
falocido em 5 daquele mês.

~1)A pensão anual de reserva do tenente de infanJaime Augu to Teles Grilo ó de 22.6981$10" e não
de 26.520tS, como foi publicado pela declaração 68)
ela Ordem do Exército n." 6, 2.a série, de 1956.
tUl'lU,

32) Pr stou serviço
do di trito d r crutam
de Maio a 2 d Julho
na situação de res rva,

na junta d recrutamento n.? 2
nto e mobilização n." 11, de 25
d 1956, o coronel de artilharia,
Artur José Taveira Pereira.
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33) Prestou serviço na junta de recrutamento n." 1
do distrito de recrutamento e mobilização n. ° 11, de
25 de Maio a 27 de Julho de 1956, o coronel de cavalaria, na situação de reserva, Armindo Nunes Paleta.
34) Prestou serviço na junta de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização n.? 9, desde 30 do
Maio até 24 de Agosto de 1956, o tenente-coronel
médico, na situação de reserva, N orberto de Lima
Coelho de Magalhães.
35) Prestou
do distrito de
1 de Junho a
na situação de

serviço na junta
recrutamento e
27 de Julho de
reserva, António

de recrutamento n. ° 1
mobilização n.? 11, do
195u, o major médico,
Júlio Ribeiro.

36) Prestou serviço na junta de recrutamento n." :3
do distrito de recrutamento e mobilização n." 11, de
1 de Junho a 27 de Julho de 1956, o major médico,
na situação de reserva, Sebastião Custódio de Brito
e Abreu.
37) Prestou serviço na junta de recrutamento n." 2
do distrito de recrutamento e mobilização n.? lu, desde
30 de Maio até 7 de Agosto de 1956, o major médico,
na situação de resorva, Miguel Maria Grcck Torros
Júnior.
38) Prostou serviço na junta de recrutamento do di trito de recrutamento e mobilização D.O 18, de 1 do
Junho a 23 de Julho de 1956, o capitão médico, na
situação de reserva, Henrique Maria Sampaio de 1\1el0
e Castro.
39) Presta serviço na Agoncia Militar, desde ..j. d?
Agosto de 1956, o tenente-coronel do serviço de adrolnistração militar, na situação de reserva, Alberto Silvano
de Andrad •
40) Está desligado do serviço militar desde 8 de
Agosto do corrente ano, nos tormos da última partendo
artigo 15.° do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 do .?zembro de 1937, o major elo extinto quadro dos ODCltllS
elo secretariado militar Bernardino Militão Gomos.
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41) Está desligado do serviço militar desde 3 de
Agosto do corrente ano, nos termos da última parte do
artigo 15.0 do Decreto-Lei n." 2840J, de 31 de Dezembro de 1937, o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército António Mendes Serra Júnior.
42) Prestou serviço na junta de recrutamento n. o 2
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 13, desde
30 de Maio até 4 de Ago .to de 1955, o capitão do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação
de reserva, António Ferra.z de Sousa.
43) Presta serviço na 3. a Repartição da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, desde 25 de Agosto de 1956,
o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, Alvaro Franco Neto.
44) Prestou serviço como secretário da junta do distrito de recrutamento e mobilização n. o 5, desde 25 de
Maio até 29 de Agosto de 1956, o tenente do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Carlos Hermenegildo de Oliveira e Sousa.

Ministério do Exército - I. a Direcção-Geral-

3.a Repartição

45) Foi abrangido pelo disposto no artigo 23.0 do
Decreto D.O 40 4~3, de 6 de Dezembro de H)55, o primeiro-sargento do cavalaria, da Direcção dos Serviços
do Ultramar, Eurico Rodolfo Geitoeira Vasco.

Ministério do Exército - VI. Direcção-Geral

- 3. a Repartição

4G) Pcn o S anuais atribuídas aos oficiais em ,Regu~da
lllencionados, que, 11 la pr sento Ordem do Exército,
tran~italJl para a situaçâo li reserva :
Engenharia

:\rt~jor António de Arant s e Oliveira, :34.814;5J0.
Tem 25 anos d serviço.
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Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitão António Maria Barroco, 40.800t$.
Tenente António Geirinhas, 28.8GOt$. Tem 37 anos
de serviço.

IX -

ANÚNCIOS

Escola do Exército
Declarações de vacatura

Nos termos do artigo 20 .. do Decreto-Lei .n. ° 30 874,
de 13 de Novembro de 1940, e das alterações comstantes do Decreto-Lei .n.o 36237, de 21 de Abril de 1947,
e 'pa,ra efeitos do respectivo <provimento, faz-se público
que se encontra aberto concurso para professor adjunto
das:
19." cadeira -

Admdnístruçâo

'çrus.

Pública

e Einan.

20." cadeira - 'I'ecnologic A,dmi'nistrativa e MiIitar.
21.& cadeiea -Serviços
de Administaacâo
J'-[,ilitar - Escrituração e Comtabi.lidade Militares.
22. a cadeira - Elementos d,e Táctica ,G.eral- Táctica dos Serviços de .ádministmção Militar. Or,g.a:nização e Puncionamento dos Abaste'cimentos
'em Oampenha.
Oe candddatos 3!0 eeferido llUgar devem satisfazer 'às
condições prescritas nos al'ltigos 18.° e 19.° do mes.mo
decreto ,e apresentar na secretaria escolac, até às 15
horas do dia 17 de Outubro de 1956, as euas .declarações, feitas em papel selado e dirjgidas ao coonamdan,te
da Escola, instruídas com os documentos Ui qUle se refere o. artigo 3.° 'e seu § único do Decreto n." 13764,
de 13 de J UJI1hode 1927.
Escola do Exército, 31 de Julho de 1956. - O Comand ante , Aleaiandre Gomes de Lemos Corrêa Leal, gene,ral.
(Puhllcado
no Diário do Gove ... w o 194, 2." sórlo, do 17 do
D.

do 1956).

À!(OBtO
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Nos termos do artigo 20.° do Decreto-Lei n.? 30 874,
de 13 de Novembro de 1940, e das alterações constantes do Decreto-Lei n.? 36237, de 21 de Abril de 1947,
e para efeitos do respectivo provimento, faz-se público
que se encontra aberto concurso para professor catedrático da 26. a cadeira (Máquinas e Motores. Material
Automóvel), criada pelo Decreto-Lei n.? 39 821, de 17
de Setembro de 1954.
Os candidatos ao referido lugar devem apresentar na
secretaria escolar, até às 15 horas do dia 30 de Outubro
de 1956, as suas declarações, feitas em papel selado e
dirigidas ao comandante âa Escola, instruldas com os
documentos a que se refere o artigo 3.° e seu § único
do Decreto n. ° 13 764, de 13 de Junho de 1927.
Escola do Exército, 6 de Agosto de 1956.- O Comandante, Alexandre Gomes de Lemos Corrêa Leal, general.
Nos termos do artigo 20.° do Decreto-Lei n.? 36237,
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 26. a cadeira (Máquinas e Motores. Material Automóvel), criada pelo Decreto-Lei n.? 39821, de 17 de
Setembro de 1954.
Os candidatos ao referido lugar devem apresentar na
secretaria escolar, até às 15 horas do dia 30 de Outubro
de 1956, as suas declarações. feitas em papel selado e
dirigidas ao comandante da Escola, instruídas com os
documentos a que se refere o artigo 3.° e seu § único
do Decreto n. ° 13 7G4, de 13 de Junho de 1927.
Escola do Exército, 13 de Agosto de 1956.- O Comandante, Alexandre Gomes de Lemos Corrêa Leal, general.
(Pubttcados
de 1956).

1956
Maio
Junho

"

no Diârio

do Governo n.? 200, 2." sério, de 31 de .Agosto

Obituário

7 - Tonen te reformado Luís da Costa Leal Furtado
Coelho.
3 - Capitão reformado António Guerreiro.
G -Major de infjntaria, n~ .situação de reserva, José
Luí Mourão Vaz Osório.
7 - Tenente de cavalaria, na situação de reserva, Fernando Infante da Câmara Almeida e Sousa.
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9 - Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de metralhadoras n.? 1, na situação de disponibilidade,
Luís Manuel Marcelo Ribeiro.
lO-Capitão
de infantaria, na situação de reserva, Leonardo Mendes Fialho Prego.
12 - Major reformado Alfredo Augusto Xavier Perestrelo
da Conceição.
12 - Tenente reformado João Baptista Pinto.
12 - Alferes reformado António Salviano.
14 - Coronel reformado Abel Nunes Perestrelo de Vasconcelos.
14 - Capitão reformado Manuel Pinto da Fonseca.
15-Alferes
reformado Adolfo Andrade e Sá Quaresma.
18-Capitão
reformado José da Rosa.
18 - Tenente do quadro dos serviços auxiliares do E~6rcito, na situação de reserva, José Maria Ferreu?·
Prestava serviço no Hospital Mi litar Veterináno.
20 -Major de artilharia, na situação de reserva, Alfredo
Ramos Paz.
21- Tenente reformado Artur Augusto Rodrigues.
23-Major reformado Carlos Jóice Dinis.
23 - Capitão reformado Carlos Augusto Gil.
28---General reformado Manuel Baptista da Silva Cruz.
1- Coronel reformado José Ricardo Pereira Cabral.
2-Tenente
reformado João da Silva Louro.
.
11- Coronel reformado Eduardo Augusto de Oliveu'a
Pessoa.
11- Major de artilharia, na situação de reserva, ~rederico Cortês Marinho Falcão. Prestava servlÇOno
regimento de artilharia antiaérea fixa.
16 - Alferes do quadro dos serviços auxiliares do E~ército, adido ao quadro, António ela Silva SequeIra;
24 - Coronel de artilharia, na situação ele reserva, Josr
António Vizeto Chagas.
24-Capitão
reformado José Luís Abreu.
25 Alferes reformado João Rodrigues Barbosa.
5 - Tenente-coronel reformado .J osé Pacheco.
G - Alferes reformado .Iorge Monteiro Pinto.
8 - Coronel reformado Alexandre Inácio de BarrOS
Van Zeller.'
.a
16 - Major médico reformado António Gomes Ferrel!'
Lemos.
e
22 - Coronel de infantaria, na situação de reserva, .Jorg
César Caiola da Mota.
6
24.- Capitão do in Cantaria, na situação de roserva, Eug 'nio Rodrigues Aresta.

Rectificações

Na Ordem do Exército n.· 5 2." sério, do corrente ano, a P: 3r.,
1. 30.', onde so lê: "Mourão», elove 100'-S : " Iorão», a p. 388j]30·.'
onde so lê: «Panaoho», deve 100'-se: «Parrachos ; a p. 3S!), '. ~~
a p. 3!)6, J. 24.', o a p. 416, 1. !).', onde so li': ".10s6»dovo lo!-s :
«João»; a p. 3!)3,J. 40 .., onde 80 lê: "Matias», devo ler-se: "Martins»,

2.- Série
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a p. 394, 1. 14.', onde se lê: «Alvim», deve ler-se: «Aboim»; a p. 396
L 28.', e a p. 402, L 34.', onde se lê: "da Costa», deve ler-se: "d~
Castro»; a p. 397, I. 37.', onde se lê: «António», deve ler-se: «Antoninoe , a p. 398, I. 18.', onde se lê: «Luisele», deve ler-se: «LuizelJo» j a p. 399, 1. 4.', onde se lê: "F.», deve ler-se: "Figueiredo».

Alfonso Magalhães de Almeida Fernandes,
Está conforme.

o

Ajudante-General,

.

,

MINIS TERia DO EXERCITO

Ordem

do
2.&

N.O 9

o

Exército

Série

15 de Setembro

Subsecretário

de 1956

de Estado do Exército manda publi-

car, papa conhecimento

e execução no Exército,

o seguinte:

Ministério do Exército-I.a

DireccAo.Geral-'3.&

Repartição

Manda o Governo da República Portuguesa,

pelo Mi-

nistro do Exército, publicar as listas da antiguidade dos
primeiro - argentos
Exército,

das diferentes

armas e serviços do

da Guarda Nacional Republicana e da Guarda

Fiscal e dos

argentos-ajudantes

e primeiros-sargentos

do serviço especial do Exército, nos termos da alínea a)
do artigo 6.0 do Decreto n.? 40423,

de 6 de Dezembro

de 1955.

Mini tério do Exército, 8 de Setembro de 1956. - O
Subsecretário

de Estado do Exército, Afonso ltfagalhtles

de Almeida Fernandes.

672

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 9

...,o

c:
~

eo
Éa
(/J
I

o

.~....
S

'C
p..

'" '"

"

2,' Sé '

ORDEM DO EXÉRCITO N.O 9

~

673

iJ)

~
~
~
~l

~~~~~

O>

0>0>0>0>0>

"'" ""'' ' ' ' ' ' ' ' ' '

"(

"("("("("(

O>

0>0>0>0>0>

'~~~l~ "chdóebJ.
C<lC<I>-( O> ",cqI
>-(T-4cq

,.....cqcqcq

"

""'' o:.' ' ....

O>

O> O> O> O>

O>

O> O>

O>

"'"

"("("("(
""'' ' ' ' ' ' ' '
,.....,.....,.....,.....
,....,....,.....,.....

"'"
,.....

O>

O>

c-!.
,....,....c-!.

c-!.
,....

I I
o>o
cq

«:>
cq

O?

ó
,.....
" ,.....I

"

"

O>

I

,.....

I I I I " t-I "
o,.....cq\Q

,.....,.....,.....,.....

,.....

"

I

"

674

ORDEM DO EXÉRCITO

N,o 9

2,' Série

--==========-==-========================~~
S5~S5~~~SS
"("("("("("("(

-1<1Q1Q1Qt-t-0>

"e!"'!'cÓÓ"'!'cÓ"'!'
M
M
M
t-COCO-1<OO
MM"""""""""

"("("("("(

c<l 0000

c<l00

~~cÓ.6~
,.....,....

,.....

'"
Q

ao

Z

"

o

l
o

'õ

o

.. 8~,,01:

-<

ill

mop.ro op
OJoml)N

~
'"
tf;'"

cd ...... cd
..... «l'''''
cc cd
•

.a"''

.r-t ....

:::l

::E

:g:;;~~g~

c<l
<O

'>::cd

'~'~

~..c

" ~cor;;.. .:: 'Oei ~:;J
......
0..:; < ~..';J
c!Í
,~

cd

cd cd

I>

..

....
.. c
~c

-

I>

•

~~~~~~~~~~~~~<-<-.-

..~

,~,~
.... cd
cd...,

lO

"

>

cd-

.::

cd

Q.5

clc:e
.~."'"

1ê ~
"c1;l
~ ~~

,~

bJ;~

e ~

~
<0.-00

.:>&3
r'"

2. Sé .
.

•
ORDEM DO EXERCITO N.· 9

'fie

675

~-~=======================================
,...;
lO

~
,...;

......

,...;
lO lO

~~

,...;,...;

" G<II " COa>
I I
,...;
G<I G<I

"

..

" "

•

..

"

676

ORDEM DO EXÉRCITO N," 9

..

ao
z

mepao ap
o.aw1)!i[

I

2," Série

"

2,' Sé .
~e

ORDEM DO EXÉRCITO N." 9

~

~
10

.6I

J.,

'<:>
O>

••

~

677

O>

" ~ ~ "O>

I

.. "

.. .. ..

ORDEM DO EXÉRCITO

678

M
>O

I

ao
1

MM
LO >O
C>
I

00

00

0000

M
>O

ao

J

~

~

::t

::t

ao
1

'" 00 J~ •
I

,...;c<I

2 .~
• Série

N.o ü

~

,...

,...

>O

LO

ao

I
00
I
M

O(

~ '"

CQ

ao

sd(

MM,...; .... C'I
>O>OIt:>lt:>~

0(0(0(0(1

c1l

""ao~::r,C ~ ~J
r"

'" " '" '" ,...; "cb.ó~~~
C'I
I

M

. .,

....

Ol

'"

'Cj

.

'"ao
z

..,.o

"a,,-

O:OUl"N

o: o:
..........
... ...

03

<o~..
mop:o op

.~
.......~

~~

.~
'" ~.~.~
S
·='A~.
.~
...C
..c .... "'c ....
" '" c:: ~
c
" ""8. ....
"Z~ .;:9....
"
"
"
"
"
'
"
"
...
'"
C
~
~~
.~
.sc
........
bC~
... c
c c
C5c

.~
....

0:0:

....

.....

I

ao o ....
c<lCQ

Ol ....
,.:::0:

c.o 1:- r- r- t- t- tMMM"";"";MM

•

p

<II

'" < ..... ~~
<

"<!< >O

~.0:....
.....

..'2

_~

'#>..f.
~cQ

~~ooao~,...;C'I~~~~~~$~$~~~

~~~~M~~~~"";~M""""""~.

~

2.. Sé'

ORDEM DO EXÉRCITO N.· 9

~e

679

C'I C'I

C'I C'I

10 10

1010

C'I C'I C'I

10

C'I

C7(

C7(C7(

C7(C7(

C7(C7(C7(

~I

10

1O<J:)

<J:)<J:) <J:)t--r:-

C'I

I I
I " 0.-4
I I " " " .-4~
.-4
MM
.-4

101010

I

I

I

<J:)M"'"
,....
.-4

00
"

"

,....I

680

ORDEM
C"lC"l
lO lQ

0>0>
I

I

0000
I I
MOO

..
ão

z

o

~

so

õ
o

•

DO EXERCITO

N.o 9

2,1 Sé '

...._:e

ORDEM DO EXERCITO
C'lC'l
10 te:>

--

JJ

C'lC'l
,...;,...;

~

::t

~cb
,...;,...;

681

C'lC<le<:l
101010
C!> C!> C!>
I
,...;,...;,...;

C!> C!>
I I

~

N.o 9

"

c:oI~
C'l

,...;I

"

..

" "

~1Qt-

0.,;"';"';

~cip:Í

.~ ce

:a';::ce

..c:
CI"
Q)l'!
bli~

c CI

~ ....

ce _ ce

.. '" ..
.. .. ~..c·""Cê
."""

~.""",

ce '"

til

::; r.:.. ;.
1:: 'ce
<(!lo

ce
';::
ce

" .. ~~ " " " " "
.9

" "

682

__.,

2.' Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 9
eo

10

ee
I
ri

eo

eo

eo

a>

ar~

a>

10

a>
I

I

" "

eo
I
" ri
eo

I

ri

fg

10

10

Cj'

I
10

10

" " " riI " " " " " " " " " " " "
,.....,

--..

~

~

"Ó ~
C'I

~,

-;J

~

3

" ""
Q~'~
~o8

""

.,
"8o

Z

...

,,

2

~ A 2 A ~

o

~

Q

2 2 2 ~ A A ~ 2 ~ ~ ~ ~ - •

o

~

"

e

o
Õ

o

<'O

.;::
o
....
" o ......
!,,~
.. ~ " "
c:I

lO

......c:I

mnpao op
OJOIlll}N

·S

<'O <'O

~

<'O

"~

&i~~~cri
~C'IC'1c:-.1C'1

<

Q)· ...
>e
....
,::;:I

<'O -;

<'O .....
c:I

Q)

>e
'::;:I

" 00
<'O

<'O

'S
"~ '" "

oo~~
rJ5 O
<'O c:I
rJ5
......

-<

..

•

....eO... ,,

'S
.....
c:I

~

eO

"A •
A

2

.....c:I

A

..

-

:.a..
..(

eIl

o ...~~
~eo~lC~~ooa>iri~eo~ID~§~~~~~~

~~~~~~~~

~g~g~

~

2,' Sé '
1:5
CC
,

'~

IQ

I

~

N,· 9

ORDEM DO EX:€RCITO

~e

~

ef:IC1:>
,,~ tO
O> O>

l<':)

O>
I
<O

.. I
'I'-i

C1:>
tO

'?

I I

<O l:-

" "

I:-

""g~

C1:>C1:>
,<':) tO
O> O>

I

I

I:- I:-

"J, "J~

,...;C1:>

OI:-OI:-O~""'tO~
C\l,.....C\l,......C\l
...... ,....,~M
0>0>0>0>0>0>0>0>0>

C1:>
tO
O>

I

00

I

,...;

683

C1:>C1:>
tO tO
O> O>

C1:>C1:>
tO tO

,...;~,...;

I

,...;

,...;

tOlO~<Oo><OO>

tO

C'I C'I

.

-.

----.

.... <;'1 C1:>

~

C1:>
.....

.....

.....,...;~,...;-og

I I

~

~
lO

lO

I I I I '?'?'?'?'?crl
"";~C1:>1:-00"";00
1:-0000tO<oo>'<!Il:-~
I I J tOl:l'
J,..l,),J.A.A.AJ,d, d ~,...;
I I

~
tO

O>
I I ,...;,...;
'?'? ~
'?
00 O>
,...;
I
'1
'1
I
'1
I
I:" I:- ,...; ,...;~
O>

.....

O>
'? Ó
,...;
,.....
.J O>I

------

"

ORDEM DO EXÉRCITO N." 9 .

684
CI'l

Ir:>

"[

,-<
~
C>

~

;:::

::I

::I

:= ~

,-<

.,

'"

8
o
Z

.s
d

""ec....
es
'f'
o
....

" "

....

""S

~

-

...~
o

u

o
Õ
I;)

.~

,. -

~

~

~
UI.pJO op
OJowQN

I

.:;

::I

~

::I

~

::I

A

•

•

Q

•

•

A

•

~

~

~

::I

~

2

•

•

~

•

•

----;;:

~~~~~~~~~~~~

2,- Sé '
~e

ORDEM DO EXÉRCITO N,· 9

685

~~=.========================================

..

~

C(,)

>O
O>
I

" " " " " " '" '" "

~~

~

,~

" .... " "
I

C(,)C(,)..;<
>O oQ >O
O> O> O>
I I I

;:1~,...,
"J,Ó"!'

....

..;<..;<..;<
>O >O >O
O> O> O>
I I I

.... .... ~

" JJ,"!'

..;<..;<
'0'0

0>0>
I

~~

I

" "J J.,
....

"

686

ORDEM DO EXÉRCITO

N .• 9

2.' SÚ

ie

==========================================~~
............
"" ....
l!':> 10
l!':>'l';)
ll':>

o("ro(
C'I C'I C'I

Jo',,A

.-< .-< C'I

.,

ão

z

.~
o

c
o
Õ

o

crrO(

C'lc:<:l

" r-I .-<I " " "
C'I

•

•

p

ORDEM DO EXÉRCITO
-.jt'="

>t:>\C

'7'7
>t:> <O

" "

l-I
ri

I
ri

"

lO

N.o 9

687

688

ORDEM DO EXÉRCITO

~

IQ
O">
I
00

2,
M

" " " "
~

"'.,

ao
z

o

."
"""o
"
"O

I;.)

lIIep.TO ep
OJOml}N

I

....

~~~~

IQ IQ IQ IQ
O"> C"> O"> O">
1 I I I
00 O> O"> O>

"d,~"!'ch
C'l

N.o 9

" "

IQ
O">
I
O>
I
M
C'l

" " "

2.. Séri~

2,' Sé '

..___rIe

ORDEM DO EXERCITO N.o 9

689

....-~======================================-

~~

~"(
,.,l';

li'

~l';

•

690

ORDEM DO EXERCITO

N.O 9

.....

.....
lO

.....
II':>

lO
O>
I
C'l

O>
I

........

I
00

~

....
ao

:z;

..

~
o

p..

...o
~

.2o

o

..

....
<II

<II

...

~~~~R:=:

mepao op
OJaml)N:

I

<

....

" " " " " ,...;I

~~~~
O> O> O> O>

I I I I
C'l C'l C'l C'l

,,112:'"
.........
C'l<O

<O

O>
I
C'l

....

2.& Série
=""
.....lO
lO lO
O> O>
JI

........

lO
lO

ar
.... ~
•

I I
I
" " ~~
t- " " " " 0><0
" ,...;
C'l ....

2.. S·ene
.

.

ORDEM DO EXERCITO N.· 9
lt:>
lt:>
O>
I
C'I
I

~ ~~

,...;

lt:>lt:>
l!';).t:>
O> O>
I I
C'I Cf:)
I I
C'I ,...;

~

~

lt:>
l!';)
O>
I

lt:>lt:>
lt:>l!';)
O> O>
I I
..... l!';)

I
M

"J., MI

~

~

.....

" "

~

C'l

691

lt:>
lt:>
O>
I
<J;l

~
" ,...;I " " " " " " " " " " " " " " " "
<J;l

~

692

ORDEM DO EXÉRCITO
>a
>a

>a >a

O>
I
<O

J,

......

" "

>a lO
O> O>
I I
<O <O
I I
00 O>

" ............ " "

lO

>a
C>

I
<O
I
C'I
C'I

>a >a
>a

.C':)

O> O>
I I
<O <O

.~

2' Série

N.o 9
lO

lO

>a

O>
I
tI

".Jcb
" " ......
c:<Ic:<I

>a

:::t

~

~

"

O>
I
tI
tc:<I

.o'"
.o'"

"f~

a> <7'
I
" " ".!<co

•

2,- Sé ne
'

~

ORDEM DO EXERCITO

:g:g:g:g:g

~~~

~" "

arararâ~

>t:>
>t:>
e>

I
C'I
ri

>t:>>t:>
>t:>>t:>

arar

C'I C'I

N.o 9

693

>t:>>t:>
>t:>>t:>

O'> O'>

JJ

0'>0> O> ri ri
ri ri
ri ri
I Ig I I
• " ~ ~e>>t:>
Ori
" " ~" ~" ~~
" " ".6 " " ric:t"J C'Ir.oI ~J~
C'I C'I
C'I
C'I
I

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 9

694

'"
s
e

o
Z

" "

nrepaoep
O~Ollll}N

I

2.- Série

, 2.' Sé .
ne

ORDEM DO EXÉRCITO N." 9

~

695

~

>O

o:>
~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

I
roi
t
roi

t-OOOroi~~
roi roi C'-l C<1 roi roi

o» o» o» a» o» o»

I I I I I I
>O C<1 C<1 C<1 l- t-

~"'!'c6~cÓd,
C<1 roi

C<1 C<1 roi

C<1

C<1

t-~<~c:i

~ ~rj~o
i";:<'~"';
C;

~

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 9

696
<O
10

<O <O

~

~~

ri

rl

Il".) lQ

d,"~,..!,
ri

'".,8
o

Z

..

~o

p..

mepao ep
oJewl}N

I

C'<I

C'<I

2,' Série

2.< Sé •

........._rte

ORDEM DO EXÉRCITO N.· 9

co

C'I
c<l ,.....
O> O>
I I
,..... O>
I I
t- c<l

"

<O ,.....
~C'I<Xl~~~

,.....

.

....;....;.....;~QQ

~~~~~~
~ ..

éó

..
......
<

.~
~

~:::t

~

~~

A

697

698

2.& Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.· 9

•

'""
8
o

Z

,.,ocoS

g
Õ
Q

. ::.i

O.

w

~Q
c.;i

r.;;;!

mepao op
O.lam1),N

r';

. ::s
Il...

t:-

ao

c.;i

'"

2.- Sé ne

ORDEM

o

DO EXÉRCITO

Noo 9

16
"(
>O
"

"

"

"

I:-I

M

"'MOOC'l
C'I C'I ,...; C'I

"("("("(
00 '"

eo

t-

d,d,c6J,
M C'I

UJ
O

o+>
I::l

o'"rn

.. "

" "

699

700

ORDEM

..~

,o
o
o

Õ

o

DO EXÉRCITO

Noo 9

20" Sória

2,' Sé '
~le

ORDEM DO EXERCITO

....

'~

~'':::'

'qJ<Il

.()El

~....
~~
~~ '"
:::: Q'~

~-::;~
~~ ~
... e
~~

""

::: tIJ'~

~.5'Q

:"'I"Ca~

.. ~ c:

--:_

o

....

c;

""
~
.;

..a

!l

.

;:

~

'"
:!

"'"o

~

e
c
o

-......__
~IC

"'''':'~

"oc
o

'"cos"
:::
(j
"

,~"" ..

~~'.::

~
~~~

o

""
'i

:<!

~

N,O 9

701

702

ORDEM

N.O 9

2.' Série

Obituário

1956
Agosto

DO EXERCITO

9-

Tenente-coronel de infantaria, separado do serviço,
Frederico Henriques de Almeida e Silva.
»
23 - Coronel de infantaria, na situação de reserva, André
Corsino Pacheco. Prestava serviço no quartel-general do comando militar dos Açores.
Setembro 1- Capitão de cavalaria, reformado, Joaquim António
Bernardino.
»
3 - Major miliciano de artilharia, na situação de reserva,
Augusto Barbosa Estácio. Prestava serviço na
comissão de ínutiliaação de documentos.
»
4 - Coronel de artilharia, no quadro, Manuel Gomes
Duarte Pereira Coentro.

AfJonso Maqalhãee de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

81 L
(Ant a

do

~ ?.,;1
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do Exército
2.- Série

N.O 10

o

15 de Outubro de 1956

Subsecretário de Estado do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército,
o seguinte:
1-

Ministério

DECRETOS

E f10RTARIAS

do Exército - Repartiçllo

Geral

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, nos termos do Decreto-Lei n. 040627,
de 1 de Junho último, conceder a Maria da Soledade
Silva e Oliveira, viúva do major reformado Manuel de
Oliveira, falecido em 29 de :Março de 1954, o subsidio
mensal no quantitativo de 300· , a partir de 24 de Agosto
do corrente ano.
Ministério do Exército, 14 de etembro de 1956.O Subsecretário de Estado do Exército, Afonso :Magalhües de Almeida Fernandes.
I

11- MUDANÇAS DE SITUAÇAO
Ministério

do Exército _La

Direcção-Geral-

2.a RepartiçAo

Por portaria de 3 de Fevereiro de 1956:
Quadro da arma de engenharia

Capitão de
ngenharía, adido, :Mário J osé Saraiva,
que, por ter deixado de exercer o cargo de profos,

704
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sor efectivo do Colégio Militar, se apresentou em 6 de
Janeiro de 1956, desde quando é considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Setembro de 1956. NAo
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 251).

Por portaria de 28 de Agosto de 1956:
Adidos

Alferes milicianos, de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 4, José Tristão de Magalhães e, de cavalaria, do regimento de lanceiros n.? 1, João Manuel
Serra de Paiva Nazaré, por terem sido nomeados
para desempenhar comissões de serviço militar no
Estado da índia, nos termos da alinea a) do artigo 3.°
do Decreto-Lei n.? 3981G, de "14 de Setembro de
1954, devendo ser considerados nesta situação desde
18 de Agosto de 1956.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contu

em 31 de Agosto de 1956).

Por portarias de 30 de Agosto de 1956:
Adido

Brigadeiro do Instituto de Altos Estudos Militares António Oirne Rodrigues Pacheco, por ter sido nomeado
director do curso para promoção a oficial superior
por portada desta data, devendo ser considerado
nesta situação desde 30 de Agosto de 1956.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 6 de Sotombro de 1956).

Supranumerário

Brigadeiro, adido, director do curso de promoção a oficial superior do Instituto de Altos Estudo :Militare,
Leonel Aleluia da Oosta Lopes, por ter sido exonerado daquele cargo, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 7 de Setombro de 1956. NAO
s!lo devidos emolumontos, nos termos do Decreto 0.0 22 257).

Por portarias de 1 de Setembro de 1956:
Deixa de ser considerado em comissão civil no EstadO
. da índia, onde se encontra como secretário do gover-
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nado r deste Estado, passando a comissão militar como
oficial ás ordens do mesmo governador, o capitão miliciano de infantaria Telmo Pelouro dos Santos, devendo ser considerado nesta nova situação desde 25
de Agosto de 1956, data em que assumiu aquelas
funções.
Deixa de ser considerado na situação de adido no comando militar do Estado da Índia, continuando, porém,
na mesma situação de adido, mas em serviço no Ministério do Ultramar, como -governador do distrito de
Diu, o capitão de artilharia Domingos Magalhães Filipe, devendo ser considerado nesta situação desde
21 de Julho de 1956.
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 na Policia de Segurança
Pública, o tenente do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, adido, Olegário Mendes Patrício, devendo
ser considerado nesta nova situação desde 1 de Setembro de 1956.
Deixa de ser considerado na situação de adido no Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, continuando,
porém, na mesma situação de adido, mas em comissão
militar voluntária no comando militar de Timor, o
alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Franci co Pires Duarte, devendo ser considerado nesta nova situação desde 28 de Agosto de 1956.
Adidos

Capitão do corpo do estado-maior, do comando militar
da Guiné, Carlos da Costa Gomes Bessa; tenente
do quadro do serviços auxiliares do Exército, do
comando militar de Timor, Filipe Alistão Reyes Teles
Moniz Corte Real e alferes do serviço de administração militar, também do comando militar de 'I'imor,
João Campo
ardinha, por terem sido nomeados
para de empenhar comissões de serviço no ultramar,
o primeiro nos termos da alínea b) e os restantes
nos da alínea c) do artigo 3.0 do Decreto n. o :39 816,
de 14 de , etembro d 1934, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 23, 28 e 28
de Agosto de 1956.
Tenentes llenrique Jo '6 da Cunha e João da Cruz e
alferes Marcolino Carvalho Fava e Francisco Leal

,
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Isidoro, todos do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, o primeiro, segundo e terceiro do comando
militar de Angola e o quarto da 2. a Repartição da
1. a Direcção-Geral deste Ministério, os três primeiros
por terem sido nomeados para desempenhar comissões de serviço militar no ultramar, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14
de Setembro de 1954, e o último por ter sido requisitado para desempenhar serviço no Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente,
1, 1 e 1 de
Setembro e 31 de Agosto de 1956.
Alferes milicianos: de infantaria, do regimento de infantaria n.? 6, Mário Gonçalves Marques, do regimento
de infantaria n.? 11. Francisco de Moura Machado
Monteiro e, do batalhão independente de infantaria
n. ° 18, Nuno Bruno dos Santos Bento Sampaio e Mário
Melo dos Santos Barradas e, de cavalaria, do regimento de lanceiros n.? 1, Fernando José Abreu, por
terem sido nomeados para desempenhar comissões de
serviço. o primeiro e segundo na provincia de Macau,
o terceiro
e quarto na província de Timor e o
quinto no Estado da índia, este ao abrigo da alinea a) e todos os outros ao abrigo da alínea c) do
artigo 3.° do Decreto n.? 3981G, do 14 de Setembro
de 1954, devendo ser considerados nesta situação
desde 28 de Agosto de 1956.
Oficial miliciano de reserva

Tenente miliciano de artilharia, do comando militar
de Moçambique, Francisco José Vaz Guedes Bacelar!
nos termos dos artigos 25.0 e 2G.0 do Decreto-LeI
n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 916, ~e
18 de Setembro de 1952, por ter atingido o linl~e
de idade, devendo ser considerado nesta situaçao
desde 22 de Agosto ele 195G.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 13 do Sotembro

do 1956).

Quadro da arma de artilharia

Capitão ele artilharia, adido, Jorge da Glória. Dores
Costa, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Angola, onde se encontrava. om
comissão militar, embarcou de regre so ii. metrópole
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em 12 de Agosto de 195G, desde quando eleve .ser
considerado nesta ituação, para preenchimento
de
vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Setembro de 1956. Nilo
são devidos emolumontos, nos termos do Decreto 0.0 22 257).

Quadro do serviço de administração

militar

Capitão do serviço de administração militar, adido, António Monteiro, nos termos do § LOdo artigo 11.0
do Decreto-Lei n. o :36 304, alterado pelo Decreto-Lei
n. o 38 91G, de 18 de Setembro de 1952, que, por ter
deixado de prestar serviço no comando militar de
Moçambique, se apresentou em 18 de Agosto de 1956,
desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Retomhro de 1956. Nilo
silo devidos emolumentos, DOS termos do Docreto n.o 92251).

Por portaria de 7 de Setembro de 1956:
Deixa de ser considerado na situação de adido no )finistório das Finança', na Guarda Fiscal, continuando,
porém, na mesma situação de adido, mas em comissão
de erviço militar na província de ::\1oçambique, ao
abrigo da alínea c) do artigo 3.0 do Decreto n. o 39816,
de 14 de etembro de HJ34, o capitão de infantaria,
adido, Manuel António Dantas, devendo ser considerado nesta nova situação desde 4 de etembro de 1956.
Adidos

Major do corpo do estado-maior, do comando militar
de Angola, Jo é ::\1oreira Otero; capitão de infantaria,
do comando militar de Timor, Manuel João Fajardo
e tenont de cavalaria, do comando militar de Macau,
Leonel Raul 'I'avares Belo Lobão Ferreira, por terem
sido nomeados para de empenhar comissões de serviço militar no ultramar, o primeiro ao abrigo da
alínea b) e os dois restantes no' termos dn alínea c)
do artigo 3.0 do Docreto n.? :39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerados nesta situação de d , r .pcctivamente, 4 de etembro, 28 e 28
d Agosto d 193G.
lIfajor de infantaria Manuel P r ira E 'padinha Milreu ;
capitãe : de infantaria J o é Mealh«
osta, de arti-
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lharia Mário dos Santos Nunes e, médico, António
Milheiriço Farraia e tenente do quadro dos serviços
auxiliares do Exército Artur Macieira Cerveira, todos
do comando militar de Moçambique, por terem sido
nomeados para desempenhar
comissões de serviço
militar no ultramar, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.0
do Decreto n. o 39 816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerados nesta situação desde 4 de
Setembro de 1956.
Tenente miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n." 3, Hernâni Luciano Vilares e alferes milicianos de
infantaria, do regimento de infantaria n.? 4, Fernando
de Lima Moura e Sá, do regimento de infantaria n." 5,
António Fernandes Torres dos Santos e Carlos José
de Faro Gamboa Alves, do batalhão independente de
infantaria n.? 18, José de Melo Leite e, do batalhão
de caçadores n. ° 8, António do Espírito Santo Grilo e
Américo Madureira de Freitas, por terem sido nomeados para desempenhar comissões de serviço militar
na provincia de Moçambique, ao abrigo da alínea c)
do artigo 3.° do Decreto n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerados nesta situação
desde 4 de Setembro de 1956.
Baixa do serviço

Aspirante a oficial de artilharia, da escola prática da
arma, Manuel Carlos Rodrigues Gutierres, nos termOS
do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de
Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz de
todo o serviço militar pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 29
de Agosto de 1956.
Oficiais milicianos de reserva

,

Tenentes milicianos: do serviço de administração militar,
do centro de mobilização de administração militar
n. ° 2, Joaquim Pedro de Assunção Rasteiro Júnior;
médicos, do centro de mobilização do serviço de saúde
n. ° 1, Manuel Henriques Leitão, Francisco José (larrasqueiro Cambournac e António Jacinto Pinto e, do
centro de mobilização do serviço de saúde n." 2, Ilildc
Loreno Monteiro, Josó Coelho dos Reis, Filinto dos
Reis Novais e, farmacêuticos, do mesmo centro de
mobilização, Óscar Maia Vasques do Carvalho e ~lcino de Oliveira Alvos Pinto e, veterinário, da secçao
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de depósito do pessoal do serviço veterinário militar,
Manuel José do Souto Barreiros, nos termos dos artigos 25.0 e 26.0 do Decreto-Lei n." 36304, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 38916, de de 18 de Setembro
de 1952, por terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 11 e 11, 26, 4 e 24 de Dezembro, 9 de
Janeiro, 21 de Novembro, 22 e 6 de Dezembro de
1955 e 3 de Setembro de 1956, de harmonia com o
§ único do artigo 124.0 do mencionado Decreto-Lei
n. o 36 304. (Anotadas pelo Trlbunat de Contas em 13 de Setembro de 1956.
Quadro do corpo do estado-maior

Major do corpo do estado-maior, supranumerário,
da
Direcção do Serviço do Ultramar, onde continua colocado, José Alberty Correia, para preenchimento de
vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Setembro de 1956.
(VI.ada pelo Tribunal de Conta, em 14. de Setembro de 1956. Nlto
são devido. emolumentoa, n08 termos do Decreto n.o 22257).

Ouadro da arma de artilharia

Capitão de artilharia, adido, Mário Martins Cabrita Gil,
que, por ter deixado de prestar serviço no comando
militar de Moçambique, onde se encontrava em comissão militar, embarcou de regresso à metrópole em 25
de Agosto de 1956, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no
quadro. (Visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Setembro de 1956. Não
silo devidos

emolumentos,

nos termos do Decreto

n.o 22257).

Por portaria de 14 de Setembro de 1956:
Deixa de ser considerado em comissão militar na província de Angola, na situação de adido, continuando,
porém, na. mesma. situação, mas em comissão civil,
ao abrigo da. segunda parte do artigo 2.0 do Decreto-Lei n." 39 816, de 14 de Setembro de 1954, por ter
sido nomeado chefe da Repartição do Ga.binete do
Governo-Geral daquela província, o major de infantaria, adido, José Manuel de ousa e Faro Nobre de
Carvalho.
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Adido

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do batalhão de caçadores n." 10, Guilhermino Augusto
Patrão, por ter sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço no Ministério do Interior, na
Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Setembro de 1952.
(Anotadas pelo Tribunal

de Contas em 21 de Setembro

de 1956).

Quadro da arma de artilharia

Major de artilharia, supranumerário, do regimento de
artilharia de costa, onde continua colocado, Leopoldo
Manuel Seabra de Sousa Gentil, para preenchimento
de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta
situação desde 4 de Setembro de 1956.
Reserva

Coronel de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 3, Luis Falcão Mena e Silva, nos termos da primeira parte da alínea c) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 916,
de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de Agósto de 1956.
'I'enente-coronel
de infantaria, da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, Francisco de Lucena, nos termos
da alínea b) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n. o 36 304,
alterado pelo Decreto-Lei n." 38 916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta situação
desde 21 de Agosto de 1956.
\Visadas pe'o Tribunal de Contas em 27 de Setembro de 1956. Não
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto u.? 22257).

Supranumerários

Major de artilharia, adido, Leopoldo Manuel Seabra de
Sousa Gentil, que, por ter deixado de prestar serviço
no comando militar de Angola, embarcou de regresSO
à metrópole em 21 de Agosto de 1956, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
Major de engenharia, adido, do Instituto Profissiot;tal
dos Pupilos do Exército, Cesário Marques Peren'u
Montês, quo, por ter deixado do exercer as funções
de professor efectivo do referido Instituto, cargo de
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que fica exonerado por esta portaria, se apresentou
em 1 de Setembro de 1956, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
(Visadas polo Tribunal de Contas em 28 de Setembro de 1956. NAo
.são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 257).

Capitão de cavalaria, adido, João de Castro Enes Ferreira, que, por ter deixado de exercer o cargo de
mestre de educação física do Colégio Militar, do qual
fica exonerado por esta portaria, se apresentou em
1 de Setembro de 1956, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Visada pejo Tribunal
de Contas em 1 do Outubro de 1956. NAo
.1\0 dovldos emolumontos,
nos termos do Decreto n.? 22 257).

Por portarias de 20 de Setembro de 1956:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 8 de
Junho de 1956, publicada na Ordem do Exército n." 7,
2. a série, do mesmo ano, que colocava na situação
de baixa do serviço o aspirante a oficial miliciano
de artilharia, do grupo de artilharia contra aeronaves
n.? 2, Eduardo Martins Bairrada, por se ter verificado que o referido aspirante se encontra na casa
da reclusão da 2. a região militar aguardando o resultado do recurso interposto à sentença que o condenou.
Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na provincia de Moçambique, onde se encontrava em comissão militar, o
tenente miliciano de infantaria, adido, Tito Amândio
de Faria, devendo ser considerado nesta situação
desde 29 de Agosto de 1956 e passando à situação
de disponibilidade.
(Anotadas

pelo Tribunal

do Contas

em 25 de Sotembro

de 1D56).

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, o major do
extinto quadro de oficiais do secretariado militar,
adido, na situação de reserva, Joaquim Machado Portelinha, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Setembro de 1956.
(Visada polo Tribunal
do Contas om 29 de Setombro
silo devido. emolumentos,
DOI termos
do Doereto

do 1956. N!\o

n.· 2~ 2~7).
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Adidos

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército
António Celestino Fernandes Moreira e alferes: do
serviço de administração militar, António José Barradas Barroso e, do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, Arlindo da Luz Barroso e Carlos Silva Quelhas, o segundo do comando militar de .Angola e os
restantes do comando militar de Moçambique, por
terem sido nomeados para desempenhar comissões
de serviço militar dependentes do ultramar, ao abrigo
da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n. ° 39816, de
14 de Setembro de 1954, devendo ser considerados
nesta situação desde 12 de Setembro de 1956, com
excepção do segundo, que deve ser considerado nesta'
situação desde 13 do mesmo mês e ano .
.Alferes: de infantaria, do regimento de infantaria n.? 8,
Artur José Teles de Meneses Acciaiuoli, de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 2, Alfredo
Maria Pereira da Silva e, do serviço de administração militar, do 1.0 grupo de companhias de administração militar, Manuel Nuno Fernandes
Gomes e
aspirantes: de infantaria, do batalhão de metralhadoras n.? 1, António Henrique Trigo Perestrelo da Silva
e de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. ° 3,
António de Fraga Serpa, todos milicianos, por terem
sido nomeados para desempenhar comissões de serviço nas províncias de: o quarto em Cabo Verde, nos
termos da alínea a), e os restantes em Moçambique, nos
da alínea c), do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 30816,
de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente,
12, 12, 12,
10 e 12 de Setembro de 1956.
Oficiais milicianos de reserva

Tenentes médicos, do centro de mobilização do serviço
de saúde n.? 1, Samuel Raposo Pessoa, Luis Cláudio
de Oliveira Pimentel Júnior, César Joaquim Gonçalves e Manuel de Queirós e, do centro de mobilização
do serviço de saúde n. ° 2, António de Melo Vieira
Ponces de Carvalho e José Marcelino de Sá Vargas
Martins Morgado e alferes do serviço de administração militar, do centro de mobilização de administração militar n." 2, André Francisco Navarro, todos
milicianos, nos termos dos artigos 25.° e 26.° do
Decreto-Lei
n.? 3G304, alterado pelo Decreto-Lei
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n. o 38 916, de 18 de Setembro de 1952, por terem
atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente,
21 de Dezembro de 1955 e 6, 10, 13, 1, 18 e 15 de Setembro de
1956.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 25 de Setembro de 1956).

P01' portarias de 24 de Setembro de 1956:
Adidos

Majores de artilharia, do co';nando militar de Moçambique, Leonilo Eugénio Jonaths Guapo de Almeida
e, no quadro da arma, Miguel Martins de Sequeira
Braga, o primeiro por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço no ultramar, ao
abrigo da alinea c) do artigo 3.0 do Decreto n. o 39816,
de 14 de Setembro de 1954, e o segundo por lhe ter
sido concedida licença ilimitada, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
12 e
17 de Setembro de 1956.
(Anotada pelo Tribunal

de Contas em 27 de Setembro de 1956).

Capitão do corpo do estado-maior, da Escola do Exército, Carlos Mota ele Oliveira, por ter sido nomeado
professor adjunto da 6. a cadeira da referida Escola,
por portaria desta data, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Anotada

pelo TrIbuoal

de Contas

010

2 de Outubro de 1956).

Reserva

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de cavalaria n.? 6, Armando Carlos da
Silva, 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 7 de Setembro de
1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Setembro de 1956. Nlo,
silo devIdos emolumentos,

nos termos do Decreto

o.· 22 257).

Por portarias de 25 de Setembro de 1956:
Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, o major do
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serviço de administração militar, adido, na situação
de reserva, Daniel António Reis Rosa, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Setembro de
1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1956. NlIo
silo devidos emolumentos,

nos termos do Decreto n.· 22 207).

Reforma
(Despacho de 20 de Setembro de 1956 da Caixa Oeral de Depósitos, Crédito o Previdência, publicado 00 Diário do Governo
D.· 226, 2." série, de 24 do mesmo mês e ano).

Brigadeiro do serviço de administração militar José
Fernandes Duarte; coronéis: de engenharia, Augusto
de Azevedo e Lemos Esmeraldo de Carvalhaís e, do
serviço de administração militar, Eurico Baptista Severo de Oliveira; majores: de engenharia, Fernando
Moreira de Sá, do extinto quadro auxiliar de artilharia, Aristides Lopes Vieira e, do extinto quadro auxiliar de engenharia, Aurélio da Cunha Ribeiro; capitães: de fnfantaria, António Augusto Tavares e
José Rodrigues dos Santos, de engenharia, José Ramos de Andrade, miliciano médico do extinto quadro
especial, Jaime Filipe Santiago e, do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, António Coelho e
tenentes de infantaria Feliciano Nogueira, José de
Oliveira Pinho, José dos Santos Pires e Henrique
Leonardo da Silva, todos na situação de reserva, nos
termos da alínea a) do artigo 13. o do Decreto-Lei
n. o 36 ·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, respectivame-nte, 23 de Abril, 27 e 16 de Maio,
19 e 17 de Junho, 3 e 4 de Maio, 9 de Junho e 1 de
Março de 1956, 25 de Julho de 1955, 18 de Junho e
21 de Maio de 1956, 25 de Outubro de 1955 e 22 de
Maio e 28 de Abril de 1956.
Major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, do Quartel-General do Governo Militar ele Lisboa, Bernardino Militão Gomes o capitão do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, da Repartição-Geral deste Ministério, António Mendes Serra Júnior,
nos termos da alínea b) do artigo 13.0 do Decreto-Lei
n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de
18 de Setembro de 1952, por terem sido julgados
incapazes de todo o serviço pela j unta médica da Caixa
Geral de Aposentações,
dovendo ser considerados
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nesta situação desde, respectivamente, 8 e 3 de Agosto
de 1956, de harmonia com o § único do artigo 124.°
do mencionado Decreto-Lei n.? 36304.
(NAo carecem

de visto ou anotação

do Tribunal

de Contas),

Reserva

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, do regimento de artilharia de costa, Acácio Antunes, 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 considerado
nesta situação desde 15 de Setembro de 1956.
(Visada polo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1956. Não
são dovldos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 257).

Por portarias de 26 de Setembro de 1956:
Adidos

Major do comando militar de Moçambique, João Madureira Fialho Prego e capitão, do batalhão de caçadores
n.? 4, Francisco Manuel Brandão Loureiro, ambos de
infantaria, o primeiro por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço no ultramar, ao
abrigo da alínea c) do artigo 3.0 do Decreto n. o 39 816,
de 14 de Setembro de 1954, e o segundo por ter
sido requisitado para desempenhar uma comissão de
serviço dependente do Ministério das Finanças, na
Guarda Fiscal, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
12 e 4 de Setembro de
1956.
(Anotada pelo Tribunal de Contas om 28 de Setembro de 1956).
Quadro da arma de infantaria

Capitães de infantaria, adidos, Joaquim Custódio da.
Costa Gouveia e Francisco José Sancho Uva, que, 1)01'
terem deixado de prestar serviço, respectivamente,
no comando militar da Guiné, onde se encontrava em
comissão militar, e no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, onde exercia o cargo de comandante de companhia, do qual fica exonerado por esta
portaria, se apresentaram em 12 e 26 de Setembro
de 1956, desde quando devem ser considerados nesta
situação, para preenchimento de vagas.
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Reserva

Tenente-coronel do serviço de administração militar, da
direcção do mesmo serviço (inspecções), Cupertino
Alves Gomes, 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
considerado nesta situação desde 20 de Setembro de
1955.
(Visadas pelo Tribunal do Contas em 1 de Outubro de 1956. Não
são devidos emolumentos,

nos termos do Decreto

n. o 22251).

Supranumerário

Tenente-coronel
de infantaria, do comando militar de
Cabo Verde, Orlando Luis de Oliveira, nos termos
da segunda parte do artigo 58.0 do Decreto-Lei
n.? 32692, de 20 de Fevereiro de 1948, e ao abrigo
da Portaria n." 10891, de 8 de Março de 1945, devendo ser considerado nesta situação desde 10 de Setembro de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Outubro de 1956. Não são
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22257).

Por portarias de 28 de Setembro de 1956:
Quadro da arma de engenharia

Major de engenharia, supranumerário, da escola prática
da arma, onde continua colocado, Cesário Marques
Pereira Montês, para preenchimento
de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
12 de Setembro de 1956.
Reserva

Coronéis: de artilharia, da direcção da arma, Pedro
António Couceiro Vilar Moreira e, de engenharia,
da direcção da arma, Manuel da Conceição Gomes
e Caetano Maria da Cunha Reis, nos termos da alinea c) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n, o 36 304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro
de 1952, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente,
11, 11 e 12 de Setembro
de 1956. (Visadas pelo Tribunal de Contas em 9 de Outubro de
1956. Não
o
são devidos

emolumentos,

nos termos do Decreto

n.

22 257).
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Por portarias de 29 de Setembro de 1956:
Adido

Major do serviço ,de administração militar, da Manutenção Militar, Alvaro da Silva Ferreira, por ter sido
nomeado chefe dos serviços comerciais da referida
Manutenção, por portaria desta data, devendo ser
considerado nesta situação desde 30 de Setembro de
1956.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 13 de Outubro de 1956).
Reserva

Coronel do serviço de administração militar, da direcção do mesmo serviço, António Júlio Cavalheiro Margarido, nos termos da alínea b) do artigo 12.0 do
Decreto-Lei
n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 16 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Setembro de
1956, de harmonia com o § único do artigo 124.0 do
mencionado Decreto-Lei n." 36304.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Outubro do 1956. N!o são
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 18,
Jacinto Martins de Medeiros, nos termos da alinea 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
23 de Setembro de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 9 de Outubro de 1956. NlIo
são devidos omolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Por portarias de 30 de Setembro de 19M:
Quadro da arma de cavalaria

Capitão de cavalaria, supranumerário, do regimento de
cavalaria n. ° 7, onde continua colocado, João de Castro
Enes Ferreira, nos termos do n.? 1) e § 1.0 do artigo 11.0 do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952,
para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser
con iderado nesta situação desde a data da presente
portaria.
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Reserva

Coronel de cavalaria, comandante do regimento de cavalaria n." 5, Américo Júlio da Silva Roboredo Sampaio e Melo, nos termos da primeira parte da alínea c)
do artigo 12.0 do Decreto-Lei n. o 36 304, alterado
pelo Decreto-Lei n. a 38 916, de 18 de Setembro de
1952, devendo ser considerado nesta situação desde
11 de Setembro de 1956.
(Visada polo Tribunal de Contas om 12 de Outubro de 1956. Não silo
devidos emolumentos,
nos termos do Docreto n.o 22 257).

111- PROMOÇOES
Ministério do Exército _I.a

Oirecção-Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 6 de Março de 1956:
Batalhão de caçadores n. o 5

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria José Alberto Gomes Caiado, contando a
antiguidade desde 1 do Dezembro de 1955.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 21 do Sotembro do 1956. Silo
devidos omolumentos,
nos termos do Docreto n.o 22 257).

Por portaria de 17 de Agosto de 1956:
Quadro do serviço de saúde militar

Alferes módico, o alferes miliciano médico, do 2. o grupo
de companhias de saúde, Luis Algarvio Serpa Machado Cabral.
Alferes médico, o alferes miliciano médico, do 1.0 grupo
de companhias de saúde, Alberto Antunes.
Alferes médico, o aspirante a oficial miliciano médico,
do 1.0 grupo de companhias de saúde, Sérgio Luis do
Espírito Santo.
Alferes médico, o aspirante a oficial miliciano médico,
do 2.0 grupo de companhias de saúde, José Maria
Escarduça Dias.
Alferes médico, o aspirante a oficial miliciano médico,
do 1.0 grupo de companhias de saúde, Amadeu Balbino Ferreira Marques Buceta Martins.
(Visada polo Tribunal do Contus om 27 de Sotombro do 1956. Silo
devidos omolumontos, nos tormos do Decreto 0.0 22257).

2." Série

ORDEM DO EXERCITO

N. o 10

719

Por portaria de 18 de Agosto de 1956:
Contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1956:
Regimento de infantaria

n. 8
O

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria João Cabral e Feliz de Jesus
Gouveia.
Regimento de infantaria

n. o 9

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Manuel António Ribeiro.
Batalhão de caçadores n. o 4

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria José Tristão de Magalhães.
Batalhão de caçadores n.O 6

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Rui Fernando Leal Marques.
Batalhão de caçadores n. o 7

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria José l\Iaria Mira.
Regimento de lanceiros n. o 1

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalaria João Manuel Serra do Paiva Nazaré.
Regimento de engenharia n.· 2

Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial miliciano de engenharia Sílvio Augusto Roseiro Matias.
Batalhão de telegraflstas

Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial
miliciano de engenharia José Paulo Leitão Gonçalves
Bordado. (Visada pero Tribunal de Contas em 27 de Sotembro de 1906. SAo
dovldos

emolumontos,

noS tormos do Decreto

n.o 22257).

Por portarias de 24 de Agosto de 1956:
Regimento de infantaria n. o 14

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria Daniel José de Oliveira, contando a antiguidade desde 1 de Novembro do 1956.
(Visada polo Tribunal do Contas em 27 de Sotembro de 1~56. ~Ao
devidos emolumentos,
nos tormos do Decreto 0.° 22 257).
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Adido

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria, adido, em serviço na província de Angola,
João António Castelo Branco Ribeiro, contando a
antiguidade desde 1 de Dezembro de 1955.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Setembro de 1956. Sio
devidos emoJwnentos, nos termos do Docreto n.· 22 257).

P01' portaria de 25 de Agosto de 1956:
Batalhão de metralhadoras n.· 2

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria J anuário Luis de Sousa Veloso,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1956.

•

(Visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1956. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto 22 2(7) •

Por portaria de 28 de Agosto de 1.956:
Contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1956:
Batalhão independente de infantaria

n.· 18

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Jacinto Gonçalves de Matos,
João da Encarnação Lança Silva e José Carlos de
Melo Azevedo Coelho de Campos.
Batalhão independente de infantaria

n.· 19

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria José da Conceição de Matos
Barata.
Regimento de lanceiros n.· I

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalaria Fernando José Abreu.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1956. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Por portaria de 31 de Agosto de 1956:
Adido

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria, adido, em serviço no Ministério do lnte-
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rior, na Guarda Nacional Republicana, Fernando Rodrigues Silvestre, contando a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1955.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Setembro de 1956. S1Io
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Por portaria de 4 de Setembro de 1956:
Batalhão de caçadores n.· 8

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria António do Espirito Santo
Grilo e Américo Madureira de Freitas, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1956. SILo
devidos omolumentos, nos tormos do Decreto n.? 22 257).

Por portaria de 7 de Setembro de 1956:
Direcção da Arma de Artilharia

Brigadeiro, o coronel de artilharia, tirocinado, adido,
em serviço nos Serviços Cartográficos do Exército,
como chefe da Divisão de Topografia e Geodesia,
cargo de que fica exonerado por esta portaria, Lino
Dias Valente.
(Visada pelo Tribunal de Cont,," em 14 de Sotembro de 1956. S1Io
devidos emolumentos, nos termo I de Decreto D.· 22267).

Por portaria de 14 de Setembro de 1956:
Batalhão de caçadores n.· 2

Tenente-coronel,
comandante, o major de infantaria,
comandante interino, Abel de Castro Roque.
Direcção da Arma de Artilharia

Coronel, o tenente-coronel de artilharia, 2.° comandante'
do rogimento de artilharia ligeira n." 1, João António
Montalvão dos Santos e Silva.
Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Coronel, comandante, o tenente-coronel
de artilharia,
comandante interino, supranumerário, Carlos Rol de
Alvarenga.
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de guarnição

Tenente-coronel,
comandante, o major de artilharia,
comandante interino, António dos Santos Vaz Barreiros,
Supranumerário

Tenente-coronel,
o major de artilharia, supranumerário,
do regimento de artilharia antiaérea fixa, Antero Cavaleiro. (Visadas pelo Tribunal de COD!.llSem de 27 Setembro de 1956. São
devidos emolumentos,

nos termos do Decreto n.? 22257).

Por portarias de 24 de Setembro de 1956:
Hospital Militar

da Praça de Elvas

Capitão médico, director, o tenente
nuel Maria Arrais Pedroso Flores.

médico José Ma-

(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Setembro de 1956. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22257) ••

Regimento de cavalaria
(Grupo

de carros

n. o 8

de combate)

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Francisco
António Leonardo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Setemhro de 1956. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 257).

Por portarias de 25 de Setembro de 1956:
Ministério

do Exército -I." Direcção-Geral

- 3.· Repartição

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, o capitão do mesmo extinto' quadro, da 3. a Repartição da La Direcção-Geral deste Ministério, Manuel Martins Ramos.
(Visada pelo Tribunal de Cont ... em 28 de Setembro de 1956. SAo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22 261).

Ministério

do Exército - 3." Direcção-Geral

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o capitão do mesmo extinto quadro, do 1.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, Edmundo Alvos
de Carvalho.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1956. S!lO
devidos omoíumeutos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

•
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Regimento de artilharia pesada n.· 2

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, do regimento de artilharia pesada n.? 2, Manuel Afonso.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Setembro de 191>6.São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

P01' portarias de 26 de Setembro- de 1956:
Distrito de recrutamento

e mobilização n.· 3

Tenente-coronel,
o major de infantaria, do regimento
de infantaria n. o 3, José Joaquim Capela.
(Visada pelo Tribunal de Coutas em 4 de Outubro de 1956. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Ministério do Exército - 2.' Direcção·Geral-

3.' Repartição

Tenente-coronel
do serviço de administração militar, o
maj or do mesmo serviço Vasco Serapião das Neves
Martins.
Major do serviço de administração p1ilitar, o capitão do
mesmo serviço Luís 'I'avares dos Santos.
Adidos

Tenente-coronel
do serviço de administração militar, o
major do mesmo serviço, adido, em serviço no comando militar de Moçambique, Artur Ramalho.
Tenente-coro~el do erviço de administração militar, o
major do mesmo serviço, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
João Duarte Perry de Almeida e Brito.
Tenente-coronel
do serviço de administração militar, o
major do me mo serviço, adido, chefe do armazém
de fardamentos na Oficinas Gerais de Fardamento,
Américo Augusto de Almeida Calado.
'renente-coronel
do serviço de admini tração militar,
o major do mesmo serviço, adido, chefe da secção
técnica nas Oficinas Gerais de Fardamento, Humherto dos Santos Pereira.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 8 de Outubro do 1956. SAo
devidos omolumontos, nos termos do Decreto n.· 22257).
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Por portarias de 28 de Setembro de 1956:
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 2

Tenente-coronel,
comandante, o major de artilharia,
comandante interino, Jerónimo Ribeiro Tasso de Figueiredo.
Direcção da Arma de Engenharia

Coronel, o tenente-coronel
de engenharia, adido, professor catedrático da Escola do Exército, cargo de que
fica exonerado por esta portaria, Manuel António
Vassalo e Silva.
Escola Prática de Engenharia

Tenente-coronel;
o major de engenharia Gonçalo Cristóvão do Santo Estanislau de Meireles Teixeira da
Mota.
Regimento de engenharia n. 2
O

Coronel, comandante, o tenente-coronel de engenharia,
comandante interino, Luis Maria Bastos de Carvalho.
(Visada pelo Tribunal
vldos emolumentos,

de Contas em 9 de Outubro de 1956. São de'
nos termos do Decreto n.o 22 257).

Supranumerário

Tenente-coronel,
o major de engenharia, supranumerário" em serviço nas forças expedicionárias ao Estado
da lndia, João António dos Santos Guardiola,
(Visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Outuhro de 1956. SM
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n, 22 257).

°

Por portaria de 29 de Setembro de 1956:
Ministério do Exército - 2.' Direcção-Geral-

3.' Repartição

Coronel do serviço de administração militar, chefe, o
tenente-coronel do mesmo serviço, chefe, Acácio Monteiro Cabral.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Outubro de 1956. Sl10
devidos emolumento.,
nos termos do Decroto n.o 22257).

Tenente-coronel
do serviço do administração militar,
o major do mesmo serviço José Henrique de Sousa.
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Major do serviço de administração militar, o capitão do
mesmo serviço, adido, chefe da La secção dos serviços gerais da Manutenção Militar, càrgo de que
fica exonerado por esta portaria, Manuel Machado.
Quadro de serviço de administração militar

Major do serviço de administração militar, o capitão
do mesmo serviço, adido, adjunto da sucursal da
Manutenção Militar do Porto, cargo de que fica exonerado por esta portaria, !lvaro da Silva Ferreira.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 15 de Outubro de 1956. Silo
devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n.o 22267).

Direcção da Arma de Engenharia

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços João Lopes.
Adidos

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, adido,
em serviço no Ministério das Finanças, na Guarda
Fiscal, Francisco Pereira Angelino.
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 António Gonçalves Bragança.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 9 de Outubro do 1956. Silo
DOS tormos do Decreto
n.? 22 257).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, adido,
em serviço na Escola Central de Sargentos, António
Augusto Andrade Alves Assis.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço no comando militar de Macau, João António
da Silva. (VIsadas pelo Tribunal de Contas em 11 de Outubro de 1956. Silo
devidos

emolumentos,

nos termos

do Decreto

n.o 22 257).

Capitrto do quadro do serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, Audido,
em serviço no comando militar do Angola, Angelo
Calmou Navarro de Andrade Botelho.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 13 de Outubro do 1956. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 257).
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Por portaria de 30 de Setembro de 1956:
Regimento de cavalaria

n.· 3

Major, o capitão de cavalaria António Feliciano Pereira
Rabaça.
Regimento de cavalaria

n.O

6

Coronel, comandante, o tenente-coronel
de cavalaria,
comandante interino, Mário Álvaro de Carvalho Nunes.
Quadro da arma de cavalaria

Tenente-coronel,
o maj 01' de cavalaria, comandante do
grupo de carros de combate do regimento de cavalaria n.? 8, António Camilode Sá Pinto de Abreu
Soto Maior.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 12 da Outubro do 1956. São
devido. emolumentos,
nos ter,,:,os do Decreto
22 257).

n.·

Por portarias de 1 de Outubro de 1956:
Escola do Exército

Aspirantes a oficial de engenharia, os cadetes, alunos
do 4.° ano de Engenharia
da Escola do Exército,
João Luis da Providência Vilas-Boas e Costa, António Luis Pedroso de Lima, J oão António Duarte Pina
da Silva Ramos, José Leopoldo Xavier Tavares da
Mota, Júlio César Pedreira de Campos, Alípio Antunes Guedes, Júlio Pimentel Fraústo Ba so, José Manuel Martins Alves de Sousa, Fernando Renato Pires
de Figueiredo,
Luis António dos Santos Maia e
António Marcelo Pinto de Abreu, contando a antiguidade desde 1 de Outubro de 1956.
Escola Prática

de Infantaria

Aspirantes a oficial de infantaria, os cadetes, alunos da
Escola do Exército, Joaquim Chiló Rodrigues, Rui
Xavier Lobato de Faria Ravara, António Rebelo Simões, Ernesto Rodrigues Gaspar da Rosa, José Ramalho Rua, Luis Carlos de Oliveira Correia, Luis
Ramos Gonçalves,. Hipólito Portugal Antunes de Oliveira, Carlos Alberto Vieira Monteiro, Manuel Jorge
Caramelo, António dos Santos Ramalho Eanes, César
Henrique Cruz Canuto, Alípio Tomé Pinto, Fernando
Ramos dos Reis, Pedro Augusto Soeiro Zilhão, Raul
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Pereira da Cruz Silva, António Cipriano Pinto, António Soares Catarino, Américo Mário.Mareeo Espada
de Sousa, Rui de Almeida Seabra de Albuquerque,
João Ricardo Maia Rebolho, Manuel Correia dos Santos Luis, José Rosado Castela Rio, Augusto Rosendo
Sardinha, Marcelo Heitor Moreira, Fernando Augusto
Castilho Palma Ferro, Carlos Alves Cardoso Pimenta,
Delfim Leitão Fernandes, Fernando Maria Preza de
Queirós Magalhães, Augusto Leandro Ribeiro Lázaro,
Nuno Álvaro Pires Afonso, José Júlio de Azevedo
Vilarinho, Almor Alves Serra, Nuno Gonçalves dos
Santos Basto Machado, Carlos Afonso Soares de Almeida Brandão, Manuel de Azevedo Morujão de Oliveira, João Augusto dos Santos Dias de Carvalho,
Francisco José Ferreira Dias, Albino Augusto de
Castro Carrapatoso, Guilherme Cardoso de Oliveira,
Artur António Ferreira Pinto, Rui Machado da Costa
Taveira, Jaime Alberto Gonçalves das Neves, José
da Câmara Vaz Serra, Alfredo João de Oliveira
Leandro, Alfredo José Botelho de Oliveira Moniz e
Manuel Granjo de Matos, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
Escola Prática de Artilharia

Aspirantes a oficial de artilharia, os cadetes, alunos da
Escola do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, Gabriel Augusto do Espírito Santo, Angelo Rafael Leiria Pires, Alexandre da Costa Coutinho de
Lima, José Ângelo Teixeira de Magalhães, Fernando
Manuel Jacob Gabriça, José António Jerónimo Gonçalves, Joaquim Fernando Lopes Gomes Marques,
Luis Manuel Soares do Reis Gonçalves, Rodolfo
António Cabrita Bacelar Begonha, Manuel David
Nunes Ferreira dos Santos, António dos Anjos Martins, Alberto Reis Carvalho, Henrique Martins Sul
da Rocha, Mário Júlio Machado da Graça Malaquias.:
José Cândido de Almeida de Eça Ramalho, Humberto
Lopes da Rosa. Neto, Angelo Mendes da Silva e Sousa,
João Soares de Carvalho, J osé João de Sousa Veiga
da Fonseca, João Gonçalves Vila Chã,' António Augusto Brandão de Penha Monteiro, Manuel Henrique
Lestro Henriques, Diogo Baptista Coelho, Manuel
António de Ascensão Pita, Fernarrdo José Morais
Jorge, Luís Ramos Labescat da Silva, Carlos Alberto
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Boura Ferreira, Luis Maria Saldanha Oliveira e Sousa,
Ernesto Augusto de Melo Antunes, António Manuel
Zusarte Bastos e Fernando Vitorino Dinis Ferro, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Escola Prática de Cavalaria

Aspirantes a oficial de cavalaria, os cadetes, alunos da
Escola do Exército, João Goulão de Melo, Luis Alberto do Paço Moura dos Santos, José Eduardo Carvalho de Paiva Mourão, António Augusto Chiado
Caçote, Rui dos Santos Ferreira Fernandes, Jorge
Manuel Cabeleira Filipe, João Manuel Duarte Moniz
Barreto, João de Almeida Bruno, João Manuel Vaz
Barroco, António Gabriel Teixeira, Manuel José Magalhães da Cruz Azevedo, Joaquim Simões Pereira,
Augusto das Neves Oliveira e Carlos Afonso Alves Botelho, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.
Escola Prática de Administração Militar

Aspirantes a oficial do serviço de administração militar,
os cadetes, alunos da Escola do Exército, Carlos Alberto Amorim Viana Carrilho, Manuel Jorge Magro,
José Carlos de Araújo Santos Belfo, José Martins
Patricio, Manuel Claudino Martins Verissimo, Horácio
Costa Serras Pereira, Fernando 'I'omás Queirós Azevedo, António Jorge de Oliveira Romualdo e Luís
Filipe Vieira Pateus, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Nilo carecem de visto ou anotação do Tribunal

IV -

COLOCAÇOES.

Ministério

EXONERAÇOES

do Contas).

E TRANSFERÊNCIAS

do Exército - I.a Direcção.Geral

- 2.a RepartiçDo

Por portaria de 30 de Agosto de 1956:
• Instituto de Altos Estudos Militares

Director do curso para promoção a oficial superior, o
brigadeiro inspector da 3.3.Inspecção da Direcção da
Arma de Artilharia, António Cirne Rodrigues Pacheco, nos termos do artigo 2.° do Decreto n.? 37 139,
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de 5 de Novembro de 1948, na vaga do brigadeiro
Leonel de Aleluia da Costa Lopes, que, por portaria
desta data, é exonerado das referidas funções.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Setembro de 1956. Não
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

P01' portaria de 31 de Agosto de 1956:
Batalhão

de caçadores

n.O 9

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, do- batalhão de caçadores n." 5, José Maria
Teixeira da Cruz.
Centro de mobilização

de infantaria

n.O 2

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Moçambique, Frederico José Dejean Guerra.
Centro de mobilização

de infantaria

n.· 4

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n." 4, Abílio Rodrigues da Silva
Tavares.
Centro de mobilização

de infantaria

n.· II

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar dos Açores, Orlando Vasconcelos Azevedo.

Por portarias de 1 de Setembro de 1956:
Escola Central

de Sargentos

Professor eventual, o capitão do quadro dos serviços
auxiliares do Exército Mário Ezequiel Lobão da Cruz)
nos termos do § 2.° do artigo 41.0 do Decreto-Lei
n." 40422, de 6 de Dezembro de 1955, acumulando'
aquele cargo com os que desempenha na referida
Escola.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 21 de Setombro de '195'6).
Comando militar

de Angola

Tenontes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da 2. a Repartição da 1. a Direcção-Geral deste Ministério, João da Cruz 0, do Presídio Militar de Santarém, Henrique .Tosé da Cunha.
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Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do destacamento do Forte do Alto do Duque, Marcelino
Carvalho Fava.
Comando Militar

de Timor

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da Direcção dos Serviços do Ultramar deste Ministério, Filipe Alistão Reyes Teles Moniz Corte Real.
Alferes do serviço de administração militar, do regimento de artilharia ligeira n. ° 2, João Campos Sardinha.
Comando militar

da Guiné

Capitão do corpo do estado-maior, do quartel-general da
3. a região militar, Carlos da Costa Gomes Bessa ..
Regimento de artilharia

Capitão de artilharia,
ria Dores Costa.

ligeira

n.· 3

no quadro da arma, Jorge da Gló-

2.· grupo de companhias

de admlnlstraçãe

militar

Capitão do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, António Monteiro.
Comando militar

de Angola

Alferes milicianos: de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 5, Francisco Manuel Trigo Delgado
e, veterinário, da secção de depósito do pessoal do
serviço veterinário
militar, Júlio Pereira Gaspar,
ambos em disponibilidade.
Brigada

n.· I de telegraflstas

Tenentes milicianos licenciados: de infantaria, do centro
de mobilização de infantaria n.? 1, Jaime Soeiro Nunes, do centro de mobilização de infantaria n." 2,
Avelino Mendonça Braga e José Lopes Serôdio, do
centro de mobilização de infantaria n. o G, João Simões
de Vilhena, elo centro de mobilização ele infantaria
n." 8, Joaquim Carvalho Correia e José da Costa
Moreira, do centro de mobilização de infantaria n.? 10,
José Hermano Costa, do centro ele mobilização de
infantaria n. ° 11, Alberto Elói Borges Cardoso, ~o
centro de mobilização de infantaria n. ° 13, António
Augusto da Fonseca Lobo, do centro de lllobilizac;ão
de infantaria n. ° 15, Manuel Fernando Brás Teixeira,
Virgilio Silvério Sousa de Magalhães e Jorge Pir~s
Martins, do centro de mobilização de infantaria n." 16,
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Benjamim de Castro Luazes Santos, José Joaquim
Calhau de Brito e António de Melo Duarte Silva e,
na situação de reserva, António Augusto Tavares de
Sousa; de artilharia, do centro de mobilização de artilharia n.? 5, Fernando Máximo de Azevedo Meireles
Carneira Coelho e Sousa e, do centro de mobilização
de artilharia n.? 11, Manuel Vicente Galvão ; de cavalaria, do centro de mobilização de cavalaria n. ° 2,
Diogo de Oliveira Rego Chaves e, do centro de mobiIização de cavalaria n. ° 3, José Guilherme de Melo
Portugal; de engenharia, dO centro de mobilização
de engenharia n.? 1, Joaquim Lopes da Silva Bernardo
e, elo serviço de administração militar, do 1.0 grupo
de companhias ele administração militar, Manuel Gastambide da Costa Cabral, do 2.° grupo de companhias
de administração militar ~ José Tiago dos Santos, do
centro de mobilização de administração militar n. ° 1,
Dário Gomes, Albino Joaquim Rodrigues Valente e
Luis Maria Ferreira Alves Montalvão e, do centro
de mobilização de administração militar n. ° 2, Jorge
Pampolim Santos, Duarte dos Anjos Dinis, Luis Manuel Wrem da Silveira Viana, Jorge Braga e Manuel
Ataíde ele Almeida e Vasconcelos Pinto de Mascarenhas.
Alferes milicianos: do infantaria, licenciados, do centro
de mobilização de infantaria n.? 1, Manuel Emílio Romão Gomes Leal e Romeu Ricardo Caçorino, do centro de mobilização de infantaria n.? 3, Henrique Fernando de Vasconcelos Lomelino, do centro de mobilização de infantaria n. ° 4, António de Castro Barbosa e
Mário Lima, do centro de' mobilização de infantaria
n.? 11, Joaquim Maria Filipe e Adelino 'I'exeira Baptista, do centro de mobilização de infantaria n. ° 12,
Acácio Severo Alves, elo centro de mobilização de
infantaria n.? 15, Manuel António Moreno Gomes e,
elo serviço ele administração militar, do 2.° grupo de
companhias de administração militar, João Tomás
Ferreira
do Sousa o Alvaro Marques de Oliveira
Canelas.
Por portarias de 7 de Setembro de 1956:
Escola do Exército

Professor adjunto do grupo das lG. a, 17. a e 18. a cadeiras, o major piloto aviador, professor adjunto interino
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do mesmo grupo de cadeiras, cargo/de que fica exonerado por esta portaria, Rui Tavares Monteiro, nos
termos do artigo 20.° do Decreto-Lei n.? 30874, de
13 de Novembro de 1940, na vaga do tenente-coronel
António Francisco de Aguiar, exonerado deste cargo
por portaria de 22 de Fevereiro do corrente ano.
Professor catedrático da 8. a cadeira, o capitão de engenharia, adido, professor adjunto da mesma cadeira,
cargo de que fica exonerado por esta portaria, Artur
Vieira, nos termos dos artigos 19.°, 20.° e 21.° do
Decreto n.? 30874, de 13 de Novembro de 1940, em
substituição do tenente-coronel João Paulo James Galhardo, que faleceu em 3 de Maio do corrente ano.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Setembro de 1956. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Ministério do Exército - Direcção dos Serviços do Ultramar

Adjunto do director, o major do corpo do estado-maior,
supranumerário, José Alberty Correia.
Comando militar de Angola

Subchefe do estado-maior, o major do corpo do estado-maior, adjunto do director dos serviços do ultramar,
José Moreira Otero ..
Comando militar de Mo'çambique

Major de infantaria, do regimento de infantaria n.? 16,
Manuel Pereira Espadinha Milreu.
Capitães: de infantaria, do batalhão de caçadores n." 8,
José Mealha Costa, de artilharia, do regimento de
artilharia n.? G, Mário dos Santos Nunes e, médico,
da Escola Prática de Infantaria, António Milheiriçv
Farraia.
Tenente do quadro dos sorviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n.? 11, Artur Macieira Cerveira.
Comando militar

de Timor

Capitão de infantaria, do batalhão
n." 1, Manuel João Fnjardo.

de metralhadoras

Comando militar de Macau

Tenonto do cavalaria, do regimento de cavalaria n. ° 5,
Leonel Raul Tavares Belo Lobão Ferreira.

2.' Série
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n.O I

no quadro da arma, Mário Mar-

Regimento de artilharia ligeira n. ° 5
Capitães de artilharia, da direcção da arma, Rogério
Fernando Sequeira Taborda e Silva e João Joaquim
de Oliveira.

Por portaria de 14 de Setembro de 1956:
Colégio Militar

Chefe de contabilidade, o capitão do serviço de administração militar, do Depósito Geral de Fardamento
e Calçado, Alexandrino José Marques Pinheiro, nos
termos do artigo LOdo Decreto-Lei n. o 33 473, de
29 de Dezembro de -1943, em substituição do capitão
Salvador Vieira de Santana, que, por portaria de 30
de Março de 1956, foi promovido ao posto de major
e exonerado do referido cargo.
Mestre de educação física, interino, o tenente miliciano
de cavalaria, adjunto do mestre de educação fisica,
José Manuel Inglês Gancho Pereira de Carvalho, nos
termos do artigo 1.0 e quadro I anexo ao Decreto-Lei n.? 33473, de 29 de Dezembro de 1943, e
Decreto n.? 20341, de 7 de Fevereiro de 1936, na
vaga do capitão João de Castro Enes Ferreira, que,
por esta portaria, fica exonerado daquelas funções.
(Visadas pelo Tribunal do Contas em 27 do Sotombro do 1956. Silo
devidos amnlutnen tas , nos termos do Decreto n.· 22 267).

Governo Militar

de Lisboa - Quartel-General

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da Direcção da Arma de A..rtilharia, João Duarte.
Direcção da Arma de Artilharia

Coronel de artilharia, comandante do regimento de artilharia pesada n.? 1, Aníbal Afra Nozes.
Alferes do quadro do' serviços auxiliares do Exército,
do Quartel-General
do Governo Militar de Lisboa,
J o 6 Abrante de Oliveira.
Regimento de artilharia

pesada n.O I

Comandante o coronel do corpo do estado-maior, da
3. a Direc~ão- eral deste Ministério, Afonso Lopes
Franco.
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de costa

Major de artilharia, supranumerário, Leopoldo Manuel
Seabra de. Sousa Gentil.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de artilharia ligeira n. o 4, Rui Coelho
Gonçalves.
Grupo de artilharia

de guarnição

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia
n.? 2, Reinaldo Luis Lourenço Leal.

ligeira

Regimento de lanceiros n.· 2

Capitão de cavalaria,
Carlos da Silveira.

da direcção

Regimento de cavalaria

Capitão de cavalaria,
Enes Ferreira.

da arma, Alberto
n.O 7

supranumerário,

João de Castro

Escola Prática de Engenharia

Major de engenharia,
Pereira Montês.

supranumerário,

Cesário Marques

I.' inspecção do serviço de saúde militar

Inspector, o tenente-coronel
médico, comandante do
1.o grupo de companhias de saúde, Augusto Garcia.
4.' inspecção do serviço de saúde militar

Inspector, o tenente-coronol médico, do Hospital MIlitar
Principal, José Maria Fernandes Lopes.
1. grupo de companhias de saúde
0

Comandante, o major médico, da Direcção do Serviç-o
de Saúde Militar, José Dias Pina Monteiro.

POI'

portarias de 20 de Setembro de 1956:
Comando militar de Angola

Alferes do serviço de administraçâo militar, do comando
militar da Madeire, António José Barradas BarrcsoAlferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de Ianceiros n.? 1, João Alfredo Neto.
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Comando militar de Moçambique

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do batalhão de caçadores n. o 9, António Celestino
Fernandes Moreira.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n." 12, Arlindo da Luz
Barroso e, do Depósito-Geral de Material de Engenharia, Carlo Silva Quelhas.
Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, Tito
Amândio de Faria.
•
Regimento de Infantaria

n. o 2

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
comando militar de }..ngola, José Francisco de Carvalho Garcia e Costa.
Regimento de infantaria n. o 16

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 15, Lucílio dos Santos
Carriço.

Por portarias de 24 de Setembro de 1956:
Escola do Exército

Professor adj unto ela G. a cadeira da Escola do Exército,
o capitão do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste Mínistério, Carlos Mota de Oliveira, nos
termos do artigo 20.0 do Decreto-Lei n.? 30874, de
13 de Novembro de 1940, na vaga do major de infantaria António dos Santos, que, por portaria de 11 de
:\laio de 195(3, foi colocado no quadro e exonerado
daquelas funçõc ..
(Visada polO Tribunal
vídos emolumentos,

de CODtas em 1 de Outubro de 1956. São dotermos do Decreto ll.o 22 251).

D08

Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

subchefe do o tado-maior, o brigadeiro, inspector
das tropa de transmis ões, Adelino Alves Verlssimo.

'> o

Comando militar de Moçambique

~r~~jordo artilharia, do rogimento de {lrtilha~ia de costa,
Leonilo Eugénio Jonaths Guapo de Almeida.
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Direcção da Arma de Artilharia

Capitão de artilharia, da bateria independente de defesa
de costa n.? 3, Rogério de Oliveira Furtado,
Por portaria~ de 26 de Setembro de 1956:
Comando militar

de Moçambique

Major de infantaria, do regimento
J oão Madureira Fialho Prego.
Comando militar

de infantaria n.? 12,

de Cabo Verde

'I'enente-coronel
de intantaria, comandante da Casa da
Reclusão do Governo Militar de Lisboa, Orlando Luís
de Oliveira.
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, presidente do 1.0 Tribunal Militar
Territorial de Lisboa, Mário Teles Pamplona.
Capitães de infantaria, no quadro da arma, Francisco
J osó Sancho Uva e Joaquim Custódio da Costa G ouveia.
Regimento de infantaria

n. o 8

Capitães de infantaria, do batalhão de caçadores
Artur Luis Félix Teixeira da Silva, por pedir.
Batalhão

independente

Major de infantaria,
Alfredo Henriques
I. o Tribunal

de infantaria

elo batalhão
Baota.
Militar

Territorial

D.

° 0,

n. o 19

de caçadores

n.? (i.

de Lisboa

Presidente, o coronel de infantaria, chefe do distrito de
recrutamento
e mobilização
n. ° 11, Henrique Guilherme Bastos Horta.
Instituto

Profissional

dos Pupilos do Exército

de infantaria, do regimento
José Maria Adriano das Neves.

Capitão

de infantaria n.? 8,

Por portaria de 28 de Setembro de 195(;:
Escola do Exército

Professor adjunto interino da 15. fi cadeira, no termos
dos artigos 18.°, 19.° e 22:° do Decreto-Lei n.? 30 87~.
alterado pelo Decreto-Lei 'n.? 36237, de 21 do Abnl
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de 1947, e artigo 2.° do Decreto-Lei n.? 26341, de
7 de Fevereiro de 1936, o capitão de engenharia com
o curso do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste
Ministério, Vasco Manuel Fernandes Coucelo, no impedimento do professor adjunto, major do corpo do
estado-maior, Silvino Silvério Marques, que passou a
reger interinamente a referida cadeira enquanto durar o afastamento do professor catedrático, tenente-coronel do corpo do estado-maior Manuel Avelino
Barreira Antunes, que foi nomeado para o cargo de
adido militar junto da Embaixada de Portugal em
Madrid, por portaria de 17 de Outubro de 1955.
(Visada poro Tribunal
devidos emolumentos,

de Coutas 010 11 de Outubro do 1956. São
nos termos do Decreto n.? 22 257).

Manutenção Militar

Chefe dos serviços comerciais, o major do serviço de
administração militar, no quadro do mesmo serviço,
Álvaro da Silva Ferreira, nos termos dos artigos 23. °
e 110.° do Decreto n. ° 1G696, de 9 de Abril de 1929,
e de harmonia com o Decreto n.? 18074, de 11 de
l\Iarç'o de 1930, na vaga do major Aldemiro da Encarnação Pires, que, por portaria de 1 de Agosto de
19M, foi exonerado do referido cargo.
Colégio Militar

Subdirector, o major de infantaria, professor efectivo,
cargo de que fica exonerado por esta portaria, Pedro
Alexandre Bruni do Canto e Castro Serrano, nos
termos do artigo 11.° do Decreto n.? 34093, de 8
de ovembro de 1944, e mapa anexo I, na vaga do
tenente-coronel
António Coelho
ampaio, que, por
portaria de 20 de Março de 1956, foi promovido a
coronel e exonerado do referido cargo, continuando
na me ma situação de adido em que já se encontrava.
T

(Vload8'
polo Tr-í buu al do Couras om 16 do Oulubro de 1~56. ::;rw
devidos emolumentos,
nos tormos do Decreto D.' 22 267).

Por portaria de 12 de Outubro de 1966':
Ministério do Exército - I.' Direcção-Geral-I.'

Repartição

hlajor de infantaria da 3. a Repartição da 1. a Direcção-Geral dost MiniHtério, .Abol Pereira do Valo.
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da Madeira

Alferes do serviço de administração militar, do 2.° grupo
de companhias de administração militar, Artur Gonçalves de Almeida Rita.
Escola Prática

de Infantaria

Tenente médico, do regimento
da Silva Oorreia.

de infantaria

Regimento de infantaria

n.? 2, José

n.o 6

Oapitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 8,
Abel Salgado dos Santos, por pedir.
Campo de tiro da serra da Carregueira

Capitão de infantaria, professor provisório do Colégio
Militar, funções de que fica exonerado por esta portaria, Abílio Gonçalves Dias.

Ministério

do Exército - Repartição

Geral

Por portaria de 3 de Agosto de 1956:
Capitão de infantaria, na situação de reserva, José Ricardo de Barros Amado da Cunha - nomeado professor provisório do Instituto Profissional dos Pupilos
do Exército, durante o ano lectivo de 195G-1957, nos
termos do artigo 2.° do Decreto n.? 2G 34,1, de 7 de
Fevereiro de HJ36, e artigo 10.° do Decreto-Lei
n.? 37 13G, de 5 de Novembro de 19-1:8.
(VISAda pelo Tribunal
vldos omolumontos,

de Contas em 31 do Agosto de 1956. SAo determos do Decreto n.· 2a 251).

DOS

Por portarias de 14 de Agosto de 1956:
Capitão ele infantaria Ernesto Farinha dos Santos Tavures - nomeado professor provisório elo Colégio Militar, durante o ano lectivo de 19')G-1957, nos termos
elo artigo 16.0 elo Decreto n.? 34003, de 8 de Novembro de 19H, esclarecido pelo ~ único do artigo 8.°
elo Decreto-Lei n.? 36613, de 24: do Novembro de
1947, e artigos 87.° e 111.° do Decreto n.? 3G 508,
de 11 de Setembro de 1947.
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Capitão de infantaria Mário da Cunha Torres Gomesnomeado professor provisório do Colégio Militar
durante o ano lectivo de 1956-1957, nos termos d~
artigo 16.0 do Decreto n.? 34093, de 8 de Novembro
de 1944, esclarecido pelo § único do artigo 8.0 do
Decreto-Lei n." 3G 613, de 24 de Novembro de 1947,
e artigos 87. o e 111. o do Decreto n. o 36 508, de 11
de Setembro de 1947.
Capitão de infantaria António José do Amaral Balula
Cid - nomeado professor provisório do Colégio Militar, durante o ano lectivo de 1956-1957, nos termos
do artigo 16.0 do Decreto n. o 34:093, de 8 de N 0vembro de 194:4, esclarecido pelo § único do artigo 8.0
do Decreto-Lei n." 36613, de 24 de Novembro de
194:7, e artigos 87.0 e 111.0 do Decreto n.? 36508,
de 11 de Setembro de 1947.
Capitão de infantaria Álvaro Lisardo Neves - nomeado
professor provisório do Colégio Militar, durante o ano
lectivo de 1956-1957, nos termos do artigo 16.0 do
Decreto n." 34093, de 8 de Novembro de 1944, esclarecido pelo § único do artigo 8.0 do Decreto-Lei
D.O 3G G13, de 24 de Novembro
de 1947, e artigos
87.0 e 111.0 do Decreto n.? 3G 508, de 11 de Setembro de 1947.
Capitão de infantaria Joaquim Baptista Simões de Carvalho - nomeado professor provisório do Colégio Militar, durante o ano lectivo de 1956-1957, nos termos
do artigo 1G.0 do Decreto n." 34093, de 8 de Novernhro de 194:4; esclarecido pelo § único do artigo 8.0
do Decreto-Lei n. o 3G G13, de 24 de Novembro de
1947, e artigo 87.0 e 11~.0 do Decreto n.? 36508,
de 11 de Setembro de 1941.
Capitão de cavalaria José Moreira da Silva Rangel de
Almeida _ nomeado profe sor provisório do Colégio
Militar, durante o ano lectivo de 195G-1957, nos termos do artiao 16.0 do Decreto n." 34093, de 8 de
~ovembro d~ 19·H, esclarecido pelo § único do artIgo 8.0 do Decreto-Lei n.? 3G G13, de ~4 de Novembro de 1947, e artigos 87. o e 111. o do Decreto n. 036508,
de 11 de etemhro de 1947.
Capitão do quadro dos erviço auxiliares. do Exórcit?
Leon 1 Martin Vicente - nom ado professor provl6rio do lolégio Militar, durante o ano lectivo de
19 56-19;)7, nos termos do artigo 16.0 do Decr~to
n. 0 34093. d 8 de Novembro de 194:4:,esclareCHlo
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pelo § único do artigo 8.0 do Decreto-Lei n. o 36613,
de 24 de Novembro de 1947, e artigos 87.0 e 111.o
do Decreto n.? 36508, de 11 de Setembro de 194:7.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército
Mário Dinis Pacifico dos Reis - nomeado professor
provisório do Colégio Militar, durante o ano lactivc
de 1956-1957, nos termos do artigo 16.0 do Decreto
D.O 34093,
de 8 de Novembro de 194:4, esclarecido
pelo § único do artigo 8.0 do Decreto-Lei n.? 36 61~,
de 24 de Novembro de 194:7, e artigos 87.0 e 111.0
dó Decreto n. o 36 508, de 11 de Setembro de J 947.
(Visadas pelo Trlhunal
devidos eiuolumontos,

de Couras om 3 do Setembro de 1956. São
nos termos do Decreto n.o 22 257).

Capitão de artilharia, na, situação de reserva, José
Roseiro Boavida - nomeado professor provisório do
Colégio Militar, durante o ano lectivo de 1956-1957,
nos termos do artigo 16.0 do Decreto n.? 34093,
de 8 de Novembro de 1944, esclarecido pelo § único
do artigo 8.0 do Decreto-Lei n. o 36 613, de 24 de
Novembro de 1947, e artigos 87.0 e 111.0 do Decreto
n. o 36 508, de 11 de Setembro de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 6 do Setembro de 1956.
dovidos emol umautos, nos termos do Doeroto n. 22 ~51).

°

sr,o

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército
Manuel Roseiro de Miranda Boavida - nomeado professor provisório do Colégio Militar durante o ano
lectivo de 1956-1957, nos termos do artigo 16.0 do
Decreto n." 34093, de 8 de Novembro de 1944, es:
clarecido pelo § único do artigo 8.0 do Decreto-LeI
n. o 36 613, de 2-i de Novembro de 1947, e artigoS
87.o e 111.0 do Decreto-Lei n. o 36 508, de 11 de Setembro de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Coutas em 8 de Sotombro de 1956. São
devidos cmotumentos.
nos termos do Decreto n.? 22 257).

Por portaria de 14 de Setembro de 1956:
Celeste Guedes, professora agregada do ensino liceal-:
exonerada, a seu pedido, do cargo de professora nuxtliar do Instituto de Odivelas.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas em 17 do Sotembro de 1956).
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Por portaria de 21 de Setembro de 1956:
Major de infantaria Duarte de Azevedo Pinto Coelhonomeado professor provisório do Colégio Militar
durante o ano lectivo de 1956-1957, nos termos d~
artigo 16.0 do Decreto n.? 34093, de 8 de Novembro
de 1944, esclarecido pelo § único do artigo 8.0 do
Decreto-Lei n.? 36613, de 24:de Novembro de 1947,
e artigos 87.0 e 111.0 do Decreto n. o 36 508, de 11
de Setembro de 194:7.
(VIsada polo TrIbunal
do vi dos eniolumentos,

.

de Contas em 6 de Outubro de 1956. São
nos tormos do Decreto u.? 22257).

Por portarias de 25 de Setembro de 1956:
Carlota Gonçalves Sarmento, professora efectiva do
Instituto de Odivelas-c-nomeada directora dos Cursos
Geral do Comércio e de Formação Doméstica do
mesmo Instituto, durante o ano lectivo de 1956-1957,
nos termos do artigo 10.0 do Decreto n.? 32615, de
31 de Dezembro de 1942, e artigo 10.~ do Decreto-Lei n." 36613, de 24 de Novembro de 1947.
Adelaide Alves, professora efectiva do Instituto de
Odivelas - nomeada directora do 1. o ciclo do mesmo
Instituto, durante o ano lectivo de 1956-1957, nos
termos do artigo 10.0 do Decreto n. o 32615, de 31 de
Dezembro de 1942, e artigo 10.0 do Decreto-Lei
n.? 36613, de 24 de Novembro de 1947.
Ofélia Moreira de Sena Martins, professora efectiva do
Instituto de Odivelas-nomeada
directora do 2.0 ciclo
do curso liceal do me mo Instituto durante o ano
lectivo de 1956-1957, nos termos do artigo 10.0 do
Decreto n. o 32 615, de 31 de Dezembro de 1942, e
artigo 10.0 do Decreto-Lei
n.? 36613, de 24 de
Novembro de 194:7.
Madalena da Câmara Fialho, professora efectiva elo
Instituto de Odivelas - nomeada directora do 3.0 ciclo
do curso liceal do mesmo Instituto durante o ano
lectivo de 1956-1957, nos termos do artigo 10.0 do
Decreto n.? 32615, de 31 de Dezembro de 1942 e
artigo 10.0 do Decreto-Lei
n.? 36613, de 24 de
N"ovem bro de 194:7.
(Visadas pelo Tribunal de Couras em 3 do Outubro (lo 1~56. S80
devidos oIDolUlUontos, nos termos do Deereto n.· 22251).
,
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DE PENSOES

Ministério do Exército _La Direcção-Geral

. 2.a Repartição

Por portaria de 9 de lvIar!}ode 1956:
Coronel do cavalaria Carlos Alexandre Rodrigues
dê Soure, 66.600.5: desde 21 de Agosto de 195537 anos de serviço.
Coronel do serviço de administração militar Ssbas. tião Martins Peres Gomes, 70.2005, desde 28 de
Agosto de 1955 - 39 anos de serviço.
Tenente-coronel de infantaria João Mário Prazeres
Milheiro , 57.0001'$, desde 16 de Agosto de 195538 anos de serviço.
Tenente-coronel de infantaria Justino da Silva Moreira, 57.000;5, desde 12 de Outubro de 195538 anos de serviço.
Major do serviço de administração militar José
Maria de Sampaio Mariz, 49.950;5, desde 12 de
Agosto de 1955-37
anos de serviço.
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia José
Francisco Henriques, 49.020t$, desde 14 de Setembro de 1955 - 38 anos de serviço,
(Vi.ada pelo Trlbuoal de Coutas em 22 do Sotembro do 1956. São
devidos emolumeotos,
oos termos do Docreto o.· 22 257).

Por portaria de 16 de Março de 1956:
A pensão anual atribuída ao coronel de infantaria Leo-.
nel Heli Lobão Ferreira, colocado na situação de reserva por portaria de 17 de Junho de 195[) visada
pelo Tribunal de Contas em ~7 do mesmo mês e ano,
passa a ser de 72.000;5 desde 24 de Maio também do
mesmo ano, e não de 70.2005 que primitivamente lhe
havia sido atribuída, por se ter verificado que a contagem do seu tempo de serviço tinha sido mal calculada. (Visada pelo Tribunal de Coutns om 22 du Solombro de 1056. r--~o
são

devidos

emotumontos,

nos lermos do Doereto

o.· 222M).

Por portaria de 15 de Junho de 1956:
Passa a ser ele 60.000~ a ponsão anual atribuída ao
tenente-coronel
ele artilharia J osé llenriques Lopes
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Bragança, colocado na situação de reserva por portaria de 5 de Agosto de 1955 visada pelo Tribunal
de Contas em 31 do mesmo mês e ano, e não de
57.000ll, como primitivamente lhe havia sido atribuída,
por. se ter verificado que a contagem do seu tempo
de serviço tinha sido mal calculada.

Por portaria de 22 de Junho de 1956:
Passa a ser de 72.000;5, desde 8 de Junho de 1955, e não
de 66.015;560, como primitivamente lhe havia sido atribuída, a pensão anual devida ao coronel de infantaria Alfredo da França Dória Nóbrega, colocado na
situação de reserva por portaria de 22 de Junho
de 1955 e visada pelo Tribunal de Contas em 29 do
mesmo mês e ano, por se ter verificado que a contagem do seu tempo de serviço tinha sido mal calculada.
(Visadas pe!o Tribunal de Contas em 22 de Setembro de 1956. Não
silo devidos emolumentos,
D08 lermos do Decreto
n.o 22257).

Por portarias de 1 de Setembro de 19.56:
Concedido o abono de melhoria de pensão que lhe foi
atribuído, nos termos do artigo 3.0 do Decreto-Lei
n.? 39843, de 7 de Outubro de 1954, ao coronel de
cavalaria, na situação de reserva, Carlos Alexandre
Rodrigues de Soure, no quantitativo de 68.4006,
desde 21 de Agosto de 1956, por ter completado
mais um ano de serviço, ao abrigo do artigo 8.0 do
Decreto-Lei n." 28402, de 31 de Dezembro de 1937,
passando a contar, desde aquela data, 38 anos de
serviço.
Concedido o abono de melhoria de pensão que lhe foi
atribuído nos termos do artigo 6.0 do Decreto-Lei
n.? 28404, do 31 de Dezembro de 1937, ao major
de infantaria, na situação de reserva, Alberto da
Encarnação
Pereira, no quantitativo de 45.900a,
desde 14 de Ago 'to de 1956, por ter completado
mais três anos de serdço, ao abrigo do artigo 8. ()
do Decreto-Lei n.? 28402, da data acima referida,
pa sando a contar, de d aquela data, 36 anos de
serviço. (V18Ild8S poJo Tribunal de Coo tas em 21 de Solombro do 1956. SAo
dovtdos

omolumontos,

nos termos do Doeroto

0.° 22 257).

,
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Por portaria de 14 de Setembro de 1956:
Concedidos os abonos de melhoria de pensão que lhes
foram atribuídos, nos termos do § 2. ° do artigo 3. ° do
Decreto-Lei n.? 3984:3, de 7 de Outubro de 1954,
aos oficiais, na situação de reserva, em seguida mencionados, por terem completado o número de anos
de serviço que a cada um vai indicado, ao abrigo
do artigo 8.° do Decreto-Lei n. ° 28 402, de 31 de
Dezembro de 1937 :
Tenente-coronel de infantaria João Mário Prazeres
Milheiro, 58.500a, desde 20 de Agosto de 195639 anos de serviço.
Tenente-coronel
de infantaria Alfredo Augusto
Soares Ribeiro, 58.500.->, desde 16 de Agosto
de 1956-39 anos de serviço.
Tenente-coronel miliciano de infantaria, do extinto
quadro especial, Manuel Pedro Rodrigues Pardal,
55.500a, desde 18 de Agosto de 1956 -37 anos
de serviço.
Major médico Adalberto de Sousa Dias, 48.000;5,
desde 16 de Agosto de 1956-36 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal de Conta. em 27 de Sotembro de 1956. Sllo
devidos emolumentos. DOS termos do Decreto D. o 22 257).

Por portarias de 20 de Setembro de 1956:
Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes
foi atribuído, nos termos do § 2.° do artigo 3.° do
Decreto-Lei n." 39843, de 7 de Outubro de 1954,
aos oficiais, na situação de reserva, em seguida mencionados, por terem completado o número de anos
de serviço que a cada um vai indicado, nos termos
do artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 28402, de 31 de
Dezembro de 1937 :
Coronel do serviço de administração militar Henrique Lorena Ermida, 70.200t$, desde ;)1 de
Agosto ne 1956- 39 anos de serviço.
Coronel do serviço de ndministração militar Sebastião Martins Peres Gomes, 72.000t$, desde :30 de
Agosto de 1956 - 40 anos de serviço.
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Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército João Pinto Guedes Gouveia, 40.800t$, desde
20 de Agosto de 1956 - 40 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército J osé Valente, 30.4:206, desde 22 de Agosto
de 1956 - 39 anos de serviço.
Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes
foi atribuído, nos termos do § 3.° do artigo 6.° do
Decreto-Lei n." 28404, ds 31 de Dezembro de 1937,
aos oficiais, na situação de reserva, em seguida mencionados, por terem completado o número de anos
de serviço que a cada um vai indicado, ao abrigo do
artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 2840:3, da data acima
referida:
Brigadeiro Roque de Sequeira Varejão, 81.6008,
desde 24 de Julho de' 1936-36
anos de serviço.
Capitão de cavalaria Joaquim Policarpo Mendes
Dias, 28.5606, desde 26 de Agosto de 195628 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Francisco Caeiro Romero, 24.3101$80, desde
20 de Agosto de 195(3-33 anos de serviço.
(Visadas pelo Tribunal do Contas em 29 de Sotombro de 19M. São
dovidos emolumontos, nos termos do Decreto n.o 22257).

VI-

Ministério

CONDECORAÇOES

E LOUVORES

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portarias de 20 de Setembro de 1956:
Condecorado com a medalha de mérito militar de La
ela se o general de divisão do exército espanhol
D. Fernando Garcia-Valião Y Marcén, nos termos
do artigo 52.° do Regulamento da Medalha Militar, de
28 de Maio de 194G.
.
Condecorado com a medalha de mérito militar de 2. D.
classe o coronel do exército espanhol D. Mariano
La ala Millaruelo, DOS t rmos do artigo 52.° do Regulamento da Medalha :Militar, de 28 de Maio de 1946.
Condecorado com a medalha de mérito militar de 2.D.
classe o coronel do exército espanhol D. Luiz de
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La Ohapello IIernando, nos termos do artigo 52.0 do
Regulamento da Medalha Militar. de 28 de Maio de1046.
Condecorado com a medalha de mérito militar de 2. a
classe o coronel do exército espanhol D. Fernando
Pata Gil, nos termos do artigo 52.0 do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946.
Condecorado com a medalha de mérito militar de 2. a
classe o coronel do exército espanhol D. Angel Lopez
Medranda, nos termos do artigo 52.0 do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946.

VII- DECLARAÇOES
Ministério do Exército _La

Oirecçao.Geral-

2.& RepartiçAo

1) Contam a antiguidade dos seus actuais postos
desde as datas que lhes vão indicadas os seguintes
oficiais, promovidos pela presente Ordem do Exército:
Quadro do corpo de generais

Brigadeiro Lino Dias Valente,
bro de 1956.

desde 4 de Setem-

Infantaria

Tenentes-coronéis:
Abel
de
José
de
Coronéis:

de Castro Roque, desde 21 de Agosto
1956.
Joaquim Capela, desde 10 de Setembro
1956.
Artilharia

João António Montalvão dos Santos e Silva,
desde -:I: de Setembro de 1956.
Carlos Kol de Alvarenga, desde 17 de Agosto
de 1956.
Tenentes-coronéis:
Antero Cavaleiro e António dos Santos Vaz
Barreiros, ambos desde 4 de Setembro de
1956.
Jerónimo Ribeiro Tasso de Figueiredo, dosde
11 de Setembro de 1056.
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Cavalaria

Coronel Mário Álvaro de Carvalho Nunes, desde
11 de Setembro de 1956.
Tenente-coronel António Camilo de Sá Pinto Souto
Maior, desde 11 de Setembro de 1956.
Major António Feliciano Pereira Rabaça, desde 11
de Setembro de 1956.
Engenharia

Coronel Luis Maria Bastos de Carvalho, desde 12
de Setembro de 1956.
Tenentes-coronéis
João António dos Santos Guardiola e Gonçalo Cristóvão do Santo Estanislau
de Meireles Teixeira da Mota, ambos desde 12
de Setembro de 1956.
Médico

Capitão José Manuel Maria Arrais Pedroso Flores,
desde 4 de Setembro de 1956.
Serviço de administração

militar

Coronel Acácio Monteiro Cabral, desde 28 de Setembro de 1956.
.
Tenentes-coronéis:
Artur. Ramalho, João Duarte Perry de Almeida e Brito, Américo Augusto de Almeida
Calado, Humberto dos Santos Pereira
e
Vasco Serapião das Neves Martins, todos
desde 20 de Setembro de 1956.
José Henrique de Sousa, desde 28 de Setembro de 1956.
Majores:
Luís Tavares dos Santos, desde 20 ele Setembro ele 1956.
Álvaro ela Silva Ferreira e Manuel Machado;
ambos elesele 28 de etembro ele 1056.
Extinto quadro de oflciais do secretariado

militar

Majores :
Manuel Martins Ramo , desde 8 de Agosto de
1056.
Edmundo Alves de Carvalho, desde 15 de Setembro de 1956.
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Quadro dos serviços auxiliares do Exercito

Capitães:
Francisco António Leonardo e Manuel Afonso,
desde 3 de Agosto de 1956.
António Augusto Andrade Alves Assis, João
António da Silva, Angelo Calmon Navarro
de Andrade Botelho, Francisco Pereira Angelino, José António Gonçalves Bragança
e João Lopes, todos desde 23 de Setembro
de 1956.
2) Chama-se Anibal Augusto Ferreira Vaz o brigagadeiro que, por portaria de 27 de Julho de 19M,
publicada na Ordem do Exército n. ° 8, 2. a série, do
corrente ano, foi condecorado com a medalha de mérito
militar de La classe.
3) Desempenha as funções de adjunto do director
dos Serviços do Ultramar, desde 18 de Agosto do corrente ano, o major do corpo do estado-maior José
Alberty Correia, que, por portaria do 7 de Setembro
de 1956, inserta na presente Ordem do Exército, foi
colocado na mesma Direcção.
4) Foi autorizado que nos registos de matricula
respeitantes ao tenente miliciano, na situação de licenciado, Viriato José Amaral Nunes, do centro de mobilização de infantaria n.? 13, seja rectificada a sua naturalidade: freguesia e concelho de Monção, distrito de
Viana do Castelo, para Rua de S. José, 81, Rio de
Janeiro, Estados Unidos do Brasil.
5) Foi autorizado que nos registos de matricula do
tenente miliciano, do regimento de infantaria n. ° 15,
Luciano Octávio Montalvaní Brarens seja rectificado
o seu nome para Luciano Octávio Mantovaní Brarens,
e o de sua mãe, Irene Montalvani Brarens, para Irene
Mantovani Brarcns.
G) Por despacho de 6 de Outubro de 19M foi autorizada a rectificação da data do nascimento do alferes
miliciano, do contro de mobilização de infantaria n. o 8.
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Aurélio da Silva Macedo e Cunha de 27 de Outubro
de 1908 para 27 de Setembro de 1908.
7) Foi autorizado que nos registos de matrícula do
alferes miliciano, do regimento de infantaria n.? 15,
Francisco Arrobas da Silva seja rectificado o seu
nome para Francisco Maria de Barreiros Arrobas da
Silva.
8) Deve ser considerado abatido ao Exército em 30
de Junho de 1956, e não em 1 de Maio anterior, como
consta da portaria de 24: do mesmo mês, publicada na
Ordem do Exército n. o 5, 2. a série, de 1956, o alferes
miliciano, do regimento de infantaria n. o 11, Fernando
José Parreira Ribeiro.
9) Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de
1956, e não desde 1 de Novembro de 1954, o aspirante
a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Armando Brilhante da Silva Pessoa Martins, que, pela
portaria de 20 de Agosto de 1958, da Ordem do Exército n. o 8, 2. a série, do corrente ano, foi promovido ao
posto de alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, e colocado no regimento de infantaria n. o 2.
10) Foram promovidos a alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Américo Vaz
Rebordão Correia e José de Sousa Mendes da Rocha
Dini , referidos na portaria de 20 de Agosto de 1956,
inserta na Ordem do Exército n. o 8, 2. a série, do corrente ano.
11) Chama-se José Alfredo de .Barros Vüu~a o asp.irante li, oficial miliciano, do regimento de infantaria
n.? 15 que foi promovido ao actual posto por portaria
de 2 de Abril de 1956, publicada na Ordem do Exército
n. o 5, .2. a sério, do corrente ano,
12) Chama-se Eduardo .l~fredo Martin,s da ,Silva Pinto
o alferes miliciano, do regimento de artilharia de costa,
que foi promovido ao actual posto por portaria de 2 de
A.hril de 1956, publicada na Ordem do Exér'cito n.? 7,
2,a série, do corrente ano,
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13) Frequentaram
com aproveitamento
na Escola
Militar de Equitação, de 2 de Novembro de 1955 a 31
de Julho do corrente ano, o curso de instrutores de
equitação os seguintes oficiais da arma de cavalaria:
Tenentes António Casimiro Rocha Ferrand de AI.
meida e Rui d'Orey Pereira Coutinho.
Alferes Justino Augusto Clara Pinto e Rui Ernesto
Freire Lobo da Costa.
14) Frequentaram com aproveitamento na Escola Prática de Cavalaria, de 21 de Maio a 28 de Julho do
corrente ano, o curso de comandantes de esquadrão os
seguintes tenentes de cavalaria:
Eduardo Vaz Neto de Almeida.
Fernando Manuel Lopes Ferreira.
;\fário Avelino Sardoeira Delgado.
Fernando Alberto Cardoso Pinto Xavier de Brito.
José Joaquim Marques Peralta.
José Maria de Mendonça Júnior.
António Manuel de Palma Baracho.
João Luís Moreira Arriscado Nunes.
Joaquim Lopes Cavalbeiro (por antecipação):
Jorge Alberto Guerreiro Vicente (por antecipação).
Rui de Sousa Cambeses (por antecipação).
Alcínio Pereira da Fonseca Ribeiro (por antecipação).
Jorge Augusto de Barros e Vasconcelos Esteves
(por antecipação).
João Sequeira Marcelino (por antecipação).
Leonel Raul Tavares Belo Lobão Ferreira (por
antecipação ).
Rafael Ferreira Durão (por antecipação).
15) Passou à situação de reserva em 14 de Agosto
ele 1956, e não em 18 do mesmo mês e ano, o tenente
miliciano médico, do centro de mobilização do sorvíço
de saúde n." 2, António dos Santos Amarul, fi quem se
refere a portaria ele 28 do Agosto último, inserta na
Ordem do Exército n.? 8, ~.a série, do corrente ano.
lG) O tenente miliciano médico Augusto Herculano
de Morais Alvim, a quem se refere a doclaraç'ão 59)
inserta na Ordem do Exérdito n. ° 7, 2. a série, de 13 ele
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Agosto de 1956, e que se encontra no comando militar
de Angola, não se encontra na situação de reserva, mas
sim na de licenciado.
17) Nos termos do artigo 73.° da Portaria n.? 11 332,
de O de Maio de 1946, publica se a classificação dos
candidatos aprovados no concurso ordinário realizado
para provimento de vagas no quadro permanente de
oficiais módicos:
1.0 Alferes

miliciano médico, do 2.° grupo de companhias de saúde, Luís Algarvio Serpa Machado
Cahral-13,955.
2.° Alferes miliciano médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde, Alberto Antunes -13,923.
3.° Aspirante a oficial miliciano médico, do 1.0 grupo
de companhias de saúde, Sérgio Luís do Espírito
Santo - 13,045.
4. ° Aspirante a oficial miliciano módico, do 2. ° grupo
de companhias de saúde, José Maria Escarduça
Dias - 13,238.
6.° Aspirante a oficial miliciano médico, do 1.0 grupo
ele companh ia' de saúde, Amadeu Balbino Ferreira Marques Buceta Martins -13,229.
18) É oficial miliciano do serviço de administração
militar, e não ele artilharia, conforme consta da portaria
de 2 de Abril ele 1956, publicada na Ordem do Exército
n. ° 5, 2. a série, do corrente ano, o alferes miliciano
do serviço de administração militar, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2, José Luís de Carvalho
Cardoso.
19) Chama-se Daniel de Jesus Ribeiro Montenegro o
alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército
referido na portaria 1 de Ago to de Hl56, inserta na
Ordem do Exército n.? 7, 2.a série, do mesmo ano.
20) Deixou de prestar erviço na inspecção das tropa de sapadores, como inspector, desde 1 de Outubro
de 1956, o brigadeiro de engenharia, na situação de
resorva, António Nunes Freire.
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21) Está desligado do serviço militar, nos termos da
última parte do artigo 15.° do Decreto-Lei n.? 28404,
de 31 de Dezembro de 1937, desde 28 de Agosto do
corrente ano, o coronel do corpo de estado-maior Manuel Alcobia Veloso.
22) 'Prestou serviço na junta de recrutamento n.? 1
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 1, desde
25 de Maio até 13 de Agosto de 1956, o coronel de infantaria, na situação de reserva, António da Encarnação Santos Vieira.
23) Presta serviço como presidente do consolho administrativo do quartel-general
do comando militar dos
Açores, desde 24 de Agosto de 1956, o coronel de infar;ttaria, na situação de reserva, Rodrigo Álvares Peren-a.
24) Deixou de prestar serviço na Cruz Vermelha Portuguesa, desde 21 de Agosto de 1956, o coronel de infantaria, na situação de reserva, Vitorino de Serpa
Faria Peres Furtado Galvão, e não desde 20 do referido
mês, como se publicou na Ordem do ,Exército n.? 8,
2. a série, do corrente ano.
25) Prestou serviço na junta de recrutamento
do
distrito de recrutamento e mobilização n. ° 14, de 25 de
Maio a 19 de Setembro de 1956, o coronel de infantaria, na situação de reserva, Leonel Heli Lobão Ferren-a.
26) Presta serviço no distrito de recrutamento e mobilização n. ° 11, como chefe, desde 10 de Setembro
de 1956, o coronel de infantaria, na situação de reserva,
Augusto de Carvalho.
27) Presta serviço como comandante da Casa de Reclusão do Governo Militar de Lisboa, desde 8 de Setembro de 1956, o tonente-coronel
de infantaria, na
situação de reserva, José da Costa Estorninho.
28) Deixou de prestar serviço na 1. a Repartição da
1. a Direcção-Geral deste Ministério, desde 3 de Setem-
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bro de 1956, o major de infantaria, na situação de reserva, António Augusto Monteiro.
29) 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 quo nas datas referidas atingem o limite
de idade para transitar para a situação de reforma:

.

Major de infantaria Carlos Alberto Saraiva dos
Santos Ferreira, desde 12 de Agosto de 1956.
Capitão de infantaria Alberto Augusto Rodrigues,
desde 8 de Agosto de 1956. Prestava serviço
no quartel-general da La região militar.
Tenente de infantaria Nuno de Andrade Ribeiro,
desde 15 de Agosto de 1956. Prestava serviço
no quartel-general do governo militar de Lisboa.
30) Deixou de prestar serviço na Legião Portuguesa,
desde 8 de Março de 1956, o capitão de infantaria, na
situação de reserva, Vitório Frederico Crispim.
31) Presta serviço na Mocidade Portuguesa, como
subdelegado da ala n. o 4, na Póvoa do Varzim, desde
7 de Setembro de 1956, o capitão de infantaria, na situação de reserva, Agostinho Seguro Pereira.
32) Deixou de prestar serviço na 2. a companhia disciplinar de Cabo Verde, desde 1 de Setembro 'de 1956,
o tenente de infantaria, na situação de reserva, Manuel
Ferreira Camões.
33) É de 27.001ll a pensão anual de reserva, actualizada, do tenente de infantaria, na situação de reserva,
Augusto Carlos de Brito, e não ele 19.403a70, como
se publicou na Ordem do Exército n,o 5, 2. a série, de
1956.
34) Presta sorvico na Direcção da Arma de Artilharia,
dosde 17 do ..Agosto do corrente ano, o coronel do artilharia Luis Falcâo Mona e Silva, que, pola presento
Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
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35) Presta serviço na comissão de inutilização de
documentos, desde 13 de Setembro de H156, o major :
de artilharia, na situação de reserva, \ Alexandre Adelino Fernandes de Sousa.
36) Presta serviço na Direcção do Serviço de Saúde
Militar, desde 13 de Setembro de 1956, o tenente-coronel módico, na situação de reserva, N orberto Lima Coelho de Magalhães.
37) Presta serviço, desde 28 de Setembro do corrente ano, na comissão de contencioso militar o coronel
do serviço de administração
militar António Júlio Cavalheiro Margarido, que, pela presente Ordem do Eicército, transita para a situação de reserva.

38) Presta serviço na Repartição do Gabinete deste
Ministério, desde 3 de Março de 1954, o tenente-coronel
do serviço de administração
militar, na situação de resen-a, António Ribeiro dos Reis.
39) Presta serviço, desde 7 de Setembro do corrente
ano: no regimento de cavalaria n. o 6 o capitão do quadro
dos serviços auxiliares do Exército Armando Carlos da
Silva, que, pela presento Ordem do Exército, transita
para a situação de reserva.
40) Presta serviço no centro de mobilização de infantaria n." 14, dosde 31 de Março do 1956, o capitão do
quadro de serviços auxiliares do Exército, na situação
de reserva, Delfim Fernandes, ficando sem efeito a declaração 66) inserta na Ordem do Exército n. o 4, 2. a sórie, de 1956.
41) Presta serviço, desele 23 de Setembro do corronte
ano, no distrito do recrutamento e mobilização n.? 18 o
capitão do quadro elos serviços auxiliares do Exército
Jacinto Martins do Medeiros, que, pela presente Ordem
do Exercito, transita para a situação de reserva.
42) Presta serviço na 3. a Reparticão
da !,l' Dírecção-Geral doste Ministério, desde 1 do Outubro de 1956,
o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situaçâo de reserva, .António Ferreira.
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J3) Publica-se a constituiçâo
dos tribunais militares
Territoriais para o 3.° quadrimestre do corrente ano:
1.° Tribunal Militar Territorial

de Lisboa

Presidente,
coronel de infantaria Henrique Guilherme Bastos Horta.
Vogal, coronel de infantaria Júlio Martins Mourão.
Promotor, coronel de artilharia Rodrigo Augusto
Tavares de Almeida Ferreira de Freitas.
Defensor, major ele cavalaria, na situação de reserva,
Décio Tito ela Silveira Freitas.
2.° Tribunal Militar Territorial

de Lisboa

Presidente, coronel de infantaria, na situação de
reserva, Alberto Barbieri Figueiredo Baptista
Cardoso.
Vogal, coronel de infantaria, na situação de reserva,
Alfredo Alberto da Silveira Lorena.
Promotor, coronel de artilharia João Dias Garcia.
Defensor, major de infantaria, na situação de reserva,
José ele :\lelo Soares.
Tribunal Militar Territorial

do Porto

Presidente,
coronel de artilharia, na situação de
reserva, Armando Patrocínio Guedes.
Vogal, coronel de infantaria, na situação de reserva,
António Francisco de Almeida.
Promotor, tenente-coronel de infantaria Jaime José
ela Silva Pereira.
Deferi or, capitão de artilharia, na situação de
reserva, António Joaquim Miranda.
Tribunal Militar Territorial

de Viseu

Presidente, coronel de artilharia, na situação de
reserva António Goncalves Alvarenga.
V ogal, coronel de cavalaria Américo Júlio da Silva
Roborcdo , ampaio e )1elo.
Promotor tenente-coronel do serviço de admin is,
1 .
trnção militar Joaquim Cabral Cava erro.
Defen or, major de artilharia, na situação de reserva, António :\faria Martins Engrácia.
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44) Desistiu da frequência do curso B da Escola Central de Sargentos, nos termos do artigo 7.° do Decreto
n.? 40423, de 6 de Dezembro de 1955, o primeiro-sargento ajudante mecânico automobilista do grupo de companhias trem auto Joaquim Baeta.
45) Foram nomeados para a frequência do primeiro
ano do cur 'o A da Escola Central de Sargentos, no ano
lectivo de 1956-1957, nos termos do Docroto n.? 40423,
de 6 do Dezembro de 1955, o seguintes primeiros-sargentos: do batalhão de caçadores n. ° 5, Adelino Proença
Gabriel e, elo batalhão do telegrafistas, Francisco Dias
Botelho.
46) Foi concedido adiamento da matricula na Escola
Central de Sargentos, no ano lectivo de 1956-1957, nos
termos do artigo 7.° do Decreto n.? 40423, de 6 de
Dezembro de 1956, aos primeiros-sargentos:
de artilharia, do regimento de artilharia pesada n.? 1, Cândido Cabral de Sá e mecânico automobilista, da Escola
Prática de Infantaria, Humberto Romano Bernardino.
47) Foram nomeados para a frequência do curso ~\.
da Escola Central de Sargentos, no ano lectivo de
1956-1957, Os primeiros-sargentos:
do regimento do
infantaria n. ° 11, Manuel Marquilhas Barqueta o de
infantaria, em comissão no Estado da índia, António
Augusto de Carvalho.
48) Não foram nomeados para a frequência do 1.o ano
do curso A da Escola Central de Sarg ntos, DO ano
lectivo do 1956-1967, por excederem a idade provista
na alínea b) do n.? 1.0 do artigo 3.° do Decreto n." 404~3,
de 6 de Dezembro de H)õ5, os seguintes primeiros-sargentos: elo regimento ele infantaria n. ° 16, .Alvaro :Manuel Moreira, da Escola Prática de Infantaria, André
Francisco, de infantaria, em comissão na província de
Moçambique, José Maria Gonçalves Alfaiate, do infa~ltaria, em comissão no Estado da índia, Carlos Antómo
Abrantes, do regim nto de Iancoiros 11.° 1, Óscar ~cves
Baptista, do regimento de cavalaria n.? 7, JoaqulIll do
Sousa Brandão, do batalhão de caminhos d ferro, An-
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tónio da Silva Brogueira, do 2.° grupo de companhias
de administração militar, António do Carmo Arreueza
e Martinho do Anjos Atalaia e, do batalhão n.? 2 da
Guarda Nacional Republicana, Manuel Gameiro.
49) Foi concedido adiamento da matricula no 1.0 ano
do cur O A da Escola Central de Sargentos, no ano
lectivo de 1956-1957, nos termos do artigo 7.° do Decreto n.? 40423, de 6 de Dezembro de 1955, aos seguintes primeiros-sargentos:
do -batalhão de metralhadoras
n.? 3, Virgílio
unha, de infantaria, em comissão na província de Moçambique, Henrique de Sousa Simões Carvalho e, de artilharia, em comissão na província de
Macau, Armando Josó Gomes.
50) Desistiram da frequência do curso da Escola Central de Sargento , nos termos do artigo 7.° do Decreto
n.? 40423, de 6 de Dezembro de 1955, os seguintes
primeiros-sargentos:
do regimento de infantaria n.? 9,
Serafim Setil, do batalhão de engenhos, Domingos Coelho e, de artilharia, em comis ão na província de Angola, Alfredo Gomes de Sousa Carvalho.
51) Foi concedido adiamento da matricula no primeiro
ano do curso A da Escola Central de argentos no ano
lectivo de 195ü-1957, nos termos do artigo 7.° do Decreto n.? 40423, de 6 de Dezembro de 1955, aos primeiros- argentos, do batalhão independente de infantaria n.? 17, Nelson de Oliveira Machado e Guilherme
Borba Medina.
52) Foram nomeados para a frequência do primeiro
ano do curso A da Escola Central de argentos, no ano
lectivo de 19::")6-1957, no termos do Decreto n.? 40 423,
de 6 de Dezembro de 19:>5, os eguintes primeiros-sargentos: do batalhão independente de infantaria n." 18,
Américo Rodrigues Cruz, do batalhão de caçadores n." 9,
Joaquim Rodrigues Escaleira e, do regimento de cavalaria n.? 5, ...\ntónio ~Ianuel arretas.
53) Desistiu da fr quência do curso da Escola Central
de Sargentos
nos termo.., do artigo 7.° do Decreto
11.° 404:?:3, de G de Dezembro de 19;)5, o primeiro-sargento, do batalhâo independ nte de infantaria n.? 17,
Manu I Correia Gall<lêncio.
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54) Foi concedido adiamento da matricula no 1.0 ano
do curso B da Escola Central de Sargentos, no ano
lectivo de 1956-1957, nos termos do artigo 7.° do
Decreto n.? 40423, de 6 de Dezembro de 1955, ao
primeiro-sargento mecânico automobilista, do regimento
de artilharia 11.0 G, Alberto dos Santos Pereira.
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a
3. Repartição

56) Pensões anuais atribuídas aos oficiais a seguir
indicados, que, pela presente Ordem do Exército, transitam para a situação de reserva:
Coronel elo artilharia Luís Falcão Mena e Silva,
68.500580. Tem 38 anos de erviço.
Coronel de artilharia Pedro António Couceiro Vilar
Moreira,

72.0uOb.

Coronel de engenharia Manuel da Conceição Gomes, 64.20üô. 'rem 35 anos de serviço.
Coronel de engenharia Caetano Maria da Cunha
Reis, 6-:1:.39ü S. 'rem 35 anos de erviço.
Coronel de cavalaria Américo Júlio da Silva Roborcdo Sampaio e Melo, 56.15J~30. Tem 30 anos
de serviçoCoronel do serviço de administrnção militar António Júlio Cavalheiro Margarido, 70.300;580. Têm
39 anos de serviço.
Tenente-coronel
de infantaria Francisco de Lucena, 48.362: 4:0. Tem 31 anos de serviço.
Tenente-coronel
do serviço de administraçtlO militar Cuportino
Alves Gomes, 43.9625-:1:0. Tem
29 anos de serviço.
Major do extinto quadro de oficiais do secrotariado
militar Acácio Antunes, 51.600:).
Capitito do quadro dos serviços auxiliaros do Exórcito Armando Carlos da Silva, 40.800;$.
Capitão elo quadro dos orviços auxiliares do Exército Jacinto ~lartins Medeiros, 32.266:>40. Tem
3G anos de serviço.
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57) Plano de cursos, estágios e tirocinios para 1956-1957:

Curso, estágio ou tirocínio

Inicio

Duraçllo

--Fhn

Infan
Ofl

Curso de comandantes de companhia
do quadro permanente.
Curso de comandantes de companhia
do quadro de complemento.
Tirocínio

dos aspirantes

a oficial.

Curso de tiro do infantaria
Curso de informações, operações e
serviços de infantaria.
Curso de informações
(quadro de
complemento ).

29-10-95G

6 (seis) semanas.

»

»

1-10-95G

10

7-1-957

5 (cinco)
semanas.
8 (oito) semanas.
(n)

10-12-95G

8-12-956

(d e z )
meses.

31-7 _967

9- 2 _957
I>

sar
Curso de sapadores

8-10-95G

G (seis) semanas.

Curso de transmissões

22-10-!J5G

9 (nove) semanas.

Curso de in formações, operações e
reconhecimento
(quadro permanente).
Curso do inlormações, operações e
reconhecimento
(quadro do COIllpIemeoto) .
Curso de roforcnciação e tiro de iníantaria (quadro permanente).
Curso de roferenciação e tiro de illCantaria (quadro do complemento).

7-1-957

G (seis) semanas.

»

»

»

10 (dez) semanas.

»

»

17_11-()56
22_12-956

lO- 2-()

57

I>

ie- 3_90'1
I>
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,:\ Repartição

Frequência

Loca] onde funciona

1'enentes

Escola Prática
fantaria.

'J'enentes

Dlspcsíção

de In-

Idem

Os

'
aspu'untes
que
terminaram o curda Escola do
10' xército cm 1956
20 subalternos.
. .
b capitães ou :;ualternos.

Idem

j2

(a)

legal om que so basela

Decreto 11.° 36304 (07'dem do Exército n. o 4,
1.- série, de 1947).
Decreto n, o 36304 (Ordem do Exército n,O 4,
1." série, de 1947).
Decretos
n.O' 36237 e
36 304 (Ordem do Exército n.v 3 e 4, 1.- série,

1947).

o. r. E.

Idem.
Idem

R

Idem

Idem, idem,

(artigo

264.0).

Idem, idem.

genlos
20
/

r~~.rgcnto ou furtl'lS do quadro
20 pcrrnan ente.
r~~.rgentos ou rur11'IS do qu a d r o
lOpsermanonte .
. ~rgento:; ou fur1'1('1°
1 quadro
o
(O
C trn\anente.
a Os rniliciano~ (a)

Escola Prática
fantaria.

de In-

R.

r.. I. E.

Idem

Idem, idem.

Idem

Idem, idem.

Idem

Idom, idem.

Idom . . . , . . , .

Idem, idem.

Idem

Idem, idem,

lO
/~.rgelltos
1"18
]l

<

ou fur-

1o q u a c11'0

C prrnalJpnte.
abos 11111('1(\1\0
'1"

(a)

.

(artigo 264.0).
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Iulcto

Firo

Duração

---

"

cava
Ofl

ClU'SO

Estágio

de instrutores

cle equitação

de aperfeiçoamento

de equi-

2-11-956
»

31-7 _957'

D (nove)
meses.
»

»

6 (seis) semanas.

22_12-95G

ração.
Curso de carros de combate
1\147 eM 4 A 3.

1\1-24,

15-10-956

Sar
Curso de monitores

de equitação.

Curso de carros de combate
M 47 e 1\1 4 A 3.

M-24,

2--11-D56
15-10-956

31-7 _957

D (nove)
meses.
6 (seis) semanas.

22_12-95G

serviÇO
Ofl
Curso técnico para tenentes (quadro
permanente e quadro de complemento).
Estágio

25- 2 -957

6- 4 -;957

6 (seis) semanas.

de radiologia:

1.° ano

.....
10-1-956)
1'Aota1
3 (três) anos

2.° ano
3.° ano

j

22_12-95G

»
»

25- 2 -957

Higiene ..

15 (quinze)

8- G_957

semanas.

Reanimaçâo-transfusão

. . . . . .

»

8 (oito) 8emanas.

20- 10_957

2._Série
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Disposição legal em que se baseia

__
1

4 subalternos

1

Escola
Militar
de
Equitação.
Idem
.

(b)

15 oficiais.

Escola Prática de Cavalaria (Santa l\f argarida).

Dentos

(c)
25 Sargentos

e fur-

riéis.

Escola
Militar
de
Equitação.
Escola Prática de Cavalaria (Santa Margarida).

de saúde
ciaia
Qu.adro de cornple~ento
(voluntános), tenentes do
quadro
permanente.

Escola do Serviço
Saúde l\Iilitar.

1su.balterno do qua-

Hospital
cipal.

dro

permanente
Ou do quadro de
Idcomplemento.

de

Militar Prin-

em
Idem : : : : : : :

Idem.
Idem.

1sUbalterno

Escola do Serviço de
Saúde Militar.

do quadro permanente e
5 finalistas do curSo de oficiais mili2 cianos.
subal ternos
do
qUadro permanente e 8 fio alistas do curso de
Oficiais milicianos.

Idem

.

768

2." Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 10

Curso, estágio ou tirocínio

Inicio

-

Duraç1\o

FjiD

--

Sar

Reanimação-transfusão.

. . . ..

25- 2 -957 14 (catorze)
semanas.

1- 6 _957

I

Enge
0fI
1) Ramo de sapadores:
a) Do quadro permanente:
Curso de comandantes de companhia

7-1-957

Curso de sapadores de infantaria.

29-10-956

Estágio de sapadores de artilharia
e cavalaria.
b) Do quadro de complemento:
Curso de comandantes de companhia
2) Ramo de transmissões:
a) Do quadro permanente:
Curso de transmissões para infantaria, artilharia e cavalaria.

Curso de especialistas de altas, frequências.
b) Do quadro de c omp l amento:
Curso de comandantes de companhia

»

957
6 (seis) se- 16- 2_
manas.
956
4 (quatro) 24-11semanas.
956
3 (três) se- 17_11manas.

7-1-957

4 (quatro)
semanas.

3-12-956

8 (oito) semanas.

29-10-956

»

7-1-957

4 (quatro)
semanas.

2- 2_957

9- 2_957

22_12-956

2-2 _957

2.• Sé fie
•
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Frequência

Local onde funciona

Dísposíção

legal em que se baseia

'--------------!----------------,-----------------Denlos
1 sargento ou furriel
do quadro permanente e 9 finalistas do curso de
sargentos milicianos (d).

Hospital
cipal.

A nomear .....

3 (três)

~filitar

P;in-

6 (seis) .

semamas na
Escola Prática
de
Engenharia e 3 (três)
no batalhão de telegrafistas.
Escola Prática de Engenharia.
Idem
.

A DOmear .....

Idem.

12 (doze)

20 (vinte) .....

3 (três) . . . . . .

;\

nOmear.

. . . .

. . . . . . .

Escola Prática de Engenharia
ou batalhão de telegrafistas, se estiver apetrechado.
Idem, idem .....

Batalhão
fistas.

de teJegra-

769
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__.
Duração

---

22-10-956

8 (oito) se-

15_12-956

3) Ramo de transportes:
a) Do quadro permanente:
Curso de instrutores
auto.

de condução

Fim

Inicio

manas.

I

Sar
1) Ramo de sapadores:
a) Do quadro permanente:
Curso de camuflagem.

15-10-956

Curso de pontoneiros

29-10-956

.

Curso de instalações eléctricas em
campanha.
Curso de gases e fumos para a Aeronáutica.
Curso de mecânicos
de equipamento de engenharia.

12-11-956
15-10-956
12-11-956

2 (duas) semanas.
4 (quatro)
semanas.
6 (seis) semanas.
3 (três) semanas.
6 (seis) semanas.

27_10-956
24--11-956
22_12-956
3_11-956
22_12-956

2) Ramo de transmissões:
a) Do quadro permanente:
Curso de operador de teleimpressor

Curso de mecânicos de manutenção
e instalação
de centrais telefónicas.
Curso de mecânicos de manutenção
de altas frequências.

Curso de operador
quências.

de

altas

fre-

»

29-10-956

8 (oito) semanas.

"

19_1-957

22_12-956

"

»

»

»

»

»

3) Ramo de transportes:
a) Do quadro permanente:
Curso de monitores de condução
auto.
Curso de chefe de mecânico auto.

22-10-956
15-10-956

»

40 (quarenta) semanas.

51

20- 7 _9

I

i 2.< Sé

.
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~----------~------------~-------------Frequêncíu

Local onde funciona

Dísposíção

legal

om que se baseia

'-------~----I---------------I----------------

8 (oito)

Grupo de companhias
de trem auto.

lenlos

I
112

(doze)

ii (cinco)

Escola Prática de Engenharia.
Idem

3 (três) .

Idem

20 (vinte) .

Idem

4 (quatro).

Idem.

4 «(luatro) .

Escola Prática de Engenharia ou batalhão de telegrafis'tas, se estiver apetrechado.
Batalhão de telegrafistas.

I

lderu .

lderu . . . . . . .

Escola Prática de Engenharia ou batalhão de telegrafistas, se estiver apetrechado.
Idem, idem . . . .

Grupo de companhia
do trem auto.
Idem
.

ORDEM

772

DO EXERCITO

Curso, estágio ou tirocinio

Inicio

Estágio para primeiro-sargento
cânico auto.
Curso de furriel mecânico
Curso de grande
C. M/47.

me-

auto

reparação

do C.

2." Série

-

N.o 10

15-10--956

"
»

Duração

24 (vinte e
quatro)
semanas.
40 (0uarenta semanas.
10 (doz) semanas.

Firo

--30-3 _957
20-7 _957
22_12-956

Serviço de adl11i
Ofl
1) Do quadro permanente:
Curso técnico de tenentes.

7-1-957

6 (seis) semanas.

21- 5-957

"

16-2-957

2) Do quadro de complemento:
Cur80 técnico de tenentes

(a)

30-6-957
Sar

1) Do serviço de administração
militar:
Estágio

de aperfeiçoamento.

15-10-956

2 (duas) semanas.

11- 3 -957

3 (três) semanas.

2) Das armas e serviços:
Vague mestre

27_10-956

ao- 3_957

I

c;riptO

Ofl
1) Do quadro permanente:
Curso para criptólogo

5-11-956

Curso avançado de segurança e informação das transmis8ões para
. oficiais de transmissões de enge .
nharia.

29-10--956

Curso avançado do material o sogurança cripto para oficiais do quadro dos serviços auxiliares
do
Exército.

5-11-956

6 (seis) semanas.
4 (quatro)
semanas .

6 (sois) semanas.

15-12-956
24-11-956

15_12-956

2.- Série

-
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Frequência

Local onde funciona

22 (vinte e dois) .

Grupo de companhias
de trem auto.

30 (trinta)

Idem.

A. fixar . .

Idem .....

Dísposlção

1--

lli8tl'ação militar

eiais
A. nomear.

Escola Prática de Administração Militar.

Idem.

Idem ....

genlos

10 (dez) sargentos

Escola Prática de Administração Militar.

A. nomear.

Idem ....

15 (quinze)

Estado-Maior do Exército (CHECIE).
Escola 'prática de Engenharia, batalhão
de telegrafistas
e
regimento de engenharia n.? 2.
Estado-M aior do Exército (CIIECm).

Ou furríéís.

A. ikar . .

\) (nove)

N.o 10

I

773

legal em que se baseia

ORDEM

774

Curso,

estágio

DO EXERCITO

ou tirocínio

Curso básico de criptografia para oficiais de transmissões das armas (f)
2) Do quadro de complemento:
Curso avançado de segurança e informação das transmissões
para
oficiais de transmissões
de engenharia (b).
Curso básico de criptografia para ofíciais de transmissões das armas (9)
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-

(quatro)
semanas.

---

21-1-957

»

16- 2 _957

A fixar.

»

A fixar.

Duração

Início

A fixar.

4

Firo

A fixar.

Sar
1) Do quadro permanente:
Curso de sargentos
operadores
cripto.
Curso básico de sargentos de material e segurança cripto.
Curso básico de segurança e informação das transmissões para sargentos. Centro de mensagens de
engenharia.
Curso geral de criptografia
para
sargentos de transmissões de infantaria, cavalaria c artilharia (h)
2) Do quadro de complemento:
Curso básico de segurança e informação das transmissões para sargentos. Centro de mensagens de
engenharia (i).
Curso geral de criptografia
para
sargentos de transmissões
de infantaria, cavalaria e artilharia (i)

12-11-956

6 (seis) semanas ..

5-11-956

»

19-10-956

4 (quatro)

22_12-956
15_12-956
11_11-956

semanas.
A fixar.

»

A fixar ..

21-1-957

»

16- 2 _957 '

A fixar.

»

A ft:xar.

{a~ A fixar polo Estado-Malor
do Exéreí to.
(b Os prospostos
poro comandanto da Escola Militar de Equltaçllo, no máximo 4.
(o Os que Jlcarom aprovados
nas provas <lo admlssão,
no máxímo 4.
d Os 9 finalistas
dos cursos do sargentos
mUlclanos dovem ser enfermeiro s.
e O poríodo proposto coincide com o poríodo da E. R.
IIbarlA'
{
Integrado
110 CurSO de transmissões
para oJlclals do Infantaria,
cavalaria
e arl
(g Integratlo no curso do oJlclais rnlllclanos.
(h Intogrado
nos cursos do transmissões
para surgeruos
do inCantarlll, artilharia
o
(i) Intogrndo
no curso do sargentos
milicianos.

?:~

e.~.·

2.• Série
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onde funciona

--

A fixar

Escola Prática
genharia.

}{lÍmero de instruendos do curso oficial de milicianos
(transmissões).
Instruendos do curso
oficial de milícianos.

Batalhão
Listas.

de En-

rle telegra-

lentos

5 (cinco)
5 (cinco)
G (seis) .

Batalhão
de telegrafistas.
Estado-Maior do Exército (CIJECIE).
Escola Prática de Eng-enhariaou batalhão
de telegraílstas,

A fixar . . . . . .

Escolas
práticas
armas.

Instruendos do curso
d~ sargentos miliCIanos.

Batalhão
âstas,

das

de telegra-

Instruendos do curso
d.e sargentos miliCIanos (transmisSões).

~~er
1
Unclonn na Escola Prática de Engenharia.
a'la
'(IUo runclonam nas respecuvns
escol as prAticas.
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58) Publica-se
Especialidade

N.o 10
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o plano de cursos e estágios de educaçãO
e natureza

do curso ou estágio

----------------------------------------

--------Inicio

A) Oflciais do

Educação física:
Instrutores
Mestres ..
Informação

15_10-1956
15_10-1956
1- 3_1957

Esgrima:
Instrutores
Mestre de armas .

15_10-1956
15_10-1956
fl) SargentoS do

Educação física:
Monitores.
Esgrima:
Esgrima c combate à baioneta e luta individual.

1_11-1956

15-- 1_1957

2.- Série
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fisica para o· ano de 1956-1957:
Duração

Fim

Fr e quêncta

5 meses c meio
9 (nove) meses
3 (três) semanas

29- 3-1957
12- 7-1957
21- 3-1957

.. Trinta e cinco subalternos.
Quatro capitães ou subalternos.
Vinte e cinco capitães ou subalternos.

9 (nove) meses
9 (nove) me es

12- 7-1957
12- 7-1957

Dez subalternos.
Quatro capitães ou subalternos.

4 (quatro) meses

28- 2-1957

Trinta e cinco sargentos ou
furriéis ou cabos aprovados
no concurso para furriel.

4 (quatro) semanas

11- 2-1957

I._

quadro permanente

qUadro permanente

Vinte sargentos ou furriéis ou
cabos aprovados no concurso
para furriel.
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Obituário

19 -

Alferes reformado
Luís Gonzaga de Figueiredo
Rocha.
Julho
20 - Alferes miliciano Casimiro das Neves Santos, do
centro de mobilização de infantarian.v 1.
Agosto 15 - Major de artilharia,
na situação de reserva, Luís
Uarlos de Faria Leal.
»
22 - Major reformado Augusto Maria da ilva Flores.
»
25 - Capitão reformado David dos Santos.
»
28 - Tenente reformado Gabriel Toledo da Co ta.
»
29
Capitão reformado Francisco Gonçalves Calheiros.
»
30 - Brigadeiro reformado José Augusto de Beja Neve'.
Setembro
7 - Tenente reformado César Augusto )!achado.
»
8- Coronel de artilharia, desligado do serviço para
passar à reforma, Ricardo Moreira do Amaral.
»
12 - Capitão reformado Augusto Nogueira Gonçalves.
»
13 - Capitão de infantaria, na situação de reserva, Ilenríque Matos da Fouscca Serra
»
15 - Coronel reformado João Severo da Cunha.
»
23 - Capitão reformado José Duarte Grais.
»
23 - Tenente de infantari~
na situação de reserva, José
l\fourato Charnbel. .l!;steve apresentado no quartel
general da 3.' região militar, sem comissão de erviço.
»
27 - Coronel de cavalaria, na situação de reserva, Henrique Dias Costa.

Rectificações

Na Ordem do Exército

n.v 7, 2." série, do corrente

ano, a p. 607,
a p. 615,

1. 33.", onde se 10: «Marques», deve ler-se: «Martins»;
I. 14.", onde se 1(·: «18 (l», deve ler-se: «1885».

Na Ordem do Exéreito n.? 8, 2." série, do corrente ano, a p. 636,
1. 4.", onde se 1&: «Lopes», deve Ier-se : «Lapas»; a p. 639, I. 4.',
onde se lê: «Isidro», deve ler-sr: «Isidoro» ; a p. 661, 1. 11.", OIHlf'
se lê: «artilharia», deve ler-se : «corpo do estado-maior" ; a p. 668,
1. 83.', onde se lê: «coronel", dev» Ier-se : «tenente-coronel».

Affonso Magalht1es de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o Ajudante-General,

MINI5TÉf\IO DO EXÉf\CITO

Ordem

do Exército
2.- Série

N.o 11

o

15 de Novembro de 1956

Subsecretário de Estado do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército,
o seguinte:
l-DECRETOS

E PORTARIAS

Ministério do Exército - I. a Ilirecçãn-Ileral-«

2. a Repartição

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro do Exército, de harmonia com o disposto no
artigo 73.° do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto n.? 3r> GG7, de 28 de Maio de 1946,
com a redacção dada pelo artigo único do Decreto
n.? 37 93G, de 17 de Agosto de H)~)O,conceder ao coronel de artilharia, na situução de reserva, João Brás de
Oliveira, condecorado com o grau de oficial, com palma,
da Ordem da Torre e E pada, do Valor, Lealdade e
Mérito, a pensão até ao quantitativo de 510,$, a partir
de 1 de Junho último, como compensação de diferença
de vencimentos do activo, liquido de imposições logais
de um coronol, o a pen ão liquida de reserva que lhe
foi atr il-uídn.
g ta portaria rectifica e anula a portaria de 17 de
Julho de H);)ü, publicada na Ordem do Exército n.? 7,
2. a série, do corrent
ano e visada pelo Tribunal de
onta em 4 d Agosto, também de H)[)ô.
~finistério do Exército, 15 de Outubro de 193ô.O 'ubsccretúrio do E .tarlo do Exército, AfOll.~o J.lfar;a1I11ies de Almeida Fernandes.
(Vlaarla pelo Trlhunal
devido. emcturceatos,

de Contas

em 10 ele Novembro de 1956. São
do I) creto n.o 22 :!~7).
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Ministério

do Exército - Repartição

Geral

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro do Exército, nos termos do Decreto-Lei n. 040627,
de 1 de Julho último, conceder a Leonilde dos Santos
Coutinho Garrido, viúva do major reformado Ernesto
de Melo Coutinho Garrido, a reversão da quota-parte do
subsídio mensal no quantitativo de 300~, a partir de
9 de Setembro findo, em virtude do casamento de sua
filha Maria do Rosário Coutinho Garrido ou Maria do
Rosário dos Santos Coutinho Garrido, em 8 do referido
mês de Setembro.
Ministério do Exército, 12 de Outubro de 1956.O Subsecretário de Estado do Exército, 4"lfonso Magalhães
de Almeida Fernandes.
(VIsada pelo Tribunal de Contas om 16 de Outubro de 1956. Não são
devidos emolumontos, DOS tormos do Doereto n.? 22 257).

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, nos termos do Decreto-Lei n,o 40627,
de 1 de Julho último, conceder a Alzira Adelina Machado Moreira, filha do falecido capitão reformado António Augusto Machado Moreira, a reversão da quota-parte do subsídio mensal no quantitativo de 300il, a
partir de 11 de Agosto do corrente ano, em virtude
do falecimento de sua mãe, Maria Adelina Moreira, em
10 do referido mês de Agosto.
Ministério do Exército, 23 de Outubro de 1956.O Subsecretário de Estado do Exército, Affonso Magalhães de Almeida Fernandes.
(Vlsada polo TribunnJ do Contas om 27 de Outubro de 1956. Silo
devidos cmotumenros, nos termos do Docreto n.· 22 207).

11- MUDANÇAS DE SITUAÇAO
Ministério do Exército - I.a Direcção-Geral

.2.

a

Repartição

Por portaria de 22 de Julho de 1955:
Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, o coronel jlo

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 11

785

serviço de administração militar, adido, na situação
de reserva, Artur Armando de Magalhães Corroía,
o qual se encontra desligado do serviço aguardando
a passagem à situação de reforma, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Junho de 1955.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Outubro de 1956. Nilo
bão devidos emolumentos, nos termos do Decreto 0.° 22 257).

Por portarias de 13 de :Janeiro de 1956:
Considerado regressado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar serviço no Ministério do
Ultramar, o capitão de cavalaria, na situação de
reserva, adido, Miguel António Carmo de Noronha
de Paiva Couceiro, devendo ser considerado nesta
situação desde 14 de Maio de 1953.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Outubro do 1956. NlIo são
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n,? 22257).

Por portaria de 3 de Fevereiro de 1956:
Quadro da arma de engenharia

Capitão de engenharia, adido, em serviço nas Oficinas
Gerais de Material de Engenharia, José Manuel Queriol Tojeiro Elbling Quintão, que, por ter deixado de
exercer o cargo de engenheiro das mesmas Oficinas,
do qual fica exonerado por esta portaria, se apresentou em 21 de Sotembro de 1955, desde quando deve
ser considerado nesta situação, para preenchimento
da vaga no quadro.
(Visada polo Tribunal de Contas em 20 de Outubro do 1956. Nilo
silo dovldos emolumentos, nos termos do Decroto n.o 22 257).

Por portarias de 30 de Setembro de 1956:
Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, na Câmara Municipal do Porto, O capitão de infantaria, na situação de reserva, adido, João Baptista
Correia de Araújo, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Ago to de 1956.
(VI.ada pelo Tribunal de Conta. em 26 do Outubro de 1966. 'Não
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 261).
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Reserva

Coronéis do serviço de administração militar, adidos, em
serviço no conselho fiscal dos estabelecimentos fabris
deste Ministério, André Pelicano Fernandes e José
Armando da Palma Graça, este último como vogal diplomado em Ciências Económicas e Fnanceiraa, cargo
de que fica exonerado pela presente portaria, nos
termos da alínea e) 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 21 de Setembro de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 29 do Outubro de 1956. Nilo
são devidos emolwnentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Por portaria de 10 de Outubro de 1956:
~dido

Capitão de infantaria, do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, José Maria Adriano das Neves, nos
termos da alínea b), n.? 2), e § 3.° do artigo 11.°
do Decreto-Lei n,o 36 304:,alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, por ter sido
nomeado, por portaria desta data, comandante da
1. a companhia do referido Instituto, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 26 do Outubro de 1956).

Por portarias de 15 de Outubro de 1956:
Considerados regressados ao serviço deste Ministério,
por terem deixado de prestar serviço, respectivamente, na província de Angola e no Estado da índia,
os tenentes milicianos: de infantaria, João da ] onseca Coelho Nunes e, de artilharia, Pedro Mayer de
Abreu Lobo, ambos adidos, devendo ser considerados
nesta situação desdo 1 de Junho e 27 de Sotembro
de 19M, ficando em disponibilidade.
Abatido ao efectivo do Exército o aspirante a oficial
miliciano do infantaria, do regimento de infantaria
n. ° 1, Ricardo Adolfo Seguior Pinto Costa, por ter

2.* Série
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passagem ao quadro de oficiais técnicos de aeronáutica milicianos, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Setembro de 1956.
Deixa de ser considerado em comissão militar na província da índia, passando a comissão civil no cargo
de comissário adjunto da Policia da mesma provincia,
o tenente miliciano de cavalaria José Manuel do Oliveira Marinho Falcão, ao abrigo do artigo 2.° do Decreto-Lei n.? 39816, que ,altera o Decreto n.? 36019,
de 7 de Dezembro de 1946, devendo ser considerado
nesta situação desde 28 de Setembro de 1956.
(Anoladas

pelo Tribunal

de Conla.

om 26 de Outubro de 1956).

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 cavalaria, adido, Luis Eduardo Palma
Vaz, devendo ser considerado nesta situação desde
18 de Agosto de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 5 de Novembro de 1956. Nilo
são devidos emolumentos, nos lermos do Decreto n.· 22 251).

Deixa de ser considerado na situação de adido no Ministério do Intorior, na Guarda Nacional Republicana,
continuando, porém, na mesma situação de adido, mas
em serviço no Colégio Militar, como adjunto do mestre do educação física, cargo para que foi nomeado
por portaria desta data, o tenente miliciano de cavaIaria, adido, Luis Manuel Bilstein de Meneses Luis
de Sequeira, devendo ser considerado nesta última
situação desde 1 do Outubro de 1956.
Deixa de ser considerado na situação de adido na Policia de Segurança Pública, continuando, porém, na
mesma situação de adido, mas em serviço no comando
militar de Moçambique, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto n." 38916, de 14 de Setembro'
de 1954, o tenente, do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, Otelo Pinto Laranjeira, devendo ser considerado nesta nova ituação desde 10 de Outubro
de 1956.
Adidos

Major do artilharia, do comando militar do Angola,
António Luis Margarido Castilho, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
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no ultramar ao abrigo da alínea a) do artigo 3.0 do
Decreto n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 4 de
Outubro de 1956.
Capitão, do Colégio Militar, Alexandrino José Marques
Pinheiro e tenentes, da Manutenção Militar, Febo Luz
ela Mota Furtado e Arnaldo Afonso de Almeida Antunes, todos do serviço de administração militar, por
terem sido nomeados, respectivamente,
chefe da contabilidade do referido Colégio, chefe da 2. a secção
dos serviços gerais e chefe da 2. a secção dos serviços
de contabilidade da referida Manutenção, por portarias de 14 de Setembro e 3 e 3 de Agosto de 1956,
devendo ser considerados nesta situação desde 15 de
Setembro e 6 e 3 de Outubro do corrente ano.
Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
11. o 5, Rodrigo Claro Albuquerque
Meneses de Vasconcelos e aspirantes de infantaria, do batalhão independente de infantaria n.? 18, José Carlos de Melo
Azevedo Coelho de Campos e, do batalhão de caçadores n.? 8, Amadeu Carlos Marramaque Encarnação,
todos milicianos, o primeiro e o terceiro por terem
sido nomeados para prestar serviço na província de
Moçambique ao abrigo das alíneas c) e b) do artigo 3.0
do Decreto-Lei n. o 39 816, de 14 de Setembro de
1954, e o segundo por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço no Estado da
India, ao abrigo da alínea a) dos mesmos artigo e
decreto-lei, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 4 de Outubro, 28 de Agosto
e 10 de Outubro de 105G.
Baixa do serviço

Capitães: de artilharia, Virgílio da Rocha Dinis e, d~
engenharia, Jaime Jacinto Galo; tenentes: de artIlharia, Luis Ferreira Pinto Basto, António Guedes
Vilhegas Quinhones de Mato Cabral Júnior e António Maria Diogo Tovar de Lemos, de engenbaria,
Alvaro Almeida da Cruz e Henrique Figueiredo
Odonell, do serviç-o do administração militar, ÁIYl.11'o
Máximino Betânio de Almeida e António Augusto Rodrigues Cepeda e, médicos, António Júlio Ferreira do
Carvalho, António J osó Soares Júnior, José vesques
Tenreiro, Alexandre II rculano Pires Manuy, Vitor
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da Cunha Ramos, Cândido Gonçalves Ferreira, Afonso
Henriques Malheiro Madeira, António Gomes Mota,
Luis António Guerreiro Júnior, José Rodrigues Gonçalves Viterbo, José Joaquim Crisóstomo, Raul Henriques, António da Costa Pais, Rui Gouveia Marques
de Carvalho, Abílio de Ascensão Moreno e João
Miguel Ladeira e alferes: de infantaria, José de Barcelos Maia, João Augusto Curvo Semedo Júnior,
Domingos António Pires, )i'rancisco de Andrade Pereira e Domingos Augusto 'Reis Costa, de artilharia,
António Francisco Monteiro Santos, António Guedes
de Vasconcelos, Raul da Costa Gonçalves, Manuel
António Costenha, J osé Matias Garcia e Duarte da
Costa Pinto Coelho, de cavalaria, Carlos Sampaio e,
de engenharia, Jaime Elói Mon iz, todos milicianos
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, respectivamente, desde 21 de
Setembro, 31 de Julho, 10, 21 e 27 de Agosto, 3 de
Julho, 9 de Setembro, 5 de Agosto, 8 de Setembro,
5, 6, 10, 14 e 31 de Julho, 9, 18,27 e 30 de Agosto,
4, 7, 11, 17, 20, 29 e 29 de Setembro, 25 e 31 de
Julho, 9 de Agosto, 12 e 13 de Setembro, 23 de
Julho, 18, 19 e 29 de Agosto, 15 e 27 de Setembro,
18 de JUDlO e 11 de Agosto de 195G.
Aspirantes a oficial milicianos: de infantaria, do regimento de infantaria n.? 7, José Ramo' Vargas Ribeiro,
de engenharia, da escola prática da arma, António
João Almeida da Gama e, médico, do 2.° grupo de
companhias de saúde, J OSÓ Augusto Pereira, nos termos da última parte do artigo 3.° do Decreto-Lei
n. ° 28 404, de :31 de Dezembro de 19:37, por terem
sido julgados incapazes de todo o serviço pela junta
hospitalar de inspecção do lIo pital Militar Principal,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 27 de Setembro, 3 e 3 de Outubro de

1956.
Oficiais milicianos de reserva

Tenentes milicianos: de infantaria, do centro de mobilizução de infantaria n." 1, J osé Luis de Magalhães
de Almeida Fernandes, do centro de mobilizaç~tO de
infantaria n.? 5, Carlos Alves, do centro de mobilização de infantaria n." 11, ~ranuel Aníbal Machado
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Felicíssimo Pronto, do centro de mobilização de infantaria n. o 13, João dos Santos Rodrigues, do centro de mobilização de infantaria n.? 14, José Barroso Félix e Delfim de Sousa Ramos, do centro de
mobilização de infantaria n. o 18, Eduardo Machado
Moniz Macedo e Luís Moreira Júnior, do centro de
mobilização de infantaria n.? 19, Agostinho Pereira
de Gouveia e, da brigada n. o 1 de telegraflstas, Rogério I-leitor da Paixão, de cavalaria, do centro de mobilização de cavalaria n.? 1, José Augusto Miranda
Rornariz e, do centro de mobilização de cavalaria n.? 3,
Camilo Vicente Alvares e Hui Machado da Cruz e,
médicos, do centro de mobilização do serviço de
saúde n.? 1, Tomás Pedroso Nunes da Mota e, do
centro de mobilização do serviço de saúde n.? 2, Albino Domingues de Sá e alferes milicianos: de infantaria, do centro de mobilização de infantaria n. o 8,
Aurélio da Silva Macedo e Cunha, do centro de mobilização de infantaria n. o 20, Mateus José de Arriaga
Xavier da Costa e, da 1.a companhia de depósito e
recrutamento de Moçambique, Jaime José de Faria
e, de artilbaria, do centro de mobilização de artilharia n. o 5, Fernando Sérgio de Paiva, todos licenciados, nos termos dos artigos 25.0 e 26.0 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,
10 de Setembro,
3 de Outubro, 10 de Setembro, 6 de Outubro, 18
e 8 de Setembro, 13 de Outubro, 18, 27, 23 e 28 de
Setembro, 5 e 6 de Outubro, 24 e 27 de Setembro, 27 de Setembro, 16 e 14 de Outubro e 9 de
Setembro de 1956.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

em 26 de Outubro

de 1956).

Quadro da arma de artilharia

Major de artilharia, adido, professor adjunto da 13. u
e 14. a cadeiras da Escola do Exército, cargo de quO
fica exonerado por esta portaria, Gaspar Maria Chaves Marques de Sá Carneiro, para preenchimento de
vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situaçito desde a data da presente portaria.
(Vlsnda pelo Tribunal do Cont,," em 29 do Outubro do 1956. NlIo
são devtnos emctumeutoa,
nos termos do Decro to n.o 22 267).

2." Série

ORDEM DO EXERCITO
Quadro do serviço de administração

N.O 11

791

militar

Capitão do serviço de administração militar, adido, Francisco Anibal Caldas Fidalgo, que, por ter deixado
de prestar serviço no Subsecretariado de Estado da
Aeronáutica, se apresentou em 1 de Outubro de 1956,
desde quando deve ser considerado nesta situação;
para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo 'I'rfbunal de Contas em 5 de Novembro de 1956. Nilo
são devidos emotumentoa,
nos termos do Decreto n,022257).

Reserva

Coronel, adido, em serviço no Ministério das Financas,
na Guarda Fiscal, José Maria Emaús Leite Ribeiro
e tenente-coronel,
chefe interino do distrito de recrutamento e mobilização n. o 3, Armando de Oliveira
Mira Saraiva, ambos de infantaria, sendo o segundo
miliciano de extinto quadro especial, nos termos,
respectivamente,
da primeira parte da alínea c) e 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 17 de Setembro e 10 de Agosto de 1956.
Coronel de cavalaria, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na Policia de Segurança Pública, Carlos
Maria do Carmo, nos termos da primeira parte da
alínea c) do artigo 12.° do Decreto-Lei n. ° 36 304,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta situação desde 10 de Setembro de 1950.
'VIsadas pelo Tribunal de Contas em 3 de Novembro de 1956. Não
são devidos omolumentos, nos tormos do Decreto n.o 22257).

Supranumerários

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 1, onde continua colocado, António Luís Alves
Dia Ferreira da Silva, nos termos da segunda parte
do artigo 58.0 do Decreto-Lei n,° 28 401, substituído
pelo Decreto-Lei
n.? 32692, de 20 de Fevereiro
de 194,3, e ao abrigo da Portaria n.? 11 079, de 31 de
Agosto do 1945, por ter sido nomeado para ,fazer
parto das forças expedicionúrias ao Estado da Iridia,
devendo SOl' considerado nesta situação dosde 14 de
Outubro de 1956.
(Visada polo Tribunal de Coutas em 5 do Novembro de 1966. NAo
&110devido. emo lumen tua, uo& termos do Decreto n.· 22267).
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Por portaria de 16 de Outubro de 1956:
Adido

Capitão de infantaria,
do Quartel-General
do Governo
Militar de Lisboa,
ajudante
de campo do governador, António Emílio Gameiro Cardoso, por ter sido
nomeado
para desempenhar
uma comissão
de serviço dependente
do Ministério do Interior,
na Guarda
Nacional Republicana, devendo sor considerado
nesta
situação desde 16 do Outubro de 195G.
.
(Anotada

P01'

pelo 'I'rtbunul

de Contns otQ 26 de Outubro

de 1956).

portarias de 25 de Outubro de 1956:
Adidos

Coronel
do serviço
de administração
militar, do consolho fiscal dos estabelecimentos
fabris deste Ministério, Augusto Leonardo
das Neves, por ter sido nomeado, por portaria
desta data, vogal do referido
conselho,
devendo
ser considerado
nesta situação
desde 17 de Outubro de 195ô.
(Anotada

polo Tribunal

de Contas om 2 de Novembro

do 1956).

Capitão, do regimento
de cavalaria n.? 6, José Vítor da
Costa Morais e alferes, do comando militar de Moçambique, Hui Ernesto Freire Lobo da CORta, ambos
de cavalaria,
respectivamente
por lhe ter sido concedida licença ilimitada e por ter sido nomeado vara
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
considerados
nesta situação desde 15 e 10 de Outubro de 1956.
Capitães:
de infantaria,
do campo de tiro da serra da
Carregueíra,
António Hodrigues
Rebelo de Carvalho
e, médico, da dir
c:ito do serviço de saúde militar,
Augusto
França Martins,
respectivamente
por tor
sido nomeado
para dosompenhar
uma comiasão
do
ser-viço no 1\finistório do Interior,
na Guarda. Nacional Republicana,
o por lhe ter sido concedida licença
ilimitada,
devendo
ser considerados
nesta sitUllC;ilO
desde 18 de Outubro e 1 do Julho de 1950.
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Inactividade

Tenente, do batalhão independente de infantaria n, o 17
Arnaldo Manuel de Medeiros Ferreira e alferes, adi~
dos, do comando militar do Estado da índia, António
Marques de Abreu e Carlos Alberto Blasco Gonçalves,
do comando militar de Cabo Verde, Mário de Carvalho Moutinho Machado e, do comando militar da Guiné,
Carlos Alberto Idães Soares Fabião, todos de infantaria, por terem sido punidos com seis meses daquela
pena, devendo ser considerados nesta situação desde
10 de Outubro e 9, 2:3, ~3 e 8 de Setembro de 1956.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas om 30 do Outubro do 1956).

Quadro da arma de artilharia

Capitão de artilharia, supranumerário, do regimento de
artilharia ligeira n.? 1, onde continua colocado, João
Luis Pimentel de Oliveira, que, por ter deixado ,de
fazer parte das forças expedicionárias ao Estado da India, embarcou de regresso à metrópole em 11 de Outubro de 195G, desde quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
Reserva

Brigadeiro, adido, director do Colégio Militar, Luciano
Ernesto da Silva Granate, nos termos da alínea e) do
artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 30304, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 38910, de 18 de Setembro de lV52,
devendo er con. iderado nesta situação desde 28 de
Setembro de 19.)G.
Coronel de infantaria, tirocinado, da direcção da arma,
António Azevedo dos Reis, nos termos da alínea a)
do artigo 12.0 do Decreto-Lei 11.° 3G 304, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 3891G, de 18 de Setembro de
1932, devendo ser considerado nesta situação desde
7 de Outubro de 195G.
Tenente-coronel farmacôutico, adido, do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Furrnacêuticos, Homero
Ferreira
nos termos da alínea a) do artigo 12.° do
cr to-Lei n.? 30304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 3 91G, de 18 de Setembro de 19W, devendo ser
considerado n stu situação desde 29 de Setembro de
195G.
'I'en nte-coron 1 furmacêuticc, da Inspecção do SerYi(,'o Farmacêutico,
Miguel Barcelo~ da Silva Maià ;
capitã s, do regim nto de ongonhnria n.? 1, supranu-
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merário po~ fazer parte das forças expedicionárias ao
Estado da India, José Maria da Mota Freitas e adido,
como secretário da Escola Central de Sargentos e
comandante da formação escolar, cargo de que fica
exonerado por esta portaria, José Maria Coutinho e
tenente do regimento de infantaria n. o 6, José Soares,
os três do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o segundo nos termos da alinoa b) e os restantes
nos da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 30 304,
alterado pelo Decreto-Lei n. o 38 916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
2, 3, 7 e 8 de Outubro de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 5 de Novembro
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto

de 1956. Não
22257).

n,?

Supranumerário

Major do serviço de administração militar, adido, professor adjunto do grupo da 19.a, 20.a, 21. e 22.
cadeiras da Escola do Exército, cargo de que fica
exonerado por esta portaria, Vicente Henrique Varela
Soares, que, por ter deixado de prestar serviço na
referida Escola, se apresentou em 11 de Outubro de
195G, dosde quando deve ser considerado nesta situação.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 13 de Novembro de 1956. Nilo
Q

silo devtdos

emolumentos,

110

nOI termos do Decreto 11.0 2~ 267).

Por portarias de 31 de Outubro de 1956:
Adidos

Tenente-coronel
farrnacõutico, do Laboratório Militar
de Produtos Quimicos e Farmacêuticos, João Fernandos Faia, por ter sido nomeado, por portaria de
25 de Outubro de 195G, subdirector do referido Laboratório, devendo ser considerado nesta situação desde
aquela data.
Capitão de infantaria, com o curso geral do estado-maior,
do comando militar de Macau, José Pinto Honriques
de Frias e alferes: de infantaria, do comando militar
de Cabo Vorde, Alveno Soares de Paula Carvalho e
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do
quartel-general da 2. a região militar, Alfredo Emílio
Cardoso, do regimento de infantaria n.? 14, Paulino

2.' Série
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Marcos 'I'ourais e, do depósito disciplinar, Hermínio
Ribeiro da Silveira Carvalho, os dois primeiros por
terem sido nomeados para desempenhar comissões de
serviço no ultramar ao abrigo da alínea c) do artigo
3.0 do Decreto n.? 39 816, de 14 de Setembro de 1954,
e os restantes por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço no Ministério das
F'inanças, na Guarda Fiscal, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente,
25, 25, 26,
22 e 24 de Outubro de HJ56.
(Anotadas

polo Tribunal

de Contas em 9 de N ovombro

de 1956).

"I'enente-coronel
de infantaria, do Instituto de Altos
Estudos Militares, Amadeu Soares Pereira, 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 25 de Outubro de 1956.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 14 do Novembro

de 1956).

Reforma
(Despacho
de 20 de Outubro de 1956 da Caixa Gorai de Depósitos, Crédito e Previdência, pubttcado no Dlario do Governo
n.o 2';0,2.' série, de 28 do mesmo mãs o ano).

Capitão de artilharia, supranumerário, do regimento de
artilharia antiaérea fixa, Mário de Sousa Portela Ribeiro, nos termos da alínea b) do artigo 13.0 do Decreto-Lei
n.? 36304,
alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, por ter sido
mandado passar a esta situação ao abrigo da segunda
parte do artigo 176.0 do Regulamento de Disciplina
Militar, devendo ser considerado
nesta situação
desde 14 de Abril de 1956.
(Nno caroee do visto ou anotação

do Tribunal

do Contas).

Supranumerário

Coronel de infantaria, adido, David dos Santos, por ter
deixado de exercer as funções de professor efectivo
do curso para a promoção a oficial superior no Instituto de Altos Estudos Militares) cargo do que fica
xonorado, devendo ser considerado nesta situação
desde 25 do Outubro do 1956.
(\'1811<11\ polo Tribunal de Contas em 1r. de xovembro
.~o dovldo. omolulIloutos, nos termos do Decreto

de 1956. Não
n.o 22 257).
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Por portaria de 6 de Nouembro de 1966:
Adido

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n.? 1. Gaspar Pinto de Carvalho Freitas do Amaral,
por ter sido nomeado adj unto da 3. a Repartição do
Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, por portaria
de 10 de Outubro de 1956, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Novembro do corrente ano.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em () de Novembro

de 1950.

Quadro da arma de infantaria

Major de infantaria, adido, Reinaldo José Duarte, que,
por ter deixado de prestar serviço no Estado da índia,
regressou em 8 de Outubro de 1956, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Coutas em 12 de Novombro de 1956. Não
são devidos emolumeutos,
uos termos do Decreto n.? 22257).

111- PROMOÇOES
Ministério

do Exército _I.a

DirecçAo-Geral-

2.& RepartiçAo

Por portaria de 19 de Setembro de 1966:
Regimento de lanceiros n.· 2

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial
miliciano de cavalaria Henrique José Parente, contando a antiguidade desde 1 de N ovombro de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 7 de Novembro de t!)ÕG. Silo
devidos emotumenros,
nos termos do Decreto n,? 22257).

Por portarias de 28 de Setembro de 1966:
Adido

Coronel, o tenente-coronel
de engenharia, adido, em
serviço no Ministério da Educação Nacional, Inácio
Francisco da Silva.
(Visada polo 'I'rtbunal de Contas om 29 do Outubro do 1956. Slio
dovidos emolumentos, nos lermos do Docreto n.o 22 257).
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da Madeira

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes
miliciano de infantaria, licenciado, Joaquim Ro drígues Lufinha, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1955.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Outubro de 1956. São
dovldos emolumentos, nos termos do Decreto D.o 22 257).

P01'

portaria de 1 de Outubro de 1956:
Escola Prática

de Engenharia

Alferes de engenharia, os aspirantes a oficial de engenharia, da Escola do Exército, Mário David dos Santos, Manuel Joaquim Alvaro Maia Gonçalves, Francisco José Pinto Correia, Aquilino Gil Miranda,
Francisco Pedro de Oliveira Simões, José Eugénio
da Costa Estorninho, Alberto da Maia Ferreira e
Costa e António José Verissimo Baptista.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 2 de Novembro do 1956. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Escola Prática

de Administração

Militar

Aspirante a oficial do serviço de adminísn-ação militar,
o cadete, aluno da Escola do Exército, Fernando Soares Pinto Simões, contando a antiguidade desde 1 de
Outubro de 1956.
(Não caroce

de visto

ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Por portaria de 4 de Outubro de 1956:
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 2

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidado, António Figueiredo Cabral, contando a
antiguidade de 'de 1 de Novembro de 1956.
(Visada polo Tribunal de Contas em 26 de Outubro do 1956. São
dovldo. amotumenroe,
nostormoa do Decreto n.· 22 207).
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Por portaria de 9 de Outubro de 1956:
Colégio Militar

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes
miliciano de infantaria, licenciado, Manuel Jorge Santos de Oliveira, contando a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1955.
(Visada pelo 'I'r-ibuunl do Co ntus em 10 de Novembro do 1950. Silo
dovldos omolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22257).

Por portaria de 12 de Outubro de 1956:
Ministério do Exército -I.

&

Dlrecção-Geral- 2.· Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento
do regimento de lanceiros n. ° 2
Filipe Raul Vieira da Fonseca.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento do regimento de artilharia pesada
n.? 3 José Gonçalves Neto.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento
do regimento de lanceiros n." 1
Armando Nunes da Silva Antunes.
Escola Prática de Artilharia

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o primeiro-sargento,
da mesma Escola, Manuel Jtlcinto
Pau Preto.
Regimento de artilharia ligeira n.· 4

Alferes do quadro dos serviço
auxiliar s do Exército,
o primeiro-sargento
do batalhão de caçador s n, o 10
Armando dos nntos Teixeira.
Destacamento misto do Forte de Almada

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do K'órcito,
o primeiro-sargento
do r gim nto de artilharia antíaéroa fixa J osé J ouquim Brumâo d Morais Magro.
Depósito disciplinar

Alferes do quadro dos aervicos uuxiliar s <lo K'órcíto,
o primoiro-sargonto
do grupo d artilhnrin
contra
aoronuv s n.? :~ Mário do Amaral Chaves.
Alferes do quadro dos 801"\'i<;08 auxiliar 8 do E_'ército,
. .
o ]l1'l111
n-o-snrgonto (l' reguu nto (I nu 1\ I'
uma 11....o ,)
Mário Adolino da Silva.
o

°

(VJondal polo Trlhullal
.Ie Comas om 2 d
'o\'eOlllro de 1966. S~O
duvido. emotumuure I nUI tarmol do Decreto II•• ~~2b7).
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Por portaria de 15 de Outubro de 1,956:
Regimento de infantaria

n. o I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, o soldado cadete n.? 608/53, do regimento
de lanceiros n.? 2, José Manuel Abranches de Sousa
contando a antiguidade desde 10 de Outubro de 1956:
(Nilo carece

do vls;o

ou ano ração do Tribunal

de Contas).

Por portaria de 23 de Outubro de 1956:
Adido

Capitão miliciano de cavalaria, o tenente miliciano de
cavalaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, Carlos Alberto
Miravent e Almeida, contando a antiguidade desde a
data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal
devidos emotumemcs,

de Contas em 5 de Novembro de 1956. 8110
nos termos
do Decreto n.o 22257).

Por portarias de 25 de Outubro de 1956:
Arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, supranumerário
por fazer parte do batalhão de caçadores da India
(batalhão de caçadore n. ° 5), Raul Cordeiro Pereira
ele astro.
Direcção do Serviço de Saúde Militar

Major farmacêutico, o capitão farmacêutíco,
adido, em
s rviço no aboratório Militar de Produtos Químicos
Farmacôutico , JO'6
arlos Gome.
laboratório

T n ut -coron

Militar de Produtos Químicos Farmacêuticos

1 J'm'lllnc0utieo, o major farmacêutico, da

Dir
r;ão do ,'cr\'Íço do aúde MIlitar, João Farnand Faia.
.
.
Major fununcr'utico, adido, o capitão furmncõutíco, ad ido,

.10.. ~ da Iiochn.
(

'I d
I TrIbunal
de Cont .. em 5 ,lo ~ovornbro de 1950. sao
Vd~~'I~I>,r:DloOlum
atO, nO' termo. do Duureto 11.' 22 257).

800

ORDEM DO EXERCITO
Regimento de infantaria

N.o 11

2." Série

n. o 3

Capitão médico, o tenente médico António Correia Fernandes. (VIsada pelo Tr-lbunnl de Contas em 3 de Novembro de 1956. São
devIdos

emolumentos,

nos tormos do Decreto

11.· 22 251).

Por portarias de 31 de Outubro de 1956:
Regimento de infantaria n. 6
O

Tenente-coronel, 2. comandante, o major de infantaria,
2.0 comandante interino, Manuel Machado Soares de
Oliveira e Sousa.
0

Adidos

Tenentes-coronéis,
os majores de infantaria, adidos, em
serviço no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal,
Luis Faria Barroso Mariz e José Fernandes Matias
Júnior.
Tenente-coronel,
o major de infantaria, adido, em serviço na provincia de Macau, Mário Gustavo de Araújo
Barata da Cruz.
Tenente-coronel,
o major de infantaria, adido, em serviço no comando militar de Moçambique, José Rodrigues Ricardo.
(VIsadas pelo TrIbunal de Contas em 14 de Novembro de 1956. Slo
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22 2(7).

Centro de mobilização de infantaria

n.· I

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes
miliciano de infantaria, licenciado, Francisco José
Pereira Betencourt Ataide.
Inspecção do Serviço Farmacêutico

Tenente-coronel
farmacêutico, inspector, o major farmacõutico, adido, chefe da delegação n.? 5 do Laboratório Militar de ,Produtos Químicos e Farmacêuticos,
cargo de que fica exonerado por esta portaria, A ugusto Liberato Faria Gersão.
Por portaria

de 6 de Novembro de 1956:

Ministério do Exercito - Conselho administrativo
da I." e 2.· Direcções-Gerais

Tenente-coronel,
o major do serviço de adminü1traçttO
militar João da Conceição Domingos.
(VIsada pelo Tribunal de Contas em 10 de Novembro de 1956. 8no
devido. emolumentos DOS termos do Decreto n.· 222M).
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E TRANSFERENCIAS

Ministério do Exército _La Oirecçao-Geral-

2. a Repartição

Por portaria de 10 de Outubro de 1956:
Instituto Profissional

dos Pupilos do Exército

Comandante da La companhia, o capitão de infantaria
José Maria Adriano das •Neves, nos termos da alinea a) do artigo LOdo Decreto-Lei n. o 36059, de 24
de Dezembro de 194G, na vaga do capitão Francisco
José Sancho Iva, que, por portaria de 2G de Setembro de 195G, foi colocado no quadro da arma e exonerado daquelas funçbes.
(Visada pelo Tribunal do Contas om 26 do Outubro de 1956. Não
são dovídos emolumontos,
uos termos do Decreto D.o 22257).

P01' portarias de 15 de Outubro de 1956:
Colégio Militar

Adjunto do mestre de educação física, o tenente miliciano de cavalaria, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na Guarda Nacional Republicana, Luis
Manuel Bilstein de Meneses Luís do Sequeira, nos
termos da alínea b) do artigo 50. o do Decreto n. 034093,
de 8 de Novembro de 19-14, e anexo I do mesmo decreto, na vaga deixada pelo tenente miliciano José
Manuel Inglês Gancho Pereira de Carvalho, que, por
portaria de 14 de Setembro de 195(3, foi nomeado
mestre de educação física interino, cargo de que fica
exonerado por esta portaria.
(Visada polo 1'rllJuJlal do Contas om 9 du Novombro de 1956. Silo
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n." 22267).

Ministério do Exército - 3.· DirecçíIo·Geral

Coronel do corpo do estado-maior, comandante do regimento de infantaria n. o 3, António José Martins
Leitão.
Governo Militar de Lisboa - Quartel-General

Capitão v terinário, do bntalhão
J osé Monroy Garcia.

de caçadores

n. o 5,

3." região militar - Ouartel-general

veterinário, do regimento de cavalaria
António Martins d '011 a Júnior.

Capitão

n.? 8,
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Comandomilitar de Angola

Major de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
0.° 5, António Luis Margarido Castilho.
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, comandante do regimento
infantaria n.? 1, Eduardo Franco Ribeiro.

de

Regimento de infantaria n.· I

Comandante, o coronel de infantaria, comandante do
regimento de infantaria n.? 2, JorLOAlexandre Caeiro
Carrasco.
Regimentode Infantaria n.· 2

Comandante, o coronel do corpo do estado-maior, da
3. a Direcção-Geral deste Ministério, Augusto Manuel
das Neves.
Regimentode infantaria n. o 14

Comandante interino, o tenente-coronel
de infantaria,
chefe interino do distrito de recrutamento e mobilização n.? 14, João Graciano de Jesus Gomes Almendra.
Direcção da Arma de Artilharia

Coronel de artilharia, comandante do regimento de artilharia ligeira n.? 1, José Máximo 'I'assara Machado.
Regimento de artilharia ligeira n.· I

Comandante, o coronel ele artilharia, da direcção da
arma, João António Montalvão dos Santos e Silva.
Capitão de artilharia, do grupo de artilharia da guarnição, António Luis Alves Dias Ferreira da ílva.
Regimento de cavalaria n.· 6

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exércit?,
do regimento do infantaria n. ° 7, Domingos António
Dinis.
Direcção da Arma de Engenharia

Coronel de artilharia, comandante da escola prática da
arma, Joaquim Guarda Antunes.
Escola Prática de Engenharia

Comandante, o coronel de engenharia, da direcçrLO da
arma, Manuel António Vassalo e Silva.
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2.· grupo de companhias de administração militar

Capitão do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, Francisco Anibal Caldas Fidalgo.
Distrito de recrutamento e mobilização n. o 14

Chefe, o coronel de infantaria, comandante do regimento de infantaria n. o 14, José Raul Ramalho Fernandes.
Companhia divisionâria de manutenção de material

Tenente de artilharia, do grupo de artilharia contra
aeronaves n. o 2, Gonçalo Álvaro Guedes Vaz.
Escola Militar de Electromecânica

Comandante interino, o major de artilharia, no quadro
da. arma, Gaspar Maria Chaves Marques de Sá Carneiro.
Comando militar de Angola

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade,
João da Fonseca Coelho Nunes.
Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do .
comando militar dos Açore , Luis Crespo de Carvalho o, do grupo de artilharia contra aeronaves n. o 2,
Henrique Eduardo da Silva Ahrens Novais.
/

Comando militar de Moçambique

Alferes milicianos: do infantaria, em disponibilidade,
do batalhão independente do infantaria n. o 17, Rui
Amável Baptista Rodrigues da Costa e, de cavalaria,
também em disponibilidade, do regimento de cavalaria n. o 3, Carlos José da Costa Pereira.
Comando militar de Cabo Verde

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de Ianceiros n. o 2, Manuel J osé Pereira
de Andrade.
Comando militar da India

Tenente miliciano d artilharia,
Pedro Mayer de Abr u lobo.

em di.sponibilidade,

Comando militar de Macau

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, do comando militar do :\foc;ambiquo, José
Luís FI' ir Garcia.
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n.O I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, do comando militar de Cabo Verde, Lnís
Manuel Colaço Ferreira da Costa.
Regimento de infantaria n.· la

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, Guilherme Libünio Pires.
Batalhão de caçadores n.· 8

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, do batalhão de caçadores n." 4, Raul Duarte
Coelho Ávila Vasconcelos, por motivo disciplinar.
Batalhão de caçadores n.· 9

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
comando militar de Moçambique, António Alfredo
Soares Brandão Simões Viana.
Centro de mobilizaçíró de infantaria n.· I

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, da La companhia do depósito e recrutamento de Lourenço Marques, Rómulo Stadlin Baptista.
Centro de mobilização de infantaria n.o 15

Capitão miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Angola, António Diogo Ribeiro.
Regimento de cavalaria n.· 7

Tenente miliciano do cavalaria Luís Eduardo Palma Vaz.
Centro de mobilização de cavalaria n.· 3

'I'enente miliciano do cavalaria, licenciado, do comando
militar do Angola, Vasco Femundos Corroia da Cru"'.
Batalhão de caminhos de ferro

Alferos miliciano de engenharia, em disponibilidade,
do comando militar de Angola, Joaquim Cabral Jncobety Rosa.

2." Série

ORDEM DO EXERCITO N.O 11
I.o grupo de companhias

de administração

805

militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar
em disponibilidade, do comando militar da Madeira'
José Ribeiro de Andrade.
'
2. o grupo de companhias de administração

militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, do comando militar de Moçambique, Fernando Joaquim Zeferino Ferreira Chaves.
Alferes miliciano do serviço de administração militar,
do batalhão independente de infantaria n. ° 17, Eurico
Duarte Baltasar.
Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, do depósito de tropas do ultramar,
Francisco Eduardo Pecurto Abelho.

P01°

portarias de 25 de

OUtUb1'O

de 1956:

Ministério do Exército - Conselho Fiscal dos Estabelecimentos

Fabris

. Vogal, o coronel do serviço de administração militar,
inspector, da direcção do mesmo serviço, Augusto
Leonardo das Neves, nos termos da base x da Lei
n.? ~O~O, de 19 de Março de 1947, e n.? 1 da Portaria n.? 13631, de 8 de Agosto de 1951, na vaga
do coronel André Pelicano Fernandes, que, por portaria de 30 de Setembro de 1956, transitou para a
aituação de reserva e foi exonerado do referido cargo.
(Visada polo Tribunal de Contas em 5 de Novombro
silo dovldos emolumentos.
nos termos do Decreto

laboratório

de 1956. Nilo

D.· 22257).

Militar de Produtos Quimicos e Farmacêuticos

Director, o tenente-coronel farmacêutico, adido, subdirector, funções de que fica exonerado por esta portaria José dos antos Simões Borba, nos termos do
artig~ G.o do Doer to n,o Hi 134, de 8 de Novombro
de 1H:?8, na vaga deixada pel~ tenente-coronel I~omero Ferreira
que por portaria desta data, transita
para a itua<;ã~ de ;esena e fica ex?ner:do do re.ferido cargo, continuando na mesma situação de adido
em que já se encontrava.
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Subdirector, o tenente-coronel
farmacêutico João F ernandes Faia, nos termos do artigo 6.0 do Decreto
n.? 16134, de 8 de Novembro de 1928, na vaga do
tenente-coronel
J osé dos Santos Simões Borba, que,
por esta portaria,
nomeado director e exonerado
das referidas funções.
é

(Visada polo Tribunal de Contas em 5 de Novembro de 1956. Silo
devidos emolumontos, nos termos do Decreto n.? 22 ~57).

Comando militar

Alferes de cavalaria,
Rui Ernesto Freire

de Moçambique

do regimento de lanceiros
Lobo da Costa.

n.? 1,

Direcção da Arma de Artilharia

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 1, João Luís Pimentel de Oliveira.
3.' inspecção de artilharia

Inspector, o brigadeiro de artilharia, da direcção
arma, Aníbal Frederico da Silveira Machado.
Quadro do serviço de administração

da

militar

Alferes do serviço de administraç-ão militar, do 1.0 grupo
de companhias do mesmo serviço, Rui Alberto Louro
Coelho, por pedir. Presta serviço no ecretariado-Geral da Defesa Nacional, nos termos do artigo 7. ° do
Decreto-Lei n.? 38114, de 29 de Dezembro de 19óO.
I.· grupo de companhias

de administração

militar

Alferes do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, José Verdasca Marcão Borrego,
por pedir.
Escola Central

de Sargentos

Professor eventual, o capitão de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n.? 2, António de Campos Gil.
Escola Militar

de Equitaçll:o

Alferes de cavalaria, do regimento de lanceiros n. ° 2,
João Manuel Bilstein de Meneses Luís de Sequeira.
Depósito Geral de Material

de Guerra

Tenente de artilharia, do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? 2, Manuel do Nascimento Esteves.

2." Série
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Por portarias de 31 de Outubro de 1956:
Ministério do Exército -I.' Direcção·Geral-

2.· Repartição

Chefe, o coronel de infantaria, da direcção da arma,
Jaime Pereira de Carvalho, nos termos do artigo 1.0
do Decreto-Lei n.? 31951, de 1 de Abril de 1942,
na vaga do coronel Fernando Jorge de Aguiar, que,
por esta portaria, fica exõnerado do referido cargo.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

em 81 de Outubro

do 1956).

Instituto de Altos Estudos Militares

Professor efectivo do curso para a promoção a oficial
superior, o tenente-coronel de infantaria, comandante
do batalhão de caçadores n. o 10, Amadeu Soares
Pereira, nos termos dos artigos 15.0 e 1G.o do Decreto n.? 37 130, de 5 de Novembro de 1948, na
vaga do coronel David dos Santos, que, por portaria
desta data, transita para a situação de supranumerário e é exonerado do referido cargo.
(VIsada pelo Tribunal
do Conlal om 15 de Novombro de 19M. Nilo
silo dovldos emolumentos,
nos tormos do Docroto n.· 22 2(7).

Oficinas Gerais de Material de Engenharia

Chefe de armazém, o capitão do quadro dos serviços
auxiliares do Exórcito, adido, adjunto do chefe de
armazém, cargo de que fica exonerado por esta portaria, Raul dos Santos Nascimento, nos termos do
artigo 20.0 do Decreto-Lei n. o 18 247, de 7 de Maio
de 1UBO,e base III da Lei n.? 20~0, de 19 de Março
de 1947, na vaga do capitão Josó Alagoinha, que, por
portaria de 8 de Maio de H~4~),transitou para a situação de disponibilidade, pelo que fica exonerado do
referido cargo pela presente portaria, continuando o
oficial agora nomeado na me ma situação de adido em
que já se encontrava.
(Visada polo Tribunal
do Contas om ti do Novombro
1110devido. emolumentos,
nos termos do Docroto

1956. Nilo
li.· 22de 267).

Ministério do Exército - 3." DlrecçíIo·Geral- 3." Repartição

Capitão de artilharia com o curso g ral do estado-maior,
do grupo d artilharia contra aeronaves n.? 2, Ilcrnãni
Manuel da Cunha Ventura.
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do Exército - 3.· Direcção-Geral

Secção de rearmamento

Capitão de engenharia com o curso geral do estado-maior,
da escola prática da arma, João dos Santos Correia.
3." divisão - Quartel-general

Capitão de artilharia com o curso geral do estado-maior,
do regimento de artilharia pesada n.? 1, Adriano Vitor
Hugo de Landercet Cadima.
Comando militar

de Cabo Verde

Alferes de infantaria, do batalhão independente de infantaria n. o 17 , Alvaro Soares de Paula Carvalh o.
Comando militar

de Macau

Capitão de infantaria, com o curso geral do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, José Pinto
Henriques de Frias.
Direcção

da Arma de Infantaria

Coronéis de infantaria, comandante do regimento de
infantaria n.? 4, Manuel Vilhena de Melo Sampaio e,
chefe do distrito de recrutamento e mobilização n.? 2,
João Duarte Marques.
Regimento de infantaria

n.· 3

Comandante interino, o tenente-coronel
de infantaria,
2.° comandante, Mário dos Santos Pires Neves.
Regimento de Infantaria

n.O 4

Comandante, interino, o tenente-coronel
de infantaria,
comandante do batalhão de caçadores n.? 4, Jorw
Rosado da Silva Rijo.
Escola Prática

de Artilharia

Capitão de artilharia, com o curso geral do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, Nuno Baça
de Almeida Ii'razüo.

2.' Série
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n.O 2

Capitão de artilharia, com o curso geral do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Mário Augusto
Barbosa dos Santos Leite.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 4

Capitão de artilharia, com o curso geral do estado-maior,
do regimento de artilharia ligeira n. o 3, Francisco da
Cruz de Freitas Teixeira de Aguiar.
Regimento de artilharia

pesada n.° 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do depósito disciplinar, Luis Real Vilhena Ribeiro.
Regimento de artilharia

pesada n.O 3

Capitão de artilharia, com o curso geral do estado-maior,
no quadro da arma, Fernando de Melo Macedo Cabral.
Regimento de artilharia

Capitão de artilharia,
Simões.

de costa

no quadro da arma, José Pires

Direcção da Arma de Cavalaria

Coronel de cavalaria, chefe da 2.a Repartição da La Direnção-Geral deste Ministéério, Fernando Jorge de
Aguiar.
Destacamento

Misto do Forte de Almada

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia
n. o 5, José Carlos Mesquita Lavado.

Por portarias de 5 de Nocembro

ligeira

de 1956:

Nomeados professores eventuais do curso para a promoção a oficial superior, nos termos do artigo 17.0 do
Decreto-Lei n.? 87 130, do [) de Novembro de 194H,
o majores: do corpo do e tado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste 1\finistório, João António Pinheiro e
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Joaquim Frade Gravito e, de artilharia, 2.° comandante do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1,
Vitor Novais Gonçalves.
(Anotado pelo Tribunal

de Contas em 9 de Novembro de 1956).

Por portaria de 6 de Novembro de 1956:
Escola do Exército

Instrutor de táctica de infantaria, o tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 5, José Manuel Caldeira de Pina Castelo Branco de Carvalho Figueira.
Instrutor de táctica de engenharia, o capitão de engenharia, da escola prática da arma, Manuel Mauricio
Bravo Ferreira.
Instrutor de táctica de artilharia, o alferes do regimento de artilharia n." 6, António Máximo de Oliveira Calisto e Silva.
Ministério do Exército - 3." Direcção-Geral

Capitão de artilharia, com o curso geral do estado-maior, do regimento de artilharia ligeira n. o 4, José
Francisco Soares.
Direcção da Arma de Infantaria

Major de infantaria, do regimento de infantaria n." 2,
António Júlio Borges Gouveia.
Direcção da Arma de Artilharia

Adjunto do comandante da artilharia do corpo do
exército (manobras) o tenente-coronel de artilharia,
do quartel-general da 3. a região militar (adjunto
do comandante da artilharia divisionária), Augusto
Adolfo Cancela Alves Mimoso.
Regimento de Infantaria n.· 14

Major de infantaria, no quadro da arma, Reinaldo José
Duarte.
Escola Prática de Cavalaria

Tenente de cavalaria, do regimento de cavalaria n. o 8,
(grupo de carros de combate), António Casimiro
Rocha Ferrand de Almeida.

2.' Série
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Por portaria de 25 de Setembro de 1956:
Capitão de engenharia Mário
professor efectivo do 7.0
Colégio Militar, nos termos
do Decreto n." 34093, de

José Saraiva - nomeado
grupo de disciplinas do
do n. o 2.0 do artigo 15.0
8 de 1{ovembro de 1944.

(Visada pelo Tribunal de Contas em 12 do Outubro de 1956. São
devidos emolumontos, nos termos do Decreto u, o 22 257).

Por portarias de 4 de Outubro de 1956:
Tenente de infantaria Óscar Fernando Monteiro Lopes
- nomeado professor provisório do Colégio Militar,
durante o ano lectivo de 1956-1957, nos termos do
artigo 16.0 do Decreto n.? 34093, de 8 de Novembro
de 1944, esclarecido pelo § único do artigo 8.0 do
Decreto-Lei n.? 36613, de 24 de Novembro de 19-:1:7,
e artigos 87.0 e 111.0 do Decreto n." 36508, de 17
de Setembro de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Outubro de 1956. São
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22257).

Cristóvão de Sousa Lima, professor efectivo do 1. o grupo
de disciplinas do Colégio Militar - nomeado director
do 1.0 ciclo do mesmo Colégio, durante o ano lectivo
de 1956-1957, nos termos do artigo 22.0 do Decreto
n. o 36 508, de 17 de Setembro de 1947, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto n. o 38 812, de 2
de Julho de 1952.
João Augusto da Fonseca e Silva, professor efectivo
do 6.0 grupo de disciplinas do Colégio Militar - nomeado director do gabinete de ciências naturais do
mesmo Colégio, durante o ano lectivo de 1956-1957,
nos termos do artigo 70.0 do Decreto n.? 36508, de
17 de Setembro de 1947.
João Manuel de Abreu Faria, professor efectivo do R.o
grupo de disciplinas do Colégio Militar - nomeado
director do 2.0 ciclo do mesmo Colégio, durante o ano
lectivo de 1956-1957, nos termos do artigo :?2.o do
Decreto n. o 36 508, de 17 de Setembro de 1947, com
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a redacção que lhe foi dada pelo Decreto n." 38812,
de 2 de Julho de 1952.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 12 de Outubro de 1956. Sl!.o
devidos emolumentos, nos termos do Deereto n," 22 251).

Por portaria de 9 de Outubro de 1956:
Capitão de infantaria João Luis Freire de Almeidanomeado professor provisório do Colégio Militar, durante o ano lectivo de 1956-1957, nos termos do
artigo 16.° do Decreto n.? 34093, de 8 de Novembro
de 1944, esclarecido pelo § único do artigo 8.° do
Decreto-Lei n.? 36613, de 24 de Novembro de 1947,
e artigos 87.° e 111.° do Decreto n.? 36508, de 17
de Setembro de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas atn 20 de Outubro de 1956. São
devidos emolumentos, 1108 termos do Decreto n.o 22 257).

Por portaria de 12 de Outubro de 1956:
Maj 01' de infantaria António Augusto Carrinho - nomeado
professor provisório de Colégio Militar, durante o anO
lectivo de 1956-1957, nos termos do artigo 16.° do
Decreto n.? 34093, de 8 de Novembro de 1944?
esclarecido pelo § único do artigo 8.° do Decreto-LeI 0
n.? 36613, de 24 de Novembro de 1947, e artigos 87.
e 111.° do Decreto n.? 36508, de 17 de Setembro
de 1947. (Visada pelo Trlbun ..l de Contas em 24 de Outubro d. 1956. Silo
devidos emolumentos,

V-MELHORIA
Ministério

do Exército _

La

nos termos do Decrete

n.· 22 251).

DE PENSOES
Direcçao.Geral

- 2.a Repartição

Por portaria de 20 de Agosto de 1956:
Concedido o abono de melhoria da pensão que lhe foi
atribuída, nos termos do § 3.° do artigo 6.° do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, ~o
major de infantaria, na situação de reserva, Rogér~o
Vieira da Silva Castro, no quantitativo de 45.900~,
desde 1 de Outubro de 1954, por ter completado maIS

2." Série
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um ano de serviço, ao abrigo do artigo 8.0 do Decreto-Lei n. o 28 402, da data acima referida, passando a
contar, desde a referida data, 36 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas em 26 de Outubro de 1956. São denos termos do Decreto n,? 22 257).

Por portarias de 15 de Outubro de 1956:
Concedido o abono de melhoria da pensão que lhe foi
atribuída, nos termos do § 2.0 do artigo 3.0 do Decreto-Lei n." 39843, de 7 de Outubro de 1954, ao
tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
António Clemente de Sousa Gomes, no quantitativo
de 57.000J, desde 29 de Agosto de 1906, por ter
completado mais um ano de serviço, de harmonia com
o artigo 8.0 do Decreto-Lei n. o 28 402, de 31 de Dezembro de 1937, passando a contar 38 anos de serviço.
Concedido o abono de melhoria da pensão que lhe foi
atribuída, 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 a cada um vai indicado, ao abrigo do
artigo 8.0 do Decreto-Lei n. o 28 402, da data acima
referida:
Capitão de infantaria Rui Osório de Rebelo Cardoso da Fonseca
e Castro de Valdoleiros,
25.030t>80, desde 3 de Setembro de 1956 - 36
anos de serviço.
Tenente de infantaria Amadeu da Conceição Roxo,
20.440t$32, desde 17 de Setembro de 1956 - 33
anos de serviço.
Tenente de artilharia João Carlos da Silva, 14.280t$,
desde 5 de Setembro de 1956 -18 anos de serviço.
(Visadas pelo T'ríbunat do Contas om 8 de Novembro do 1956. Silo
dovIdos emolumentos,
nos t.ermos do Decreto 0.° 2~ ~~1).

Por portaria de 31 de Outubro de 1956:
Concedido o abono de melhoria da pensão que lhe foi
atribuída, nos termos do § 2. o do artigo 3.0 do Do-
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creto-Lei n.? 39843, de 7 de Outubro de 1954, ao
major do extinto quadro auxiliar de artilharia, na situação de reserva, José Francisco Henriques,
no
quantitativo de 50.310.$, desde 8 de Outubro de 1956,
por ter completado mais um ano de serviço, ao abrigo
do artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 28402, de :31 de.
Dezembro de 1937, passando a contar, desde aquela
data, 39 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 13 de Novembro de 1966. Silo
devidos emolumentos, no. termos do Decreto n.o 22 257).

VI- RECTlFICAÇAo
Ministério

DE PENSOES

do Exército _I.a Direcção-Geral-

2.& RepartiçAo

Por portarias de 15 de Outubro de 1956:
Rectificada a pensão anual, nos termos do § 2. ° do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39843, de 7 de Outubro
de 1954, ao tenente-coronel miliciano do serviço de
administração militar, do extinto quadro especial, na
situação de reserva, Francisco Pinto do Amaral, no
quantitativo de 60.000a, desde 21 de Agosto de 1956,
por ter completado mais um ano de serviço, ao abrigo
do artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 28402, de 31 de
Dezembro de 1937, passando a contar, desde aquela
data, 39 anos de serviço.
Esta portaria não traz aumento de vencimentos
encargos para este Ministério.

nem

Rectificada a pensão anual, nos termos 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-Lei n.? 28402, da data acima
reforida:
Major graduado de artilharia António Podro da
Costa, 36.720a, desde 1 de Ontubro de 19543G anos de serviço.
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Capitão miliciano de artilharia, do extinto quadro
especial, Francisco Avelino da Fonseca, 36. 720t$,
desde 18 de Setembro de 1956 - 36 anos de
serviço.
Esta portaria não traz aumento de vencimentos
encargos para e te Ministério.
(Anotadas

pelo Tribunal

VII- CONDECORAÇOES
Presidência

do Contas

om 26 do Outubro

nem
do 1956).

E LOUVORES

do Conselho - Gabinete do Ministro da Defesa Nacional

Por portaria de 4 de Setembro de 1956:
Louvado o general Fernando Pereira Coutinho, porque,
no exercício do cargo de pro idente nacional da Cruz
Vermelha Portuguesa, que exerceu com raro brilho
e do qual agora é exonerado, a seu pedido, se houve
sempre com grande aprumo moral e esmerada dedicação pela instituição cujos destinos haviam sido
entregues ao seu zelo e patrioti mo, conseguindo
honrá-la e engrandecê-la aos olhos de nacionais e
estrangeiros, promovendo a melhoria das suas instalações e da sua situação financeira, desenvolvondo
os seus serviços e actividades, em que principalmente
se destacam a preparação de um exemplar corpo de
enfermeira
da Cruz Vermelha e a preparação material e moral das suas forrnaçõe
sanitárias, prestando
assim ao País e à sociedade serviços de alto relevo,
que merecem a classificação do distintís simos, extraordinários O muito relevantes.
(Publicada
no Diário do Oovtrno n.? 218, 2.' série,
bro de 1956).

do 8 de Setom-

Por portaria de 5 de Setembro de 1956:
Louvada a comissão constituída pelo comodoro Fernando Quintanilba de Mendonça Dias, presidente;
engenheiro José Estêvão Abrante Couceiro do Canto
Moniz, director dos S rviços de onservação da Junta
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Autónoma de Estradas; engenheiro Luis da Fonseca,
director do Porto de Setúbal; Henrique Jorge Fernandes Ferreira, chefe da 2. a Divisão da Junta Nacional da Marinha Mercante; tenente-coronel
do corpo
do estado-maior Manuel Pimenta de Almeida Beja
Camões Godinho; capitão-de-fragata J oito Xavier Ramalho Rosa; capitão-tenente António Caires da Silva
Braga e capitão-tenente José Rodrigues Pinto, como
vogais, porque, tendo sido encarregada de efectuar
o estudo dos portos e praias do continente português
tendo em vista as exigências de segurança de navegação e as dificuldades de movimentação de cargas
que possam ser criadas no inicio ou durante um eventual conflito internacional, se houve na execução do
trabalho com a maior inteligência e são critério, atendendo a todos os requisitos e necessidades a considerar, tudo seriando em excelentes relatórios, quc
mereceram as melhores referências a entidades nacionais e estrangeiras, assim revelando, a par de muita
competência profissional e técnica, a maior dedicação
pelo serviço e pelos interesses da defesa nacional, aliadas a um excelente espírito de bem servir as instituições militares o uma clara noção do seu dever
para com a Nação.
(Publicada no Diário do Governo D.o 228, 2." .6rle,
bro de 1956).

Ministério

do Exército - Repartição

de 26 de Setem-

do Gabinete do Ministro

Por portaria de 20 de Outubro de 1956:
Louvado o general Alexandre Gomes de Lemos Correia
Leal, pela forma como durante largos anos desempenhou o dificil cargo de comandante da Escola do
Exército, lugar a que ascendeu com antecipado conhecimento dos seus problemas, adquirido numa longa
permanência no corpo docente daquela escola sUl~erior. Esta sua experiência, servida por uma VIva 1l~teligõncia, forte dinamismo e elevada cultura, perI~l1tiu-lhe dos envolver, num período difícil, acção muito
apreciável na formação dos novos quadros para o
Exército, digna de ser assinalada como relevante e
distinta.

,
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Por' portaria de 23 de Outubro de 1956:
Louvado o tenente-coronel farmacêutico Homero Ferreira, pela excepcional competência, zelo e dedicação
com que durante mais de cinco anos dirigiu o Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos,
contribuindo com a sua prestigiosa acção. para elevar
este estabelecimento fabril a um alto nível de prosperidade e de eficiente técnica. Dotado de qualidades
notáveis de energia e de dinamismo, a sua acção, em
benefício do Exército, constitui um exemplo digno
de ser apontado, devendo os seus serviços considerar-se relevantes e di tintos.

Por portaria de 27 de Outubro de 1956:
Condecorado com a medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alinea a)
do artigo 17.0, com referência ao § 2.0 do artigo 51.0,
do Regulamento da Medalha Militar de 1946, o coronel do corpo do estado-maior Alfredo José Ferraz
Vieira Pinto do Oliveira.

Por portaria de 6 de Novembro de 1956:
Louvado o general Jorge Henrique Nunes da Silva,
pela grande competência e inexcedível dedicação reveladas durante cinco anos de exercício das funções
de professor do cur o de altos comandos O em mais
de vinte e oito anos de acção pedagógica na antiga
E cola Central de Oficiais e no Instituto de Altos
Estudos Militares. Esta comprovada competência profissional, aliada a um ereno e pirito crítico e extrema
dedicação pela funçõe
docentes, constituem qualidades de tanto merecimento que, associadas 11 um
fino trato com o seu camaradas, dentro dos sãos
princípios da di eiplina e da camaradagem militar, o
elevaram à categoria de elemento do grande pro tigio
no ensino superior militar, onde o seus erviços
relevante'
e di tinto ficarão a marcar um exemplo
de alta virtude prof sionais.
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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.? 35667, de 28 de Maio de 1946, e Portaria n.? 12 731,
de 4 de Fevereiro de 1949, os seguintes oficiais:
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército João Nunes Catana.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Prancisco Pires.
Condecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com
as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto
n. ° 35 667, de 28 de Maio de 1946, os seguintes
militares:
Primeiros-sargentos
do quadro de amanuenses do
Exército José Augusto Ferreira e António Maria
Ovídio; soldados da Guarda Fiscal, batalhão n. ° 2,
L." companhia, José Afonso, n." 1941/22; 2.a companhia, Francisco António Panacas, n.? 1408/19,
João Nunes, n.? 18~9/21, e José Joaquim Canhão,
n.? 1901/22; 4. a companhia, António Dias, n. ° 1727/
/'20, e Francisco Alberto, n, ° 1796/21 ; 5. ucompanhia, Manuel Correia Campos, n. ° 1695/20, e Fernando das Neves Rocha; n. ° 1731/20.

Por portarias de 21 de Setembro de 1956:
Louvado o coronel de artilharia, na situação de reserva,
Acácio Augusto de Seabra Mendes da Costa, porque,
no comando da Escola Prática de Artilharia, revelou
possuir notáveis qualidades militares e técnicas, que,
aliadas a um bom senso, carácter firme o sentimentos
de lealdade e do dedicação pelo serviço, o tornam
digno de ser apontado aos sous subordinados C,omO
exemplo, em tudo prestando serviços ao Ex~rc~to e
e à sua arma que devem ser considerados dlstmtos
e extraordinários.
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Condecorado com a medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alinea a)
do artigo 17.°, com referência do § 2.° do artigo 51.°,
do Regulamento da Medalha Militar de 28 de Maio
de 1946, o coronel de artilharia, na situação de reserva, Acácio Augusto de Seabra Mendes da Costa.

VIII- DECLARAÇOES

Ministério do Exército -I."

Direcçao-Geral-

J.a Repartiçao

1) Tendo sido agraciado pelo Governo de Espanha
com a grã-cruz do Mérito Aeronáutico, com distintivo
branco, o general Júlio Carlos Alves Dias Botelho
Moniz, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar
aquela mercê e usar as respectivas insignias.
2) Por decreto de 25 de Junho do corrente ano,
publicado no Diário do Governo n. ° 202, 2. a série, de
27 de Agosto deste mesmo ano, foi agraciado com o
grau de oficial da Ordem Militar de Avis o capitão
módico João J o é Varela.

Ministério do Exército _I.a Direcçao·Geral-

2.a Bepartiçãn

3) Passou a desempenhar o cargo de secretário provincial do Angola, desde 2 de Outubro de 195G, deixando de exercer as funções de chefe do gabinete do
governador- geral daquela. província, o tenente-coronel
do corpo do estado-maior, adido, no Ministério do Ultramar, António Augusto dos Santos.
4) Frequentou com aproveitamento, de 21 de Outubro de 1954 a 18 de Junho de 195G, em França, os
cursos abaixo indicados, o major do corpo do estado-maior Raul Ribeiro Ramos:
Curso completo da escola superior de guerra, comportando o e tudo operacional e logístico dos
escalõo,
grupo de exércitos (F. A. T. A. C.
adaptada), exército (C. A. T. A. C. adaptado),
corpo de xército
divisão;
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Ourso superior interexércitos,
comportando o estudo das operações combinadas nos altos escalões do comando.
5) Oontam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que lhes vão indicadas os seguintes oficiais,
promovidos pela presente Ordem do Exército:
Infantaria

Ooronel Raul Oordeiro Pereira de Oastro, desde 7 de
Outubro de 1956.
Tenentes-coronéis
Mário Gustavo de Araújo Barata da
Cruz, José Rodrigues Ricardo, Luis Faria Barroso
Mariz, José Fernandes Matias Júnior e Manuel Machado Soares de Oliveira e Sousa, todos desde 25 de
Outubro de 1956.
Engenharia

Ooronel Inácio Francisco
bro de 1956.

da Silva, desde 12 de SetemMedico

Oapitão António Correia Fernandes,
de 1956.

desde 14 de Julho

Farmacêuticos

Tenentes-coronéis:
João Fernandes Faia, desde 2 de Outubro de 1956.
Augnsto Liberato Faria Gersão, desde 25 de Outubro de 1956.
Majores José da Rocha e José Oarlos Gomes, ambos
desde 2 de Outubro de 1956.
Serviço de administração

militar

Tenente-coronel
João da Conceição
17 de Outubro de 1956.

Domingos,

desde

6) Desce vinte e oito lugares na escala do seu actual
posto, nos termos do artigo 51.0 do Regulamento de
Disciplina Militar, o tenente de infantaria Arnaldo Ma:
nuel de Medeiros Ferreira, ficando imediatamonte a
e squerda do tenente Armando Whytton
ledeiros (la
ilva,
7) Desce vinte e cinco lugares na escala do seu actual
posto, nos termos do artigo 51.0 do Regulamento do
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Disciplina Militar, o alferes de infantaria Carlos Alberto
Idães Soares Fabião, ficando imediatamente à esquerda
do alferes Carlos Alberto Blasco Gonçalves.
8) Desce vinte e cinco lugares na escala do seu actual
posto, nos termos do artigo 51. o do Regulamento de
Disciplina Militar, o alferes de infantaria Mário de Carvalho Moutinho Machado, ficando imediatamente à esquerda do alferes António Tomás da Costa.
9) Desce vinte e cinco lugare
na escala do seu
actual posto, nos termos do artigo 51.° do Regulamento
de Disciplina Militar, o alferes de infantaria Carlos Alberto Blasco Gonçalves, ficando imediatamente à esquerda do alferes Henrique Bento Gonçalves Moreira.
10) Desce vinte e cinco lugares na e cala do seu
actual posto, nos termos do artigo 51.° do Regulamento
de Disciplina Militar, o alferes de infantaria António
Marques de Abreu, ficando imediatamente à esquerda
do alferes Fernando dos Santos Ribeiro da Cunha.
11) Chama-se Mário Emílio de Morais Sacramento, e
não ~fário Emilio de Morai
armento, o tenente miliciano de infantaria que, por portaria de 9 de Março do
corrente ano, in erta na Ordem de Exército n.? 3,2.:1 série, de 4 de Abril de 19::>6,foi colocado no centro de
mobilização do infantaria n. o 10.

12) D vem ser consid rados colocados na brigada
n.? 2 de telegrafistas, e não na brigada n.? 1, como foi
publicado na Ordem do Exército n.? 10, 3.:1 série, de 15
de Outubro de 1956, por portaria de 1 de etembro do
mesmo ano. os ten nt s milicianos: do centro de mobilização d infantaria n.? 13, António Augusto da Fons ca Lobo, do centro de mobilização de infantaria n.? 16,
António de Melo Duarte Silva e Benjamim de Castro
Luazes
untos ,elo centro d mobilização de cavalaria
n.? 3, José
uilhe rme de Melo Portugal.
13) Chama-s Manuel Emílio Romão (Iom s Leão o
alferes miliciano d infantaria, do centro de mobilização
d infantaria 11.° 1, qn , por portaria de 9 de Setembro
do corrente ano, inserta na Ordem do Exército n.? 10,
~. n série,
de 1'->d Outubro d 1936, foi colocado na
brigada n.? 1 d t legrafistas.
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1~) É sem dispêndio para a Fazenda Nacional a colocaçao no batalhão de caçadores n.? 9, por portaria de
31 de Agosto de 1956, publicada na Ordem do Eccército
n." 10, 2.a série, do mesmo ano, do aspirante a oficial
miliciano, em disponibilidade, do batalhão de caçadores
n. ° 5, José Maria Teixeira da Cruz.
15) Concluiu com aproveitamento o curso de mecânico
de armamento em 1951, com a duração de seis semanas,
de que foi intérprete de praças, na Escola de Material
de Guerra E. U. C. O. M., na Alemanha, o capitão de
artilharia José Vasco Rodrigues Ramos. (Esta declaração anula a n.? 14 publicada na Ordem do Exército n.? 8,
2. a série, de 8 de Setembro de 1956).
16) Chama-se Fernando Manuel Jacob Galriça, e não
Fernando Manuel Jacob Gabriça, como consta da portaria de 1 de Outubro de 1956, publicada na Ordem do
Exército n.? 10, 2. a série, do corrente ano, o aspirante
a oficial de artilharia promovido a este posto para a
escola prática da arma.
17) Foi autorizado que nos documentos de matrícula
do alferes miliciano António Cândido Guimarães Vieira
Araújo, do regimento de artilharia pesada n.? 2, seja
rectificado o nome de sua mão, Helena Guimarães Dias
Melo Vieira Araújo, para Maria Helena Guimarães Dias
Melo Vieira Araújo.
18) Conta a antiguidade do actual posto desde 17 de
Abril de 1951 o major de cavalaria António J oaquim
Ferreira Durão, ficando na respectiva escala imediatamente à esquerda do major Mário Jaime Machado Faria.
19) Foi autorizado que nos documontos de matricula
do aspirante a oficial miliciano António Francisco Ma:'tinho Fernandes, do regimento de cavalaria n. ° 3, SOJa
rectificada a naturalidade, do concelho de Braganca, freguesia de Santa Maria, para concelho de Macau, freguesia da Sé.
20) É alferos miliciano, e não aspirante, como consta
da portaria de 19 de Junho de 1953, publicada na 01'dem do Exército n.? 9, 2.a série, do mesmo ano, que o
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colocou no· comando militar de Angola, o aspirante a
oficial miliciano de cavalaria, do regimento de cavalaria
n. ° 8, Emídio Landerset Cadima.
21) Conta a antiguidade do seu actual posto desde 11
de Setembro de 1956 o coronel de engenharia Manuel
António Vassalo e Silva, promovido pela Ordem do Exército n. ° 10, 2. a série, do corrente ano..
22) Deixou 'de prestar serviço, para o efeitos do
§ único do artigo n." 126.° do Estatuto do Oficial do
Exército, no regimento de engenharia n.? 1, desde 21
de Outubro do corrente ano, o capitão de engenharia,
profe sor efectivo do Colégio Militar, Humberto Lopes
Gonçalves Garcia.
23) Deixou de prestar serviço no batalhão de caminhos de ferro, do de 8 de Outubro do corrente ano, o
capitão de engenharia, adido, professor efectivo do
9. ° grupo de cadeiras do Colégio Militar, Carlos Maria
da Silva Granate, que se encontrava colocado naquela
unidade para os efeitos das alíneas a) e b) do § único
do artigo 70.° do Estatuto do Oficial do Exército.
24) Conta a antiguidade de 1 de Julho de 1956, e não
de 4 de Sotembro do mesmo ano, o capitão médico José
Manuel Maria Arrais Pedroso Flores, referido na doclaração n.? 1) da Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, do
corrente ano.

25) Deve s r considerado colocado na brigada n. ° 3
de telcgrafistas, e não na brigada n.? 1, como foi publicado na Ordem do Exército n.? 10, 2.:l série, de 15 de
Outubro d 195G, por portaria de 1 de otcmbro do
me mo ano, o tenente miliciano do serviço d administrução militar, do centro d mobilizacão do administração militar n.? ~, Manuel de Ataíde do Almeida e Vasconcelos Pinto de Mascaronhas.
2G) Conta a antiguidade de 27 de Julho d H)f)G o
capitão do quadro dos serviços auxiliare do Exército
Jo
Maria Simões, qu , por portaria de 28 de Ago ·to
de 1956, inserta na Ordem do Exército n.? 8, 2. a érie,
do corrente ano, foi promovido ao
u actual posto.
é
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27) Era do regimento de infantaria n.? 8 o soldado-cadete n. 0717/55, José Adriano Pinheiro de Sousa, que,
por portaria de 1 de Março de 1956, publicada na Ordem
do Exército n. o 5, 2. a série, do corrente ano, foi promovido a aspirante a oficial miliciano do quadro dos serviços auxiliares do Exército e colocado no regimento
de artilharia ligeira n. o 4.
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:
Brigadeiro de infantaria Herculano Cardoso do
Amaral, desde 19 de Setembro de 1956.
Brigadeiro de artilharia Roque de Sequeira Varejão, desde 29 de Setembro de 1956. Prestava
serviço na Comissão. Administrativa das Novas
Instalações para o Exército.
Maj or do extinto quadro auxiliar de artilharia José
Júlio da Silva, desde 11 de Setembro de 1956.
Prestava serviço na 3. a Repartição da La Direcção-Geral deste Ministério.
Major médico João da Maia Romão, desde 30 de
Setembro de 1956.
Capitão de infantaria Jaime César Nunes de Oliveira, desde 3 de Setembro de 1956.
Capitão de infantaria Agostinho Lourenço da Conceição Pereira, desde 5 de Setembro de 1956.
Prestava serviço na Policia Internacional
e de
Defesa do Estado.
Capitão de infantaria Jerónimo José Nunes da Glória, desde 7 de Setembro de 1956.
Capitão de infantaria Alberto Alfredo de Gusmão,
desde 13 de Setembro de 1956. Prestava serviço na 2. a Repartição da 1.a Direcção-Geral
do Ministério do Exército.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia
João ela Conceição Pereira, desde 27 de Setembro de 1956.
29) Presta serviço na 1.a Repartição da V, Direcção-Geral deste Ministério, desde 6 de Novembro de 1956,
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30) Deixou de prestar serviço nos Serviços Cartográficos do Exército, desde 8 de Novembro de. 1956,
o coronel de infantaria, na situação de reserva, Marcelino Pais de Figueiredo Alves.
31) Prestou serviço no centro de mobilização de infantaria n." 11, de 30 de Agosto a 14 de Setembro de
1956, o coronel de infantaria, na situação de reserva,
Augusto de Carvalho.
32) Continua a prestar serviço na Direcção da Arma
de Infantaria o coronel de infantaria, tirocinado, António Azevedo dos Reis, que, na presente Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
33) Prestou serviço como presidente da junta de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização
n." 19~ de 8 a 13 de Outubro de 1956, o coronel de
infantaria, na situação de reserva, Alfredo de França
Dória N óbrega.
34) Prestou serviço na junta de recrutamento do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 1, de 8 a 13
de Outubro de 1956, o coronel de infantaria, na situação de reserva, António da Encarnação Santos Vieira.
35) Tendo-se verificado haver lapso no quantitativo
da pensão de reserva atribuida ao capitão de infantaria
Luís Carlos de Almeida da Costa Pereira, publicada a
pp. 561 da Ordem do Exército n." 16, 2.u série, de 1931,
rectifica-se a pensão atribuída e publica-se aquela a que,
de facto, tinha direito, que é como segue: «Em conformidade com o Decreto n. ° 20 247, de 24 de Agosto do
1931, rectificado, se publica o vencimento do oficial, na
situação de reserva, em seguida nomeado: capitão Luis
Carlos de Almeida da Costa Pereira, 168606, sendo:
pensão de reserva, 142t$50; Lei n. ° 888, 2t$85; 0,14 por
cento, 23667. Tem um aumento de 10 por cento sobre
o soldo, ;31 anos de serviço e 118 períodos».

36) Deixou de l)1·e tar 'serviço na V' Repartição da
3. a Direcção-Geral deste :\Iillistério, desde 14 de Outu-

826

ORDEM DO EXERCITO N.o 11

bro de 1956, o capitão de infantaria,
reserva, António Gomes Rocha.

2." Série

na situação de

37) Presta serviço como delegado da Manutenção Militar na Figueira da Foz,desde 9 de Outubro de 1956,
o capitão de infantaria, na situação de reserva, Isaul
da Conceição Ferreira.
38) Presta serviço no regimento de artilharia de costa,
desde 15 de Outubro do corrente ano, para efeitos do
artigo 87.° do Estatuto do Oficial do Exército, o coronel
de artilharia, adido no Ministério do Interior, presidente
da Câmara Municipal de Oeiras, João António de Saldanha Oliveira e Sousa.
39) Prestou serviço na junta de recrutamento n." 2,
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 1, de 25
de Maio a 25 de Agosto de 1956, o coronel de artilharia, na situação de reserva, Manuel de Almeida Ávila.
40) Presta serviço no quartel-general da 1.a região
militar, como presidente do conselho administrativo,
desde 15 de Outubro de 1\)56, o coronel de artilharia,
na situação de reserva, Francisco da Rocha Ferreira
Júnior.
41) Deixou de prestar serviço no Arquivo Histórico
Militar, desde 1 de Novembro de 1956, o capitão de
artilharia, na situação de reserva, Aurélio de Sousa Medeiros.
42) Deixou de prestar serviço na Direcção da Arma
de Artilharia, desde 23 de Outubro de 1956, passando
a prestá-lo, desde a mesma data} na 1.a Repartição d.a
1.a .Direcção-Geral deste Ministério, o capitão de artilharia, na aituação de reserva, Luis Esteves.
43) Esteve desligado do serviço militar, nos termos
da última parte do artigo 15.° do Decreto-Lei n.? 28404,
de 31 de Dezembro de Hl37, desde 14 de Abril do
corrente ano, o capitão de artilharia, supranumerário,
do regimento de artilharia antiaérea fixa, Mário de
Sousa Portela Ribeiro, que, pela presente Ordem do
Exército) transita para a situação de reforma.

2." Série
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44) É de 29.888640, e não de 26.8286, a. pensão de
reserva actualizada do capitão de artilharia, na situação
de reserva, Aurélio de Sousa. Medeiros, a quem se refere a declaração 69) inserta na Ordem do Exército n." 3,
2. a série, de 4 de Abril de 1956.
45) Presta serviço no Tribunal
Viseu, como vogal, desde 25 de
coronel de cavalaria, na situação
Júlio da Silva Roboredo Sampaio
46) Prestou serviço
trito de recrutamento
de Outubro de 1956,
de reserva, Armindo

Militar Territorial de
Setembro de 1956, o
de reserva, Américo
e Melo.

na junta de recrutamento do dise mobilização n.? 11, de 8 a 14
o coronel de cavalaria, na situação
Nunes Paleta.

47) Deixou de prestar serviço no regimento de engenharia n.? 2, desde 1 de Novembro de 1956, o capitão
de cavalaria, na situação de reserva, Joaquim António
Gaspar.
48) Presta serviço na Direcção da Arma de Engenharia, desde 21 de 'etembro do corrente ano, o coronel
de engenharia Oaetano Maria da Cunha Reis, que, pela
Ordem do Exército n." 10, 2.a série, do corrente ano,
transitou para a situação de reserva.
49) Presta serviço na Direcção da Arma de Engenharia, desde 21 de Setembro do corrente ano, o coronel
de engenharia Manuel da Conceição Gomes, que, pela
Ordem do Exército n.? 10, 2.a sério, do corrente ano,
transitou para a situação de reserva.
50)
pilos
1956,
Elias

Prestou serviço no ln tituto Profissional dos Pudo Exército, de 5 de Junho a 10 de Outubro de
o major de engenharia, na situação de reserva,
de Almeida Cabral.

51) Presta serviço, desde 2 de Outubro do corrente
ano, na 3." Repartição da Direcção do erviço de Saúde
Militar, o tenente-coronel farmacêutico Miguel Barcolos
da Silva Maia, que, pela. presente Ordem do Exército,
transita à situação do reserva.
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52) Presta serviço, desde 29 de Setembro do corrente
ano, na Direcção do Serviço de Saúde Militar, o tenente-coronel farmacêutico Homero Ferreira,
director do
Laboratório de Produtos Quimicos e Farmacêuticos, que,
pela presente Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
53) Deixou de prestar serviço na Comissão do Contencioso Militar, desde 31 de Outubro de 1956, o coronel
do serviço de administracão
militar, na situação de reserva, Sebastião Martins Pores Gomes.
54) Deixou de prestar serviço no quartel-general da
I." região militar, desde 15 de Outubro de 1956, o
tenente-coronel do serviço de administração
militar, na
situação de reserva, Manuel Carmona Gonçalves.
55) Deixou de prestar serviço na Agência Militar,
desde 27 de Outubro de 1956, o major do serviço de
administração militar, na situação de reserva, Artur de
Atougnia Machado Pimenta.
56) Prestou serviço na junta de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização n.? 5, de 8 a 1'* de
Outubro de 1956, o tenente do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, na situação de reserva, Carlos
Hermenegildo de Oliveira e Sousa.
57) Deixou de prestar serviço no regimento de cavalaria n." 6, desde 25 de Outubro de 1956, passando a
prestá-lo, desde a mesma data, no hospital militar regional n.? 1, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Manuel da
Silva Monteiro.
58) Deixou de prestar serviço na 3. a Repartição da
1.a Direcção-Geral deste Ministério, desde 26 de Outubro de 1956, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, António
Ferreira.
59) Deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n. ° 14, desde 25 de Outubro de
1956, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, na situação de reserva, Baltasar do Amaral
Brites.
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60) Deixou de prestar serviço na Agência Militar
desde 19 de Outubro de 1956, passando a prestá-lo,
desde a mesma data, no Depósito Geral de Material de
Guerra, o alferes do quadro dos serviços auxiliares do
Exéroito, na situação de reserva, Manuel do Espirito
Santo.

Ministério do Exército - I.a Oirecção.Geral-

3. a Repartiçao

(1) Desistiu da frequência do curso B da Escola Central de Sargentos, nos termos do Decreto n.? 40423,
de 6 de Dezembro de 1955, o primeiro-sargento mecânico automobilista, do batalhão de metralhadoras n. ° 1,
José Simões Sousa e Silva.
(2) Desistiu da frequência do cur o A da Escola Central de Sargentos, nos termos do artigo 7.° do Decreto
n.? 40423, de 6 de Dezembro de 1955, o primeiro-sargento de infantaria, em comissão militar no Estado da
índia, António Henriques de Carvalho.
(3) Desistiu da frequência do curso B da Escola Central de Sargentos, nos termos do artigo 7.° do Decreto
n.? 40423, de 6 de Dezembro de 1955, o sargento-ajudante mecânico automobilista, da companhia divisionáría
de manutenção de material, António Garcia.
64) Foi nomeado para a frequência do curso A da
Escola Central de Sargentos, no ano lectivo de 195G1957, nos termos do Decreto n.? 40423, de 6 do Dezembro de 1955, o primeiro- argento, do batalhão de
caçadores n.? 4, Jorge Araújo Mateus.
(5) Desistiu da frequência do curso A da Escola Central de Sargento , nos termos do artigo 7.° do Decreto
n.s 40423, de G de Dezembro de 1955, o primeiro-sargento, da Escola Prática de Cavalaria, Joaquim Manuel
Mateu .
(6) Foram nomeado para a frequência do curso A
da Escola Central de 'argento,
no ano lectivo de
1956-1957, nos termo do Decreto n.? 40423, de G
<le Dezembro do 1955, o eguintes primeiros-sargen-
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tos: do regimento de artilharia n. o 6, Joaquim Chambel;
do grupo divisionário de carros de combate, Álvaro
de Azevedo Carreira; da Guarda Fiscal, Mário Eurico
Moutinho e, da Guarda Nacional Republicana, António
Morganho Comprido, Viriato dos Santos, José Mateus
Cardoso, Alfredo Adelino da Costa Bogarim e Alcides
Saraiva Mergulhão.

67) Foram nomeados para a frequência do curso A
da Escola Central de Sargentos, no ano lectivo de
1956-1957, nos termos do Decreto n. a 40423, de 6 de
Dezembro de 1955, os seguintes primeiros-sargentos:
do regimento de artilharia ligeira n.? 1, Hermano Virgílio Simões Guimarães de Brito; do regimento de artilharia ligeira n. o 4, Fernando Aprigio da Silva; do
regimento de artilharia de costa, Armando Silva; do
regimento de lanceiros n.? 2, Rodolfo António Bento de
Oliveira Dias Pimpão; do regimento de cavalaria n.? 8,
Francisco Bernardo de Carvalho Costa Cabral e, do batalhão de caminhos de ferro, José Joaquim Tomé da
Fonseca.

2.' Série
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3.a Repartição

69) Pensões anuais atribuídas aos oficiais a seguir
indicados, que, pela presente Ordem do Exército, transitam para a situação de reserva:
Brigadeiro Luciano Ernesto da Silva Granate,
96.000~.
Coronel de infantaria António Azevedo dos Reis,
72.000;$.
Coronel de infantaria José Maria Emaús Leite Ribeiro, 71.107~20. Tem 39 anos de serviço.
Coronel de cavalaria Carlos Maria do Carmo,
63.999~60. Tem 36 anos de serviço.
Coronel do serviço de administração militar André
Pelicano Fernandes, 72.000;$.
Coronel do serviço de administração militar José
Armando da Palma Graça, 72.000~.
Tenente-coronel
de infantaria Armando de Oliveira
Mira Saraiva, 46.124640. Tem 30 anos de serviço.
Tenente-coronel
farmacêutico Homero Ferreira,
58.008~. Tem 38 anos de serviço.
Tenente-coronel
farmacêutico Miguel Barcelos da
Silva Maia, 53.332t$80. Tem 36 anos de serviçoCapitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército José Maria da Mota Freitas, 29.215~20.
Tem 29 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército José Maria Coutinho, 40.8008.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército José Soares, 31.200;$.
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RECURSOS

Por acórdão do Supremo Tribunal Administrativo,
em sessão do tribunal pleno de 26 de Julho de 1956:
Negado provimento ao recur o interposto pelo
coronel do estado-maior, na situação de reserva,
J oão José Xavier Banazol, contra o acórdão da
1.a secção do mesmo tribunal que lhe rejeitou,
por incompetência,
o recurso do despacho de
S. Ex. a O Subsecretário
de Estado do Exército
que o mandou passar à situação de reserva.

Obituário

1956

Tenente miliciano, elo regimento de artilharia ligeira n.? 3, José Júlio César Pereira Maeiel
Chaves.
19 - Tenente miliciano na situação de disponibilidade,
Maio
do batalhão de metralhadoras
n.? 2, José António Braga da Cruz.
Julho
2 - Aspirante a oficial, reformado Carlos Ribeiro Rapo o.
28 - Capitão reformado José Saraiva Júnior.
»
8oronel reformado Ricardo Moreira do Amaral.
Setembro
19
Tenente miliciano médico, do centro de mobiliza»
ção do serviço de saúde n.? 2, Rui Esteves Abreu.
14 - Coronel reformado Seba tíão Maria da óbrega
Outubro
Pinto Pizarro.
19 - Capitão reformado Luís dê ousa.
»
20 - Capitão reformado José de Sales Terreiro.
»
21- Coronel de artilharia, na situação de reserva, Si»
gismunclo Álvares Pereira e Lima. Prestava serviço na Direcção da Arma de Artilharia.
24 - Capitão do serviço de administração
militar, na
»
situação de reserva, Francisco Augusto Gouveia.
25 Iajor do serviço de adrnini tração militar, na situação de reserva, J osé de Lacerda da Rosa. Prestava serviço na 1.' Repartição da 2." Direcção-Geral deste Ministério.
7 - Brigadeiro
graduado do corpo do esta lo-maior,
Novemhro
na situação de reserva, JOl!P Guerreiro de Oliveira Duarte.
Abril

27 -

840

ORDEM DO EXERCITO N.o 11

2.' Série

RectIfIcações

Na Ordem do Exército n.? 5, 2.' série, do corrente ano, a p. 416,
L 29, onde se lê: «Duval», deve ler-se: "do Vale».
Na Ordem do Exército n.v 8, 2." série, do corrente ano, a p. 668,
L 12.", onde se lê: ,,14», deve ler-se: "11,,, e L 23.', onde se lê,:
"Manuel», deve ler-se: "Miguel».

Affonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

(

MINIS TÉf\IO DO EXÉf\CITO

Ordem

do Exército
2 ....Série

N,O 12
o

19 de Dezembro de 1956

Subsecretário de Estado do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército,
o seguinte:
l-DECRETOS
Ministério

E PORTARIAS

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 pelo Decreto n." 35667, de 28 de Maio de 1946,
com a redacção dada pelo artigo único do Decreto
n.? 37 936, de 17 de Agosto de 1950, conceder ao major reformado Samuel Bento, condecorado com o grau
de oficial da Ordem da Torre e Espada, a pensão mensal até ao quantitativo de 510r$, a partir de 5 de Julho
do corrente ano, como compensação da diferença de
vencimento do activo, líquido de imposições legais, de
um major e a pensão mensal líquida de reforma que
lhe foi atribuída.
Ministério do Exército, 31 de Outubro de 1956.O Subsecretário de Estado do Exército, Afonso Magalht1es de Almeida Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 17 de Novembro de 1956. Slo
devidos olDolnmeulo8, nOS lermos do Docreto n.· 22 2(7).
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is de Outubro

2.a Bepartiçãe

de 1.956,'

Supranumerário

Tenente de artilharia, da companhia divisionária de
manutenção de material, onde continua colocado,
Gonçalo Alvares Guedes Vaz, nos termos da segunda
parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n.? 28 401, substituído pelo Decreto-Lei n.? 32 692, de 20 de Fevereiro
de 1943, e ao abrigo da Portaria n. ° 15 279, do 3 de
Março de 1955, e artigo 3.° do Decreto-Lei n." 40 394,
de 23 de Novembro também de 1955, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente
portari a. (VIsadA polo Tribunal de Contas em 22 de Novembro de 1956. Nilo
são devldus

emolumentos,

nos termos do Decreto

n.· 22 2(7).

Por portaria de 31 de Outubro de 1956,'
Quadro da arma de artilharia

Capitães de artilharia, com o curso geral do estado-maior,
supranumerário, do regimento de artilharia antiaérea
fixa, Fernando de Melo Macedo Cabral e, adido, no
comando militar de Moçambique, José Pires Simões,
que, por terem deixado de prestar serviço onde se
encontravam, se apresentaram em, respectivamente,
22 e 10 de Outubro de 1956, desde quando devem
ser considerados nesta situação, para preenchimento
de vagas no quadro.
(VIsada pelo Tribunal de Conta. em 22 de Novembro de 195G. Não
silo devidos emolumontos,
DOS tormos do Decroto
n.· 22 257).

Por portaria de 5 de Novembro de 1956,'
Considerados regressados ao serviço deste Ministério,
por terem deixado de prestar serviço no Estado da
Índia, desistindo da comissão do serviço em que ali se
encontravam,
os tenentes milicianos de infantaria

2." Série
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Alfredo Fernandes Oliveira e Jean Marie Filiol de
Raimond, devendo ser considerados nesta situação
desde 24 de Setembro de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Dezembro de 1956. Não
são dovidos omolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Abatido ao efectivo do Exército, por ter passagem à reserva de marinha, nos termos do artigo 2.o-IV), alínea a), n.? 2, do Decreto-Lei n.? S2445, de ~4 do
Novembro de 19.!2, o tenente miliciano médico, do
centro de mobilização do serviço de saúde n.? 1, na
situação de licenciado, Teotónio do Carmo Lança.
Adidos

Tenente, do comando militar de Moçambique, Artur J osé
de Cisneiros Ferreira Monteiro e aspirante a oficial,
da Escola Prática de Infantaria, Justino Dias dos Santos, ambos milicianos de infantaria, por terem sido
requisitados para desempenhar comissões de serviço
nas províncias .de, respectivamente,
Macau e Timor
ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto
n." 39816, de 14 de Setembro de 195.!, devendo ser
considerados nesta situação desde 15 e 19 de Outubro do 1956.
Oficiais milicianos de reserva

Tenentes milicianos: de artilharia, do centro de mobilização de artilharia n.? 2, João Mateus, de cavalaria,
do centro de mobilização de cavalaria n." 2, André de
Mira Correia, do serviço de administração militar, do
centro de mobilização de administracão militar n.? 1,
Carlos Teixeira da Costa Júnior e, médicos, da bricada de caminhos de ferro, José António de Sousa
Pereira, do centro de mobilização do serviço de saúde
n.? 1, Domingos Bentes Pimenta e Augusto António
da Rocha Machado e Costa e, do centro de mobilização do serviço de saúde n. ° 2, José de Bessa Teixeira Ribeiro, Alberto Cerqueira Dias Brochado, J OiLO
de Araújo Freitas e António Gonçalves Afonso Romão no termo dos artigos 23.° e 26.° do Decreto-Lei' n.? 3630.!, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916;
d 18 do otembro de 1932, por terem atingido o
limite de idade, devendo 01' considerados nesta situação de de, respectivamente, 18, 25, 3, 33, 20, 29, D,
15, 18 e 27 de Outubro de 1956.
(Anotada.

polo Tribunal

d, Contas em 28 do Novembro

de 1956).
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Reforma
(Despacho de 20 de Outubro de 1956 da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência, publicado no Diário do Governo n.· 250,
2.' sérIe, de 23 do mesmo mês e ano).

General Carlos de Barros Soares Branco; coronéis: de
infantaria, António Soares de Andreia F orreira e José
Zeferino de Sequeira e, de artilharia, Artur Gonçalves
Rocha; majores: de infantaria, Carlos Alberto Saraiva
dos Santos Ferreira e, do extinto quadro auxiliar de
artilharia, José Júlio da Silva; capitães : de infantaria,
Alberto Augusto Rodrigues, Agostinho Lourenço da
Conceição Pereira, Jerónimo José Nunes da Glória e
Roberto Pereira da Fonseca, de cavalaria, Augusto
Luis Neves Marçal e, do quadro dos serviços auxiliares do Exército, Manuel Caramelo e tenente de infantaria Nuno Andrade Ribeiro, todos na situação de
reserva, nos termos da alinea a) do artigo 13.0 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,
20 de Junho,
30 de Maio, 3 e 10 de Julho, 12 de Agosto, 11 de
Setembro, 8 de Agosto e 5 e 7 de Setembro de 1956,
11 de Novembro de 1955 e 5 o 10 do .Tulho e 15 de
Agosto de 1956, de harmonia com o § único do artigo 124.0 do mencionado Decreto-Lei n.? 3630 ..!'
Major de infantaria, inválido de guerra, na situação de
reserva, Gustavo Augusto Pires de Figueirodo, nos
termos da alínea a) do artigo 13.0 do Decreto-Lei
n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de
18 de Setembro de 1952, por ter atingido o limite de
idade, devendo ser considerado nesta situação desde
12 de Outubro de 1956, de harmonia com o § único
do artigo 124. o do mencionado Decreto-Lei n. o 36304.
(Este oficial já se encontra reformado com o n.? 1540,
conforme ofício n. 020960, de 18 de Novembro de 1950,
da Caixa Geral de Depósitos Crédito e Previdência).
(Não caroce do visto ou anotação do Tribunal

de Contas).

Quadro da arma de artilharia

Capitão de artilharia, adido, Horácio Emídio Peroz
Brandão, que, por ter deixado de prestar serviço no
Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, onde desempenhava o cargo de adjunto da 3. a Rapartição. se
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apresentou neste Ministério em 31 de Outubro de
1956, desde quando deve ser considerado nesta SItuação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunai de Contas em 22 de Novembro de 1956. Não
süo devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257) •

.

P01'

portarias de 16 de Novembro de 1956:
Adidos

Major farmacêutico, do Laboratório Militar de Produtos
Químicos e Farmacêuticos,
José Carlos Gomes, por
ter sido nomeado chefe da delegação n. o 5 do referido Laboratório, por portaria desta data, devendo
ser considerado nesta situação desde 8 de Novembro de 1956,
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 28 de Novembro

de 1956).

do serviço de administração militar, do Instituto de Altos Estudos Militares, António Areias Peixoto e tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, do regimento de infantaria n. o 15, José
Eugénio Maria Cabral de Sampaio, o primeiro por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
de serviço civil no Ministério do Ultramar, como
presidente da Junta de Importação e Exportação do
Estado da índia, e o segundo por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço no
Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente,
10 de Maio e 12 de Novembro de
1956.
'I'enente, do regimento de lanceiros n. o 2, António Modeiros e alferes, do batalhão de caçadores n.? 2, José
Rapoula o, do regimento do artilharia pesada n.? 2,
António Alves, todos do quadro dos serviços auxiliares do Exército, por terem
ido nomeados para
prestar serviço no Ministério das Finanças, na Guarda
Fiscal, os dois primeiro,
e, no do Interior, na
Guarda Nacional Republicnna, o terceiro, devendo
ser considerados nesta
ituação desde, respectivamente, 3, 1 o 9 de Novembro de 1956.
Capitão

(Anotadas

polo 'Tribunal

de Contaa em 23 de Novem!;ro do 1956).
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Quadro da arma de infantaria

Capitães de infantaria, adidos, Manuel Maria Pimentel
Bastos, Manuel Filipe Pereira de Magalhães Mexia,
António Veiga Fialho, António Cândido Patoilo Teles,
José de Oliveira Vieira da Rocha, Eduardo Alberto
da Silva e Sousa, Emiliano Quinhones de Magalhães,
Agostinho Dias da Gama, José Bastos Pinto e Rui
de Mendonça Salgado Lameiras, que, por terem deixado de prestar serviço,' o primeiro, no Colégio Militar, o segundo e terceiro, no Ministério do Interior,
na .Polícia de Segurança Pública, o quarto, quinto,
sexto e sétimo, na província de Angola e, os restantes, no Estado da India, se apresentaram
em,
respectivamente,
1, 1 e 1 de Novembro e 17, 6 e 6,
17, e 22, 22 e 22 de Outubro de 1956, desde quando
devem ser considerados nesta situação, para preenchimento de vagas no quadro.
Tenentes de infantaria, adidos, António Justino Martins
Chorão Vinhas, Virgilio António Alves Guimarães e
Júlio Eugénio Augusto Viegas de Almeida Pires,
que, por terem deixado de prestar serviço na província de Macau, se apresentaram
em, respectivamente, 16, 16 e 19 de Outubro de 1956, desde quando
devem ser considerados nesta situação, para preonchimento de vagas no quadro.
(Visada pelo Trtbunal do Coutas om 27 de Novornbro de 1956. NAo
são devídos emolumontos,
nos termos do Docreto n.· 22 257).

Capitães Manuel Amadeu Gomes Madail de Sousa Teles,
Armando Manuel Cardoso Aires de Abreu e Renato
Nunes Xavier e alferes Mário de Carvalho Moutinho
Machado, todos de infantaria e adidos, que, por terem
deixado de prestar serviço, os três primeiros, na provincia de Moçambique e, o quarto, na província de
Cabo Verde, se apresentaram em, re peotivamente.
25, 10 o 10 e 8 de Outubro de 1956, para preenchImento de vagas no quadro, devendo ser considerados
nesta situação desde a data do seu regresso.
Capitães de infantaria, adidos, Luís do NaRcimento
Mato', Alfredo Teixeira Tolo e Fernando Manuel
Garrido Borges, que, por torem deixado do prest~r
serviço, o primeiro e segundo, no Ministério das FInanças, na Guarda Fiscal e, o terceiro, no Estado da
índia, onde se encontrava em comissão civil, se apre-
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sentaram em, respectivamente, 1 e 1 de Novembro e
30 de Outubro de 1956, para preenchimento de vagas
no quadro, devendo ser considerados nesta situação
desde a data da sua apresentação.
Quadro da arma de cavalaria

Capitão de cavalaria, adido, Joaquim Mendes Borges
Ribeiro Simões, que, por ter deixado de prestar serviço no Estado da índia, onde se encontrava em
co missão militar, se apresentou em 11 de Outubro
de 1956, desde quando deve sol' considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
Quadro do serviço de administração militar

Major do serviço de administração militar, supranumerário, subinspector do mesmo serviço, da Direcção
do Serviço de Adminietração
Militar, onde continua
colocado, Vicente Henrique Varela Soares, devendo
ser considerado nesta situação desde 17 de Outubro
de 1956, para preenchimento de vaga no quadro.
Visadas pelo TrlbuDal de Contas em 26 de Novembro de 1956. Nilo
.!lo devidos omclumentos,
nos tormos do Decreto n.· 22267).

Tenente do serviço de administração militar, supranumerário, do 2.0 grupo de companhias de administração militar, Antonino dos Santos Lajes Martins, que,
por ter deixado de fazer parte das forças expedicionárias ao Estado da índia, regresHou em 24 de Setembro de 1956, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Vlsnda pelo Tribunal de CoutllS em 4 do Dozembro de 1906. Nilo
silo devidos emolumeDtos, n08 termos do Decreto n.· 22 267).

Reserva

do extinto quadro de picadores militares, do
quartel-general da j. a regittO militar, .Augusto Serras
Pereira, 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 19 ele Outubro de
1956.
(Visada pelo TrlbuDnl de CODtas em 29 do Novombro do 19M. X!l.o

Capitão

.ilo dovldo.

emolumento.,

nos termo.

do Decreto

D.· 92257).

'I'enente do quadro dos sorviços auxiliares do Exército,
adido. em serviço no Ministério do Interior, na Guarda
Nacional Republicana, Serafim de Oliveira Brito, nos
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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 28 de Outubro de 1956, de harmonia com o § único do artigo 124.° do mencionado
Decreto-Lei n.? 36304, e sem direito a vencimentos
por este Ministério por continuar na situação de adido
em que se encontrava.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contao em 23 de Novembro

de 1956).

Supranumerários

Capitão de cavalaria, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na Polícia de Segurança Pública, António
Prazeres Júlio, que, por ter deixado de prestar serviço naquele Ministério, se apresentou
em 1 de
Novembro de 1956, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Visada polo Tribunal de Contas em 12 de Dezembro de 1956. Nfto
são devidos emolnmentos, nos termos do Decreto n,? 22 257).

Capitães: do serviço de administração militar, do regimento de artilharia ligeira n.? 1, Manuel Martins
Pires, médicos, do 1.0 grupo do companhias do saúde,
João Maria Gomes do Souto Soares e graduado .António da Câmara Leite e, do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, do regimonto de ongenharia
n.? 1, João Lopes; tenente médico, do 1.0 grupo do
companhias de saúde, António José Mendonça Soares
e alferes: do serviço de administração militar, do
2.° grupo de companhias de administração militar,
.Tosé Maria Moreira de Azevedo, farmacêutico, do
1.° grupo de companhias do saúde, Fernando da Cruz
Garcia e, do quadro dos serviços auxiliares do Exército, da Escola Prática de Infantaria, José Gonc;alv~s
Neto e Custódio José da Costa Alves, do batalhao
de caçadores n.? 5, JOtlO José Beja Filipe e Armando
Nunes da Silva Antunes e, do regimento de engenharia n.? 1, António Isidro Martins, continuando
todos colocados nas unidades onde actualmente ~~
encontram, nos termos da segunda parte do artigo 51:>.
do Decreto-Lei D.O 28401, modificado pelo Decreto-Lei n.? 32692, de 20 do Fevereiro do 1943, e ao
abrigo da Portaria D.O 11 070, de 31 do Agosto de
1945, por terem sido nomeados para fazer parte das
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forças expedicionárias ao Estado da índia, devendo
ser considerados nesta situação desde 10 de Novembro de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 7 de Dozembro de 1956. Nilo
são devidoa emolumentos, n08 termos do Decreto n.o 22 257\.

Por portarias de 20 de Novembro "de 1956:
Deixa de ser considerado na situação de adido, como
promotor de justiça do 2.0 'I'ribunal Militar Territorial
de Lisboa, continuando, porém, na mesma situação de
adido, mas em serviço no Instituto de Altos Estudos
Militares, por ter sido nomeado adjunto do mesmo
Instituto por portaria desta data, o coronel de artilharia, adido, João Dias Garcia, devendo ser considerado nesta situaçâo desde 1 de Novembro de 1956.
Adidos

Alferes: de artilharia, 1Iário Dias de Sousa e José
Manuel dos Santos Dias de Carvalho e, do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, António Carepa
Boto, o primeiro do comando militar do Moçambique
e os dois restantes do comando militar da índia,
por terem sido nomeados para prestar serviço no
ultramar, o primeiro ao abrigo da alínea c) o os
restantes da alínea a) do artigo 3.0 do Decreto
n." 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser
con iderados nesta ituação desde 10 de Novembro
de 1956. (Anotadas pelo Tribunal do Contas om 28 do 'ovombro de 1956).
Quadro da arma de cavalaria

Capitão António Prazeres Júlio e alferes Fernando Reis
de Carvalho, ambos de cavalaria e supranumerários,
para preenchimento de vagas no quadro, devendo ser
considerados nesta situuçâo desde, respectivamente,
:.? e 15 de Novembro de 193G.
(Visada polo Tribunal do Contas om 5 de Dozembro do 1956. Nilo
aão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 257).

Quadro do serviço de administração militar

Capitão do erviço de administração militar, adido,
Manuel Martin Pires, que, por ter deixado de prestar
rviço nas Oficinas Gerais do Fardamento, ond exorcia o cargo de chefe da 1.a divisão, do qual fica
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exonerado por esta portaria, se apresentou em 10 de
Novembro de 1956, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no
quadro. (Visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Dezembro de 1956. Nilo
são devldos

emolumentos,

n08 termos

do Decreto

n.o 22 257).

Reserva

General, director da arma de cavalaria, Abilio Pais de
Ramos e coronéis: de infantaria, comandante do regimento de infantaria n.? 5, Mário de Paiva Nunes
e chefes dos distritos de recrutamento e mobilização
n.OS 14, José Raul Ramalho Fernandes, e 15, Luis
Castelo Lopes, e de cavalaria, da Direcção da Arma
de Cavalaria, Fernando Jorge de Aguiar, o primeiro
nos termos da alínea a) e os restantes nos da alínea c) do 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, respectivamente,
G, 6 e 6 de Novembro,
26 de Outubro e 2 de Novembro de 1956.
Supranumerãrios

Coronéis: do corpo do estado-maior, Francisco António
Pires Barata o, do serviço de administração
militar,
Salvador Pereira da Silva, que, por terem deixado
de prestar serviço nas províncias de, respectivamente,
S. Tomé e Principe e Angola, so apresentaram em
8 de Novembro e 30 de Outubro de 1956, desd~
quando devem ser considerados nesta situação.
Major de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n. ° 1, onde continua colocado, Manuel Maria Delgado e
Silva, nos termos da segunda parte do artigo 58.° do
Decreto-Lei n. ° 28401, substituído pelo Decreto-Lei
n.? 32692, de 20 de Fevereiro do 1943, e ao abrigo
da Portaria n-? 11 079, do 31 de Agosto de 1945, por
ter sido nomeado para fazer parto das forças expedicionárias ao Estado da India, devendo SOl' considerado nesta situação desde 10 de Novembro de 1956.
(Visada polo TrIbunal de Contas em 5 do Dezembro do 1950. NILo
são devidos omolumentos,
DOS termos do Decreto
n.o 22 257).

Alferes de cavalaria, do grupo divisionário de CHrfOS do
combate, Rui Mamede Monteiro Pereira, continuando
colocado onde actualmente se encontra, nos terroo~
da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-~eI
n.? 28401, substituído pelo Decreto-Lei n." [32 G92,
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de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria
n.? 15218, de 19 de Janeiro de 1955, e artigo 3.0 do
Decreto-Lei n.? 40349, de 23 de Novembro do referido ano de 1955, devendo ser considerad~ nesta
situação desde 15 de Novembro de 1956.
(Visada 1'010 Tribunal de Contas om 3 de Dezembro do 1956. Não
são dovídos omolumoutos, nos termos do Decreto u.? 22 257).

.

Quadro da arma de infantaria

Coronel de infantaria, supranumerário, David dos Santos, para preenchimento de vaga no quadro, devendo
ser considerado nesta situação desde 26 de Outubro
de 1956. (Visada 1'010 Tribunal de Contas om 5 de Dezombro de 1956. Nilo
s!to dovldos emolumentos,

nos termos do Decreto

n.' 22 2~7).

Por portaria de 23 de Novembro de 1956:
Considerados regressados ao serviço deste Ministério
o tenente de infantaria José Queirós Soares e os alferes de cavalaria José Luciano de Castro Teixeira de
Lima Soares de Albergaria Corte Real e Duarte Nuno
Soto Maior de Almeida Coutinho Lobo de Ávila,
todos milicianos, por terem deixado de prestar serviço, o primeiro, na província de Moçatnbiquo
e, os
dois restantes, no Estado da índia, devendo ser considerados nesta situução desde, respectivamente,
14
de Outubro e 24 e 24 de Setembro de 1956.
(Visada pelo Tribunal de COO tas em 14 de Dezembro de 19M. Nilo
.lio devidos emoltunontos, DOS termos do Decreto n.' 22 257).

Considerado regressado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar serviço no Uinistério do
Interior, na Guarda Nacional Republicana, o tenente
miliciano de cavalaria, adido, José Antunes Afonso
Pala, devendo ser considerado nesta situação desde
15 de Novembro de 1956 e ficando em disponibilidade.
(Anotada

1'010 Tribunal

de Contas em 6 de Dezembro

de 1956.

'rem passagem a comissão civil, nos termos do artigo 2.0
do Decreto-Lei 11.° 39816, de 14 de Setembro de
195.!, o tenente miliciano do serviço de administração
militar, do 2.0 grupo de companhias de administração
militar, expedicionário
ao E tado da India, Fernando
Godinho Caldeira Pinto Geraldes Bourbon, por ter
sido nomeado secretário de governador-geral do referido Estado da índia, devendo ser considerado nesta
Hhua~ão dosde 29 de Outubro de 1956.
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Abatido ao efectivo do Exército, por ter passagem às
forças aéreas, o alferes miliciano, do regimento de
Ianceiros n." 2, João Miguel Freire de Andrade,
devendo ser considerado nesta situação desde 27 de
Outubro de 1956.
Adidos

Coronéis: de infantaria, na s ituação de reserva, José
Maria Emaús Leite Ribeiro e de cavalaria, na mesma
situação, Carlos Maria do Carmo e capitão de infantaria, do comando militar de Moçambique, Rogério da
Encarnação Elias Mimoso Correia, por terem sido
nomeados, o primeiro, para prestar serviço no Ministério das Pinanças, na Guarda Fiscal, o segundo, para
prestar serviço no Ministério do Interior, na Policia
de Segurança Pública, e, o terceiro, para desempenhar
uma comissão de serviço militar no ultramar ao abrigo
da alínea c) do artigo 3.0 do Decreto n. o 39 816, do
14 de Setembro de 1954, dovendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente,
17 e 10 de
Setembro e 1J de Novembro de 1956.
Coronel de artilharia, promotor de justiça do 2.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, Marino da Cunha
Sanches Ferreira e capitão de engenharia, professor
efectivo do 7.0 grupo de disciplinas do Colégio Militar, por terem sido nomeados para os referidos cargos
por portarias de, respectivamento, 20 de Novembro
e 25 de Setembro de 1956, devendo ser considerados
nesta situação desde 5 e G do Novembro do corrente
ano.
Major de infantaria, do comando militar de Moçambique,
Ernesto Maria Rui Dionísio , por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço militar
no ultramar, ao abrigo da segunda parte do artigo 2.°
do Decreto n.? 39 816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 4 de
Setembro de 1956.
Tenentes milicianos: médico, do centro de mobiliza<;rLO
do serviço de saúde n." 2, Joaquim Cantante Mota e
do serviço de administração militar, do 2.° grupo de
companhias de administração militar, José Aires Garcia Alvarez, por terem sido requisitados para desornpenhar comissões do serviço dependentes do Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, devondo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente,
15 de Novembro e 31 de Outubro de 1966.
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Tenente de artilharia, do comando militar de Moçambique, António Cândido Tavares de Lima e alferes:
de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 3,
António Francisco Morgadinho e Rui Cores Graça e,
do regimento de artilharia ligeira n. ° 4, Renato José
dos Santos Sousa e de engenharia, da escola prática
da arma, José Oscar Pereira França, por terem sido
nomeados para prestar serviço na ,proYincia de Moçambique, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 3981-6, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 7 e 14, 14, 14 e 14 de Novembro de
1956.
Baixa do serviço

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, eloregimento
de infantaria n." 2, Fernando Henriques Pedrosa
Saraiva, 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
do Hospital Militar
Principal, devendo ser considerado nesta situação
desde 14 de Novembro de 1956.
(Anotadas

polo Tribunal

de Contas om 3 do Dezembro

de 1956).

Quadro da arma de artilharia

Capitães de artilharia, supranumerários,
do regimento
de artilharia antiaérea fixa, Bernardo Rebelo Neves
Dinis de Aíala e Álvaro José Duarte dos Penedos
e, da companhia divisionária de manutenção de material, Augusto J osé Pais Ladeira, que, por terem deixado de prestar serviço nas referidas unidades, se
apresentaram para preenchimento de vagas no quadro,
devendo ser considerados nesta situaçâo desde a data
da presente portaria.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 12 do Dozembro de 1956. Nilo
silo devidos omolumontos, nos termos do Decroto n.o 22 257).

Reforma
(Despacho de 20 de Novombro do 1906 da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Providência,
publJcaclo no Diário do Gove",o
n.o 275,2." sérle, de 22 do mesmo mOs O ano).

Brigadeiro de infantaria Herculano Cardoso do Amaral;
tenente-coronel médico José Gomes Estima; major
m ~dico João da )Iaia Romão; capitães de infantaria
Raul Nunes da Mota e Alberto Alfredo de Gusmão e
tenentes: de infantaria João Gomes da Silva Teixeira
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e do extinto quadro auxiliar de artilharia João da
Conceição Pereira, nos termos da alínea a) do artigo
13. o do Decreto-Lei n. o 36 30-4,alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, por
terem atingido o limite de idade, devendo SOl' considerados nesta situação desde, respectivamente, Hl do
Setembro, 9 de Fevereiro, 30 de Setembro, 17 de
Janeiro, 13 de Setembro, 6 de Outubro e 27 de eternbro de 19M.
(Nllo careca

do vIsto

ou anotnçãc

do Trlbunal

do Comas),

Supranumerãrio

Tenente-coronel de cavalaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
Albertino Carlos Montenegro Ferr ira :JIargarido, que,
por ter deixado de prestar serviço naquele Ministério,
se apresentou em 17 de Novembro do 19óG, dosde
quando deve ser considerado nesta situação.
(VIsada pelo Tribunal de ContaI em 12 do Dozombro de 19!1G.Nr o
silo devidos omolumeotos,
008 termos do Decreto
o.· 22 267).

Por portarias de 27 de Novembro de 1{)56:
Deixa do ser considerado na situação
de adido no
Ministério do Interior, na Guarda Nacional Ropubl icana, continuando, porém,
na mesma situação d
adido, mas em serviço no comando militar do JDstaclo
da índia, ao abrigo da alínea a) do artigo 3.0 do
Decreto-Lei n.? 39816, do 14: de Setembro de 195-!,
o capitão de cavalaria, adido, Alberto do Nápoles
Ferraz de Almeida e Sousa, devendo ser consid rado nesta última ituação desd
21 de Novembro
de 195G.
Adidos

Tenente-coronel
de infantaria, do comando militar da
Guiné, Abel de Castro Roque e capitãos : do infuntaria, do comando militar do Estado da India, António da Graça Borda-d'água, do cavalaria, do mesmo
comando militar, Juvenal Aníbal
emodo de Albuquerqu
e do serviço de administração militar, da
B.3. Repartição ela 2.3. Direcção-G
ral d st Ministério.T osé Gomes de Almeida, os três primeiros por tereui
sido nomeados para desempenhar comissões de florviço militar no ultramar, ao abrigo da alínea a) do
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artigo 3.° do Decreto-Lei
39816, de 14 de Setembro
de 1954, e o último por ter sido requisitado
para
desempenhar
urna comissão de serviço no Ministério
das Finança',
na Guarda Fiscal, devendo ser comiderados
ne ta situação
desde, respectivamente,
25,
21 e 21 e 18 de Novembro de 195G.
Anotadas

pelo Tribunal

do Contas em 3 de Dezemliro

de lD56).

Reserva

Coronel
de infantaria,
da dir CÇtlO da arma, Eduardo
Francisco
Ribeiro, no termos da primeira
parte da
ulínca c) do artigo 12.0 do Decr to-Lei n.? 30 304, alterado pelo D crato-Lei n.°:.3 916, de 18 de Setembro
de lU52, devendo
ser considerado
nesta situação
de de 20 do Novembro de 1956.
(VIsada pelo TrIbunal de Contas em (; de Dezembro de 1956. l\üo
do devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22 257).

Quadro da arma de infantaria

Ton nte de infantaria,
adido, Hélder J o é François
monto que, de regresso
de comissão militar no
mando militar do Timor, HO apresentou
em 20
Outubro do 1956, para preenchimento
do vaga
quadro, dovendo SOl' considerado
nesta ritunção d
a data da sua apresontação.

arcodo
no

sdo

(VIsada pote Tribunal de Contas em 12 de Dezembro de 1956. NAo
9 o dO'fit.los emolumentos,
DOStermol do Decreto n.o 22 257).

Ouadro da arma de cavalaria

Cupitâo de cavalaria,
supranumerário,
da Escola Militar
de Elcctrorn
cânica, ond
continua colocado,
Francisco Alberto T L-eira d LOJl1oS da 'ilveira.
para
P" en himento de vaga no quadro, d vendo ser considerado n rsta situação desde a data da presente portaria.
(Vinda
pelo Trlbuoal de Cont"" em 4 de Dezembro de 1956. ~Ilo
sAo de.ldo.

emolumentol,

nOI lermOI do Decreto

n.· 112257).

Por portaria de 30 de Xoxembro de 1956:
Reserva

oronel do infantaria
vogal do 1.0 'I'ribunal
~mitar
'1' rrit rial d Lisboa, Júlio Martins J[ourão,
nos
termos da alínon b) do artigo 1:?0 do Dccreto-Loi
n.?
304, alterado pelo D cr to-L i n.? :~8 91G, do

ao

I
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18 de Setembro M 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 29 de Novembro de 195G.
Visada pelo Tribunal de Contas om 10 de Dozembro de 1956. Não
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22 257.

Por portarias de 1 de Dezembro de 1956:
Adidos

Tenente-coronel
de engenharia, do regimento de engenharia n.? 1, Frederico de Gusmão Correia Arouca,
por lhe ter sido concedida licenca ilimitada, devendo
ser considerado nesta situacão desde 1 de Dezembro
de 1956. (Anotada pelo Tribunal de Couta. em 6 de Dezembro de 1956).
Capitão de engenharia, da Escola do Exército, Aristides
Marques de Meneses e Vale, por ter sido nomeado
professor assistente da cadeira de Fisica Geral do
curso geral preparatório da referida Escola, por portaria de 23 de Novembro de 1956, devendo ser considerado nesta situação desde 22 do mesmo mês e ano.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 10 de Dozembro

de 1956).

Quadro da arma de engenharia

Major de engenharia, supranumerário, do regimento de
engenharia n.? 2, onde continua colocado, Virgílio
Serafim Cardoso Pereira, para preenchimento de vaga
no quadro, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Dezembro
silo devido. emotumentos,
nOI termos do Decreto

do 19.:6. Nilo

n.· 222M).

Quadro do serviço de administração militar

Tenente do serviço de administração militar, adido:
Nuno Hélder Louro Coelho, que, por ter deixado ele
prestar serviço no comando militar de Moçambique, se
apresentou em no de Outubro de 19M, desde quand?
deve ser considerado nesta situação, para preenclllmento de vaga no quadro.
(Visada polo Tribunal do Contas em 18 de Dozombro
al\o devidos emolumentos,
nos termos do Decreto

de 1956. Nno

n.· 22267).

Reserva

Coronéis de artilharia, adidos, em serviço no Secretariado-Geral da Defesa Nacional, J osé JOl1quim da
Silva e Costa e promotor de justiça, do 1.0 rrribunal
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Militar Territorial de Lisboa, Rodrigo Augusto Tavares de Almeida Ferreira de Freitas e major médico
do 1.0 grupo de companhias de, saúde, supranumerá~
rio, em serviço no Estado da India, António Falcão
Marinho de Barros Cortês, os dois primeiros nos termos da primeira parte da alínea c) e o terceiro nos
termos 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,
6, 6 e 14 de
Novembro de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 14 de Dezembro de 1956. Não
s!lo devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22 257).

Supranumerário

Major de engenharia, adido, Virgílio Serafim Cardoso
Pereira, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Angola, onde se encontrava em
comissâo militar, embarcou de regresso à metrópole
em 17 de Novembro de 1956, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Vlsnda pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1956. NAo
são devidos emolumentos,
nos termos do Docreto n.? 22 257).

pQ1' portarias de 10 de Dezembro de 1956,'
Adido

Major do oxtinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da 3.:l Repartição
da L." Direcção-Geral do
Ministério do Exército, Manuel Martins Ramos, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
de serviço militar dependente do Sub ecretariado de
Estado da Aeronáutica, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Dezembro de 1956.
(Anotada

pelo Tzlbun al de Contas om 14 de Dozombro

de 1956).

Reserva

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, adido, em serviço no Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, Manuel Coelho Fortes do Vale,
nos termos da alínea b) do artigo 12.° do Decreto-Lei
n.? 36304, alt rado pelo Decreto-Lei n." 3 916, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 30 de [ovembro de 1956.
(VIRada pelo Tribunal de CODtaa 010 18 de Dezembre de 1956. Nlle
silo dovldos omolumOntol, nos tormos do Docroto n.· 22 267).
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111- PROMOÇOES
Ministério

do Exército·-

Por portarias

de

I.a Oirecçao.Geral

- 2. a Repartiçl!O

1 de Outubro de 1956:

Escola Prática de Infantaria

Aspirantes a oficial de infantaria, os cadetes alunos da
Escola do Exército José Luis de Sousa Ferreira, António Fernando Pinto de Oliveira, Francisco Dias de
Oliveira Pardal Morcela, José de Almeida Pinto Bandeira, Carlos Alberto Bragança Moutinho e Mário
Carlos Gomes Mourão Gamelas, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Escola Prática

de Artilharia

Aspirantes a oficial de artilharia, 'os cadetes da Escola
do Exército José Joaquim Vilares Gaspar e Henrique Artur Branco Jales Moreira, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(NAo carecem

Por' portaria

de

do víst.o ou anolaçllo

10 de Outubro

de

do Tribunal

de Conlas).

1956:

Batalhão de caçadores n.o 8

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria Amadeu Carlos Marramaque
Encarnação, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Conlas em 15 de Dezembro de 1960. Sl\o
devld08 emolumenlos,
n08 lermos do Decrete n.o 22 267).

Por portaria de 30 de OUtUb1'O de 1956:
Comando militar de Moçambique

Alferes miliciano do infantaria, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria António A rcensão, contando
a antiguidade desde 1 do Novembro de 1956.
(Vinda
pelo Tribunal de Conlas em 16 de Dezembro de 1)966.Silo
do .. ldo. emolumento.,
nOI tormo. do Decreto n.o 221167 •
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portaria de 8 de Novembro de 1956:
Regimento de infantaria

n.· I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, o soldado cadete n. o 429 56, do regimento
de cavalaria n.? 7, em disponibilidade, Luis Alberto
de Oliveira Marinho Falcão.
(Nilo carece de visto ou 8notoçllo do Tribunal

de Contas).

Por portarias de 10 de Nooembro de 1956:
Contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1956:
Regimento de infantaria

n.· 3

Alferes miliciano de infantaria, o a pirante a oficial miliciano de infantaria Raul Fernando Janeiro.
Regimento de Infantaria

n.· 14

Alferes miliciano de infantaria, o a ipirante a oficial miliciano de infantaria Manuel Gonçalves Morais.
Batalhão independente de infantaria

n.· 17

Alferes miliciano de infantaria, o aspiranto a oficial miliciano de infantaria Norberto Valdemar Ferreira da
Costa.
Batalhão Independente de infantaria

n.· 19

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano d infantaria Manuel Morais Santinho araiva.
Batalhão de caçadores

n.· 3

Alfere miliciano de infantaria, o a piraute a oficial miliciano de infantaria José Amér-ico da ilva Domingues.
I

Batalhllo

de caçadores n.· 5

AH res miliciano de infantaria, o a piranto a oficial miliciano de infantaria Amadeu Campos do Menes s.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 3

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano d artilharia ..\madou Pire' Afonso.

I
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n.O 5

Alferes miliciano do serviço de administração militar, o
aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço Alexandre Alvaro de Assis Teixeira da Gama Lobo Xavier.
Regimento de cavalaria

n.O 3

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalaria Guilherme António da Costa
Rebelo da Cunha Reis.
Regimento de cavalaria

n.· 7

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalaria Frederico Carlos Bouça Barata
Ribeiro.
Regimento de engenharia

n.O I

Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial
miliciano de engenharia José Manuel Batalha Cupertino.
Regimento de engenharia

n. ° 2

Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial
miliciano de engenharia António Manuel Figueiredo
Lobo dos Santos.
Hospital militar

regional

n.· 4

Alferes miliciano de serviço de administração militar, o
aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço António Simão Toscano.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 12 de Dozombro do 1&56. Sio
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22257).

Por portaria de 14 de Novembro de 1956:
Escola Prática

de Engenharia

Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial
miliciano de engenharia José Óscar Pereira Fran~a,
contando a antiguidade desde 1 do Novembro de 1956.
(V18ada polo Tribunal de Contai em 18 do Dezombro do 1956. sno
dovldos emotumoutos,
nos tormos do Docroto n •• 22267).
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de 16 de Novembro de 1956:

Graduado no posto de capitão o médico civil António
da Câmara Leite, nos termos do Decreto n.? 31495,
de 1 de Setembro de 1941, modificado pelo Decreto
n.? 40795, de 12 de Outubro de 1956, e artigo 46.0
do Decreto-Lei n.? 36304, de 24 de Maio de 1947,
por, ter sido nomeado para prestar serviço no Estado
da lndia como expedicionário, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Novembro de 1956.
(Visada polo Tribunal de Contas em 26 de Novembro de 1956. São
dovidos omolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Escola Prática de Artilharia

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços José 001'rela.
Regimento de cavalaria

Capitão médico, o tenente
Ferreira Baptista Viegas.

n.· 7

médico Fernando

Manuel

(Visadas pelo Tribunal de Contas em 7 de Dezembro de 1956. Silo
dovldos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Direcção do Serviço de Saúde Militar

Major farmacêutico, o capitão farmacêutico, adido, em
serviço no Laboratório Militar de Produtos Químicos
e Farmacêuticos, Santos Parreira da Conceição.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 28 de Novembro de 1966. Silo
devIdos emolumentos, nOI termos do Decreto n.· 22257).

Por portarias de 19 de Novembro de 1956:
Centro de mobilização

de infantaria

n.· 3

miliciano de infantaria, licenciado, o tenente
miliciano de infantaria, licenciado, António Emílio
Maria Rodrizues
da ilva, contando
a antiguidade
o
.
desdo a data da presento portaria,

Capitão

I.· grupo de companhias de saúde

Oapitães milicianos módicos, em di~poni~i.li?ade, os ,t?nentes milicianos módico, em di ponibilidade, Júlio
Duarte de ousa Calaça, Gabriel de Sousa de Morais
>-;
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e Eduardo Armando Gonçalves dos Santos, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Dezembro de 1956. São
devld.os emolumentos, nos termos do Docreto n.· 22 251).

Por portarias de 20 de Novembro de 1956 :
Regimento d.e infantaria

n.O 5

Coronel, comandante, o tenente-coronel
subchefe do <Estrito de recrutamento
n.? 1, Carlos Pereira Martins do 6.
Regimento de infantaria

de infantaria,
e mobilização

n.· 14

Coronel, comandante, o tenente-coronel
de infantaria,
comandante interino, João Graciano de Jesus Gomes
Almendra.
Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel,
Andrade.

o major de infantaria António Almeida
Batalhão de caçadores n. ° 4

Tenente-coronel,
comandante, o major de infantaria, do
regimento de infantaria n. o 1, António dos Santos.
Adidos

Tenentes-coronéis,
os majores de infantaria, adidos, em
serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, Edmundo da Luz Cunha e Adriano
Augusto Pires.
(Visadas polo Tribunal do Contas em 5 de Dezembro de 1956. S1l0
devido. omolumentos, nos tormos do Decreto n.· 22257).

Tenente-coronel,
o major do infantaria, adido, em serviço no comando militar de Timor, José Maria de
Azevedo Galvão de Melo..
(Visada polo Tribunal do Contas om 10 do Dozembro de 1966. São
devidos omolumentos, nos termos do Docroto n.? 22 257).

Regimento de lanceiros n.O I

oronel, comandante, o tenente-coronel
de cavalaria,
comandante interino, Eduardo Rodrigues do Almeida
Dias.
Regimento de cavalaria n.O 3

Major, o capitão de cavalaria Francisco Valadas Júnior.
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Ministério

do Exército -I.' Direcção-Geral-

Tenente-coronel,
chado Faria,

3.'
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Repartição

o major de cavalaria Mário Jaime Ma-

(Visadas pelo Tribunal de Contas em 5 de Dezembro de 1966. Bão
devidos emolumentos, nOR termos do Decreto Dao 22257).

Por portaria de 28 de Nouembro de 1956:
Escola Prática

de Artilharia

Tenente-coronol, 2. comandante, o major de artilharia,
2,0 comandante, Francisco Braga.
0

(Visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Dezembro de \9116. Sl>o
devidos omolumeutoa, nos termos do Decreto n,o 22 257).

Por portarias de 27 de Nocembro de 1956:
Direcção dos Serviços

do Ultramar

Tenente-coronel,
O major
de infantaria
querque Gonçalves de Aguiar.
Regimento de infantaria

Manuel Albu-

n. ° 3

Tenente-coronel, 2. comandante, o maj 01' de infantaria,
do regimento de infantaria n.? 1, José Lúcio Possidónio da Silva.
0

Regimento de infantaria

n, o 4

Coronel, comandante, o tenente-coronel de infantaria,
comandante interino, João Rosado da Silva Rijo.
Adidos

Tenente-coronel, o major de infantaria, adido, em serviço no )linistério das Finanças, na Guarda Fiscal,
J osé Marcelino Correia Valarinho.
(VI8Ilda. polo Tribunal de Contas em 5 do Dezembro de 1956, Silo
devidos emolumenl".,
1>08 termos
do Decrero n.· 22257).

Tenente-coronel,
o major de infantaria, adido. em serviço no coroando militar de Angola, Jaime Hermínio
Ramalho dos Santos.
(Vlsnda pelo Tribunal de Conta. om 10 do Dozembro do 1956. São
devidos emolumontos, nos tormos do Decreto n.· 22267).
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Regimento de cavalaria n.· 5

,

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Henrique
Luis Diogo de Carvalho.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 7 de Dozembro de 1956. Silo
devidos emolumontos, nos termos do Decreto u.' 22251).

Por portarias de

ao

de Novembro de 1956:
Reserva

Graduado no posto de brigadeiro, o coronel de infantaria, tirocinado, na situaçâo de reserva, António
Azevedo dos Reis.
(Anotada

polo Tribunal

Distrito de recrutamento

de Contas em 6 de Dezembro

de 1956).

e mobilização n.· I

Tenente-coronel, subchefe, o major de infantaria, do regimento de infantaria n.? 2, Ernesto Carvalho Durão.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.· 16

Coronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria, chefe,
interino, Rodrigo Carlos Dordio Rosado de Figueiredo Pereira Botelho.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Dozombro de 1956. S1\o
dovldos emolumentos,
nos termos do Decroto n.o 22 257).

Por portaria de 1 de Dezembro de 1956:
Escola Prática de Engenharia

'I'onente-coronel, O major de engenharia
ques Pereira Montês.

Cesário Mar-

(Visada polo Tribunal do Contns om 10 do Dozemhro do 1956. S1\o
dovldos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 t57).

Escola Prãtica de Artilharia

Capitães de artilharia, os tenentes ele artilharia Raul
Ernesto Mesquita da Costa Passos Ramos, JOtLOCorte
Real de Araújo Pereira, Guilherme de Sou a Belchior
Vieira o João António Leite Pacheco Rodrigues.
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n.· 4

Capitães de artilharia, os tenentes de artilharia Luís
Filipe de Albuquerque Campos Ferreira, Armando
Almiro Canelhas e Nuno Álvares Pereira.
Regimento de artilharia

pesada n.O 3

Capitães de artilharia, os tenentes de artilharia Rui
Ferreira dos Santos, José Fernando Vales de Figueiredo Valente, João Manuel Pereira do Carmo de
Sousa Tele e António José da Conceição Baptista.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 2

Capitão de artilharia, o tenente
Nuno Miranda Furtado.
Depõsito Geral de Material

Capitão de artilharia, o tenente
do Nascimento Esteves.
Escola Centrai

de artilharia

Alvaro

de Guerra

de artilharia

Manuel

de Sargentos

Capitão de engenharia, adido, o tenente de engenharia,
adido, Alvaro Joaquim José ~Iaia Gonçalves.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 19 do Dezombro dn 1956. São
dovldos emolumentos, nos termos do Docreto n.o 22257).

Escola Prática

de Engenharia

Capitães de engenharia, os tenente de engenharia João
António Lopes da Conceição
e J osé Francisco de
Azeredo Fernandes Ba to.
Capitão de engenharia, o tenente de engenharia António Pinto Ramos Milheiro.
Batalhão de caminhos de ferro

Capitão de engenharia, o tenente
ménio Gomes dos antos ilva,

de engenharia

Ar-

(Vlsnda pelo Tribunal de Contas em 12 do Dezombro de 1956. S1\o
devidos emolumentos,
n08 tormos do Decroto n," 22257).

Companhia divisionária

de manutenção

de material

Capitão de artilharia, supranumerário"
o tenente de
artilharia, supranumerário,
Gonçalo Alvares Guedes
Vaz.
(Visada pelo Tribunal de Conta. em 18 de Dezembro de 1956. Slo
devldol

omolumeotos,

nOI tormos do Docreto

n.· 22257).
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Contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1956:
Regimento de Infantaria

n.v 2

Tenentes de infantaria, os alferes de infantaria António
Correia Ventura Lopes e Rui Alberto Magiolo de
Gouveia.
Regimento de infantaria

n.O 10

Tenentes de infantaria, os alferes de infantaria Alberto
Porfirio de Carvalho e Silva e Carlos Alberto de
Carvalho Henriques dos Santos.
Regimento de infantaria

n.· 12

Tenente de infantaria, o alferes de infantaria
Fátima do Nascimento Mendes.

Gabriel

Escola do Exército

'I'enente de infantaria,
Firmino Miguel.

o alferes

de infantaria

Mário

(Visada peJo Tribunal de Contas om 18 de Dezembro de 1956. São
devidos emolumenros,
nos termos do Decreto n.o 22267).

Comando militar da Guiné

Tenente ele infantaria, adido, o alferes de infantaria,
adido, Josó Manuel Severiano Teixeira.
Comando militar de Angola

'I'enontcs de infantaria, adidos, os alferes de infantaria,
adidos, Amável Velôs Serra, Eurico César Moreno,
Evaristo Ramalhinho Duarte, Mário Jaime Calderon
de Cerqueira Rocha, Joaquim Luis de Azevedo Alves Moreira, Alvaro Loureiro Martins Pereira, Fernando Hugo Franco Eólico de Velasco e José Simões
de Faria.
Comando militar de Moçambique

Tenentes de infantaria, adidos, os alferes do infantaria,
adidos, Carlos Diamantino Bacelar Pires, Fernando
Gomes de Faria Barbosa, José Jaime Pinto Monroy
Garcia, Augusto Antunes Morgado, Eugénio dos Santos Ferreira Fernandes, Alexandre Moroira do Sousa,
Luciano do Almeida Alexandrino o Abel Cole itino
Vaz.
Comando militar de Macau

Tonentes de infantaria, adidos, os alferes de infantaria,
. adidos, Raul Leandro dos Santos e Joaquim António
Gonçalves Pires.
Comando militar da India

Tenentes do infantaria, adidos, os alferes do infantaria,
adidos, António Rodrigo Rodrigues Queirós, Fel'-
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nando "Manuel da Costa Estorninho, António Salgadinho São Brás, Manuel Basílio de Almeida Teixeira
de Aguiar da Câmara, José Olavo Correia Ramos,
Manuel da Silva São Martinho Júnior, Ramiro Morna
do Nascimento, Fernando Manuel Schmidt de Montalvão e Silva, Jorge Alexandrino Araújo Correia,
João Maria Andrade de Beire Junqueira, António
de Oliveira Baptista e Silva, Vinicio Alves da Costa
e Sou a e Raul Duarte Cabarrão.
•
Comando militar de Timor

Tenente de infantaria, adido, o alferes de infantaria,
adido, Hélder Chaves Gomes.
Escola Prática de Infantaria

Tenentes de infantaria,
uprunumerarios, os alferes de
infantaria, supranumerários,
em serviço DO batalhão
de cacadores Vasco da Gama, Franci co do Carmo
Medeiros de ..Almeida, Arménio
Augusto da Silva
'I'eodósio, Pedro Júlio de Pezarat Correia, Manuel
Maria Amaral de Freitas e Fernando dos Santos
Ribeiro da Cunha.
Batalhão de caçadores n.O 5

Tenentes de infantaria, supranumerúrios,
os alferes de
infantaria, supranumerários,
António ~raria Ferreira
de Almeida Tavares <le Carvalho, .T osé Luis Carvalhinha de Sousa e Arnaldo Alfredo Pereira do Carmo
de Sousa Teles, todos em serviço no batalhão de
caçadores da Índia.
(Visada pelo Trlbuoal de Coo las em de 15 Dozombro de 1956. São
devidos emolumontos, nos termos do Decreto n.o 22 267).

Escola Prática de Artilharia

Tenentes de artilharia, os alferes de artilharia J 086
Vítor Manuel da Silva Correia e Fernando Rui Mesquita da 'osta Pas os Ramos.
Regimento de artilharia

ligeira n.O I

'I'enonte de artilharia, o alferes de artilharia
gu to Fernandes Bastos.
Regimento de artilharia

João Au-

ligeira n.O2

de artilharia, o alfer s de artilharia Álvaro
Santo Cnrvalho f;eco, Carlos Alberto Claro Mouriscu
ado Alberto Teixeira Ferr ira.
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n.· 4

Tenentes de artilharia, os alferes de artilharia Carlos
Alberto de Carvalho Felgueiras e Sousa, Vasco Augusto da Silva Pinto e Simas, Alfredo José Pala Machado da Silva e Sigfredo Ventura da Costa Campos.
Regimento de artilharia

pesada n.· 3

Tenentes de artilharia, os alferes de artilharia José
Fernando Vieira Lizardo Coelho Gomes de Oliveira
e João António de Gusmão Pimentel da Fonseca.
Regimento de artilharia

de costa

Tenente de artilharia, o alferes de artilharia Fernando
Jorge Freire de Andrade Castelbranco Lobo da Costa.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· I

Tenente de artilharia, o alferes
Pinto Rodrigues de Almeida.
Grupo de artilharia

de artilharia

contra aeronaves

Mário

n.· 3

Tenentes de artilharia, os alferes de artilharia Rolando
de Carvalho Tomás Ferreira e Joaquim Pereira da
Silva.
Bateria

independente de defesa de costa n.· 2

Tenente de artilharia, o alferes de artilharia Luis Jorge
Lopes Gomes Marques.
Bateria

independente de defesa de costa n.· 3

Tenente de artilharia, o alferes de artilharia
nuel Santos Torres Silva.
Escola Militar

Vítor Ma-

de Electromecânica

Tenente de artilharia, o alferes
medes Gonçalves Magalhães.

de artilharia

Arqui-

Escola do Exército

Tenente de artilharia, o alferes de artilharia
Máximo de Oliveira Calisto e Silva.
(Vlsndas polo Tribunal
devidos omolumentos,

António

do Contas om 18 do Dezembro do 1956. São
DOS termos
do Decreto D.O 22 257).

Comando militar

de Angola

Tenentes de artilharia, adidos, os alfores de artilharia,
adidos, Horácio Cerveira Alves do Oliveira o Altinino Fernandes Gonçalves.
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de Moçambique

Tenente de artilharia, adido, o alferes
adido, Mário Dias de Sousa.
Comando militar

de artilharia,

de Macau

Tenente de artilharia, adido, o alferes de artilharia,
adido, José António Cardoso de Almeida.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O I •

Tenente de artilharia, supranumerário,
o alferes de
artilharia,
supranumerário,
em serviço nas forças
expedicionárias ao Estado da índia, Fernando Manuel
Pinto de Novais Paiva.
Regimento de artilharia

ligeira

n. ° 2

Tenentes de artilharia, supranumerários,
os alferes de
artilharia, supranumeráríos,
em, serviço nas forças
expedicionária
ao Estado da lndia, João Manuel
Graça Pereira do Nascimento e Mário Pinto Simões.
(Visado. pelo Tribunal
devidos omolumentos,

de Coo tas em 15 de Dozembro do 1956. São
nos termos do Decreto n.o 22 257).

Escola Prática

de Cavalaria

Tenentes de cavalaria, os alferes de cavalaria António
Francisco Martins Marquilhas e Fernando Reis de
Carvalho.
Regimento de cavalaria

n.O 3

Tenente de cavalaria, o alferes
Augusto Clara Pinto.

de cavalaria

Regimento de cavalaria

Tenente de cavalaria, o alferes
Lopo Machado do Carmo.

Justino

n.O 8

de cavalaria

António

Escola do Exército

Tenente de cavalaria, o alferes
da Cruz Duarte Pinto.
Escola Militar

de cavalaria

Serafim

de Equitaçlo

'I'enonto lo cavalaria, o alferes do cavalaria JorLO Manuel Bilstein do Meneses Luis do equeira,
(Vlsndas polo Tribunal
devidos amolumontos,

do Cont as 010 18 de Dozombro de 19~G. São
nos lermos do Decreto
222(7).

0.°
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Comando militar de Moçambique

Tenentes de cavalaria, adidos, os alferes de cavalaria,
adidos, J osé Maria Barroso Branco Ló e Rui Ernesto
Freire Lobo da Costa.
Regimento de cavalaria n.O 7

Tenente de cavalaria, supranumerário,
o alferes de
cavalaria, supranumerário,
em, serviço nas forças
expedicionárias
ao Estado da India, João Martins
Ribeiro Mateus.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 15 de Dezembro de 1~56. Silo
devidos emolumentos, 'nos termos do Decreto n,· 22 251).

Escola Prática de Cavalaria

Tenente do serviço de administração militar, o alferes
do mesmo serviço António Madeira Peste.
Comando militar de Cabo Verde

Tenente do serviço de administração militar, supranumerário, o alferes do mesmo serviço, supranumerário,
Luis Ferreira da Rosa.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 18 do Dozombro do 1056. São
devidos emolumontos, nos termos do Decreto n.? 22 257),

Comando militar da Guiné

Tenente do serviço de administração militar, adido, o
alferes do mesmo serviço, adido, Joaquim José Gonçalves Crisóstomo.
Comando militar de Angola

Tenente do serviço de administração militar, adido, o
alferes do mesmo serviço, adido, Mário Leopoldo
Monteiro de Almeida Russo.
Comando militar de Moçambique

Tenentes do serviço de administração
militar, adidos,
os alferes do mesmo serviço, adidos, Manuel de Oliveira da Maia e Silva Forte, João J osé Bernardo dos
Santos Falcâo e Cunha, Domingos Fernando de Almeida Nascimento o António Adolfo Rodriges Leite
Assunção.

r

Comando militar do Estado da ndia

Tenentes do serviço de admin istração militar, adidos,
os alferes do mesmo serviço, adidos, Cirilo de Aguiar
Santos, Jo é Ferreira Pereira Dourado e Jaime J~lder Duarte Barros.
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militar

Tenente do serviço de administração militar, supranumerário, o alferes do mesmo serviço, supranumerário, em serviço nas forças expedicionárias ao Estado
da Índia, João Vítor Lucas Varela.
(Visadas pejo Tribunal de Contas em 15 de Dezembro de 1956. 811.0
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 2:c!257).

Grupo divisionário de carros de combate

Tenente de cavalaria, supranumerário,
o alferes de
cavalaria, supranumerário,
Nuno Alvaro de Couto
Bastos de Bivar.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 14 de Dezembro de 1956. São
dovldos emolumentos,
nos termos do Docroto n.? 22251).

2.· grupo de companhias de administração

militar

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, os ex-alunos do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército n.? 118, Heitor Nuno Fernandes Castanheira, e n. o 13, Fernando da Encarnação
Barroso, contando a antiguidade desde, respectivamente, 13 e 14 de Novembro de 1956.
(Não carece de visto ou anotnçllo do Tribunal

de Contas).

Por portaria de 10 de Dezembro de 1956:
Ministério do Exército - 1.' Direcçllo-Geral - 1.' Repartição

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o capitão do mesmo extinto quadro Aristides
César dos Santos.
(Visada polo Tribunal do Contas em 17 de Dozembro de 1956. 811.0
devidos emolumentos,
DOS termos do Docreto
n •• 22257).

IV -

COlOeAçOES,

Ministério

EXONERAÇOES

E TRANSFER~NCIAS

do Exército - I.a OirecçAo·Geral

Por portada

de 15 de

OUtUb1'O

- 2.

a

RepartiçAo

de 1956:

Instituto de Altos Estudos Militares

Professor eventual do cur o de alto comandos, o brio
gadoiro, supranumerário,
Leonel d.e Aleluia da Costa
Lopes, nos termos do Decreto-Lei n. o 40 1~6, de 13

•
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de Abril de 1955, na vaga do general Jorge Henrique Nunes da Silva, que por esta portaria fica exonerado daquelas funções.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 10 de Dezembro

do 1956).

Por portaria de 31 de Outubro de 1956:
Colégio Militar

•

Subalterno de companhia, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do Depósito Disciplinar,
João Carlos de Frias Ribeiro, nos termos do § único
do artigo 53. o do Decreto n. o 34 093, de 8 de N 0vembro de 1944, na vaga do tenente Fernando de
Almeida, que, por portaria de 17 de Fevereiro do
corrente ano, foi nomeado almoxarife do mesmo estabelecimento e exonerado daquele cargo.
Subalterno de companhia, o alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército, da 2. a Repartição da
1.a Direcção-Geral
deste Ministério, João Valinho
Dionisio, nos termos do § único do artigo 53.0 do
Decreto-Lei n. o 34 093, de 8 de Novembro de 1944,
na vaga do tenente José Marques, nomeado tesoureiro
do mesmo Colégio por portaria de 19 de Junho de 1953
e exonerado das referidas funções,
(Visada polo Tribunal do Cont as em 24 do Novombro do 1956. SAo
devidos emolumentos, nos tormos do Decreto n.· 22257).

Por' portarias de 5 de Novembro de 1956:
Comando militar de Angola

Tenentes milicianos, em disponibilidade: de infantaria,
do regimento de infantaria n. o 9, António Cardeano
Ribeiro e de artilharia, do regimento de artilharia
ligeira n.? 5, Américo João Andrade Ferreira e, do
regimento de artilharia n." 6, Joaquim José 'l'ormenta
Pereira.
Alferes milicianos, em disponibilidado : de infantari~,
do batalhão do motralhadoras n. o 2, Manuel AntóniO
de Resende Rego, do artilharia, do regimento de artilharia de costa, Hélder Corroia de Oliveira Furta~o,
do regimento do artilharia antiaérea fixa, Felismmo
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Ferreira Teles e, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3, Jorge Manuel Freire Madeira de Abreu
e do serviço de administração militar, da 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral
deste Ministério, Fernando Marques da Mata.
Comando militar de Moçambique

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do centro
de mobilização de infantaria n. ° 15, José Henriques
e Silva.
Alferes milicianos, em disponibilidade:
de infantaria,
do batalhão de caçadores n.? 2, Emídio Dias Gomes
Azevedo, de artilharia, do regimento de artilharia
de costa, Fernando José de Freitas Pastor e, do grupo
de artilharia contra aeronaves n.? 3, Luis Gonçalves
da Silva e de cavalaria, do regimento de cavalaria
n.? 8, Mário Luis Ataíde Campos Costa.
Comando militar de Timor

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia pesada n.? 3, José Soares
Teles.
Regimento de infantaria

Tenente miliciano de infantaria
mondo

n.O II

Jean Marie Filol Rai-

Batalhão de engenhos

Tenente miliciano de infantaria Alfredo Fernandes
veira.
Regimento de artilharia

Oli-

ligeira n.· 2

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar de Moçambique, Mário Gonçalves
Trepa.
.
Regimento de artilharia

n.· 6

Aspirante a oficial miliciano do serviço do administração
militar, do 2.° grupo de companhias do mesmo serviço, António Duarte de Sá.
Regimento de engenharia n.· 2

Tenente miliciano de engenharia, em. disponibilidade,
do comando militar de Angola, Fernando Malheíro
da Silva.

,
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Por portaria de 16 de Novembro de 19/56:
Laboratório

Militar

de Produtos Químicos Farmacêutic?s

Ohefe da delegação n.? 5, o major farmacêutico, da Direcção do Serviço de Saúde Militar, José Oarlos Gomes,
nos termos do artigo 6.0 do Decreto n. o 16 134, de 8
de Novembro de 1928, e § 9.0 do base III da Lei
n." 2020, de 19 de Março de 1947, na vaga do major
Augusto Liberato Faria Gersão, que, por portaria de
31 de Outubro de 1956, foi promovido a tenente-coronel e exonerado daquelas funções.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1956. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 2~ 257).

Ministério

do Exército - 3.' Direcção-Gerar

Oapitães: de infantaria, no quadro da arma, Rui de Mendonça Salgado Lameiras, Agostinho Dias da Gama,
José Bastos Pinto, Emiliano Quinhones de Magalhães, Eduardo Alberto da Silva e Sousa, José de
Oliveira Vieira da Rocha e António Cândido Patoilo
Teles e, com o curso geral do estado-maior, do regimento de artilharia pesada n, o 1, Oarlos Augusto
Pereira da Oosta Matos e de cavalaria, no quadro
da arma, Joaquim Mendes Borges Ribeiro Simões.
Comando militar

dos Açores

Capitão do serviço de administração militar, do 2.0 grupo
de companhias de administração militar, Francisco
Augusto Trigo.
Direcção da Arma de Infantaria

Capitão de infantaria, no quadro da arma, António Veiga
Fialho.
Regimento de infantaria

Tenente de infantaria, no quadro
Justino Martins Chorão Vinhas.
Batalhão

de caçadores

n. o I

da arma, António
n.O 7

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Júlio Eugónio Augusto Viegas de Almeida Pires .
•Batalhão de caçadores n. o 9

Alferes de infantaria, no quadro
Carvalho Moutinho Machado.

da arma, Mário de
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Batalhão de metralhadoras n.O 3

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Virgílio António Alves Guimarães.
Regimento de artilharia

pesada n. o I

Capitão de artilharia, no quadro da arma, Horácio Emílio Peres Brandão.
Regimento de cavalaria n.O 3

Tenente do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, Antonino dos Santos Lajes Martins.
Regimento de cavalaria n.O 8
(Grupo de carros de combate)

Tenente de cavalaria Artur
Baptista.

Manuel Pereira

Direcção do Serviço de Administração

da Silva

Militar - Inspecções

Subinspectores, os majores do serviço de administração
militar, do comando militar dos Açores, Elói do Nascimento Saraiva da Mota e, supranumerário, Vicente
Henrique Varela Soares.
1.° grupo de companhias de saúde

Capitão graduado,

médico, António da Câmara Leite.
Comando militar da índia

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do batalhão independente de infantaria n. o 17, António Carepa Boto.
Escola Prática de Infantaria

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da 2. a Repartição da 1. a Direcção-Geral deste Ministério, José Gonçalves Neto e, da Direcção dos Serviços do Ultramar, Custódio José da Costa Alves.
Batalhão de caçadores n. o 5

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da 2. a Repartição da La Direcção-Geral deste Ministério, Armando Nunes da Silva Antunes e, do Depósito Geral de Material de Engenharia, João José Beja
Filipe.
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Regimento de artilharia ligeira n.· I

Capitão do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, Manuel Martins Pires.
Regimento de engenharia n.· I

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da Direcção da Arma de Engenharia, João Lopes.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do Depósito Disciplinar, António Isidro Martins.
1.. grupo de companhias de saúde

Capitão
Maria
Tenente
tónio
Alferes
Cruz

médico, do Hospital Militar Principal, João
Gomes do Souto Soares.
médico, do regimento de infantaria n.? 10, AnJosé Mendonça Soares.
farmacêutico, do Colégio Militar, Fernando da
Garcia.

Por portarias de 20 de Novembro de 1956:
Instituto de Altos Estudos Militares

Adjunto, o coronel de artilharia, adido, promotor de
justiça do 2.° Tribunal Militar Territorial de Lisboa,
cargo de que fica exonerado por esta portaria, João
Dias Garcia, nos termos do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n. o 40 126, de 13 de Abril de 1\:)55, na vaga do coronel Artur José Taveira Pereira, colocado na situação
de reserva por portaria de 23 de Março de 1956, pelo
que, pela presente portaria, fica também exonerado
daquele cargo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 5 de Dezembro de 1956. ND.o
são devidos emolumentos, nos termos do Decroto n.? 22 257).

2.· Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Promotor de justiça, o coronel de artilharia, da direcção
da arma, .Marino da Cunha Sanches Ferreira,
nos
termos do 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 João Dias Garcia, que, por portaria
desta data, é nomeado adjunto do Instituto de Altos
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Estudos Militares, pelo que transita na situação de
adido para aquele Instituto e é exonerado do referido
cargo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Novembro de lD56. NA'o
são devidos emolumentos,

Ministério

n08

do Exército - 3.'

termos do Decreto n,? 22257).

Direcção-Geral

Capitães: de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 2,
António de Almeida Nave, do regimento de infantaria
n. ° 5, Carlos Manuel Vaz da Costa Beirão e, do regimento de infantaria n.? 7, Allen Gualter Cid Cabral
de Matos Correia e de cavalaria, da Escola Prática
de Cavalaria (grupo divisionário de .carros de combate), Luís Cipriano Jorge de Lorena Oliveira Birne,
todos com o curso do estado-maior.
Capitão de cavalaria com o curso geral do estado-maior,
do regimento de infantaria n.? 10, Henrique Manuel
Gonçalves Vaz.
Capitão de cavalaria com o curso geral do estado-maior,
do regimento de infantaria n.? 14, Fernando Jorge
Bentes de Jesus.
Comando militar

de Moçambique

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia de costa,
Mário Dias de Sousa.
Comando militar

da India

Alferes de artilharia, supranumerário, do regimento de
artilharia antiaérea fixa, José Manuel dos Santos Dias
de Carvalho.
Quadro da arma de infantaria

Capitães de infantaria, da escola prática da arma, Octávio de Carvalho Galvão de Figueiredo, do regimento
de infantaria n. ° 1, Francisco Manuel da Costa Almeida,
do regimento de infantaria n. ° 3, António Emílio Pereira de Figueiredo Cardoso, do regimento de infantaria n. ° 5, Carlos Barroso IIipólito, do regimento de
infantaria n.? 6, Mário Serra Dias da Costa Campos
e Mário Garcia da Silva, do regimento de infantaria
n.? 10, Narsélio Fernandes Matias e João Maria da
Silva Delgado, do regimento de infantaria n.? 11,
Álvaro Romão Duarte, do regimento de infantaria
n. o 14, Joaquim Esteves Correia e Armando Vasco
de Campos Saraiva, do regimento de infantaria n." 15,
António Manuel Baptista de Carvalho, do batalhão
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independente de infantaria n. o 18, Artur Afonso Pereira Rodrigues, do batalhão de caçadores n,o 7,
Luis Canejo Vilela, do batalhão de caçadores n.? 9,
Carlos Francisco Sartoris Galrão, do batalhão de
caçadores n. o 10, Luís Gonçalves Carneiro, do b atalhão de metralhadoras n.? 1, José Manuel Celestino
Soares da Costa Ferreira e, do regimento de infantaria n.? 16, Henrique Manuel Ribeiro da Cruz Antunes.
Regimento de infantaria

Major de infantaria,
Henrique Calapez
Capitão de infantaria
do regimento de
Cravo.

n. o 2

do regimento de infantaria n. o 3,
Silva Martins.
com o curso geral do estado-maior,
infantaria n.? 10, Domingos José

Regimento de artilharia

ligeira n.O I

Major de artilharia, do regimento de artilharia
n. o 2, Manuel Maria Delgado e Silva.
Regimento de artilharia

ligeira

pesada n.> 2

Capitão de infantaria com o curso geral do estado-maior,
do batalhão de metralhadoras n. o 3, Adolfo Monteiro
da Cruz.
Quadro da arma de cavalaria

Capitães de cavalaria, do regimento de lanceiros n. o 2,
Joaquim dos Santos Alves Pereira e Augusto Eduardo
de Oliveira Ferraz de Noronha e Meneses Freire de
Andrade, do regimento de cavalaria n.? 7, Vasco de
Castro Ataide Cordeiro e, 2.0 comandante interino
da Escola Militar de Equitação, José Afonso Rodes
Sérgio.
Escola Prática de Cavalaria

Alferes de cavalaria, supranumerário, do grupo divisionário de carros de combate, Fernando Reis de Carvalho.
Regimento de cavalaria n.· 7

Tenente de cavalaria, do regimente de cavalaria
José Alberto dos Santos Teixeira.

n." 8,
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Grupo divisionário de carros de combate

Alferes de cavalaria, do regimento
Rui Mamede Monteiro Pereira.

de cavalaria n.? 8,

Regimento de engenharia n. o I

Comandante, o coronel do corpo do estado-maior, supranumerário, Francisco António Pires Barata.
Oficinas Gerais de Material de Engenharia

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do Depósito Geral de Material de Engenharia, Joaquim Fernandinho.
Escola Militar de Electromecânica

Capitão de cavalaria, supranumerário, do grupo divisionário de carros de combate, Francisco Alberto Teixeira
de Lemos da Silveira.

Por p01'tarias

de 23 de Nooembro

de 1956:

Reconduzido por mais doi anos como professor efectivo do curso de altos comandos no Instituto de Altos
Estudos Militares, durante os anos lectivos de 19561957 e 19::>7-1958, nos termos do artigo 7.° do
Decreto-Lei n.? 30 26J, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 36238, de 21 de Abril de 1947, o brigadeiro,
adido, António de Matos Maia.
Nomeado professor adjunto, interino, da 13. a e 14. a
cadeiras da Escola do Exército, nos termos do artico 22.0 do Decreto-Lei n." 30874, de 13 de Nevemb;o de 1940, e artigo 2,° do Decreto-Lei n.? 26341,
de 7 de Joyembro de 19:36, o capitão do corpo do
estado-maior da 3. a Direct;:ão-Geral deste Ministério,
Jo é Emidio' Andrade Pereira da Costa, em sub tituiçâo do major do mesmo corp,o Jo~tOAntóni~ Pinheiro,
que foi nomeado professor interino do 1. grupo de
matérias do curso do estado-maior.
(Visada.
peJo TrlbuDnJ do CODt". em ó do Dozombro oe 1966, NBo
.10 dovldos emoJumeDtos,
nos termos do Decroto n,o 22257),

Nomeado professor eventua~ do curso para" a promoç.ã?
a oficial superior, no ln rtituto de Altos Estudos Mili-
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tares, nos termos do artigo 17.° do Decreto n.? 37139,
de 5 de Novembro de 1948, o capitão do corpo do
estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério,
Manuel Amorim de Sousa Meneses.
Nomeado professor assistente de estudos da cadeira de
Física Geral do curso geral preparatório da Escola do
Exército, nos termos do § 2.° do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 37 137, de 5 de Novembro de 1948, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 37642, de 10 de Dezembro de
1949, o capitão de engenharia, do grupo de companhias de trem auto, Aristides Marques de Meneses e
Vale.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 3 de Dezembro de 1956).
Comando militar de Moçambi~ue

Governador de distrit6 da província de Moçambique, o
major de infantaria, no quadro da arma, Ernesto
Maria Rui Dionísio.
Capitão de infantaria, do campo de instrução militar de
Santa Margarida, Rogério da Encarnação Elias Mimoso Correia.
Direcção da Arma de Artilharia

Capitães de artilharia, da escola prática da arma, Jorge
do Carmo Vieira, no quadro da arma, Bernardo Rebelo Neves Dinis de Aiala, Álvaro José Duarte dos
Penedos e Augusto José Pais Ladeira, do regimento
de artilharia ligeira n. o 4, José Mendonça Prazeres,
do regimento de artilharia ligeira n.? 5, Tristão de
de Araújo Leite Bacelar e Napoleão Pita Meira de
Amorim, do regimento de artilharia n. ° 6, José Lopes Sanches Falcão, do regimento de artilharia pesada
n.? 1, Horácio Emílio Perez Brandão, do regimento
de artilharia pesada n.? 3, António Ribeiro, do regimento de artilharia de costa, António dos Santos
Gonçalves e Manuel de Sousa Jardim e, do grupo de
artilharia contra aeronaves n. ° 2, Augusto BagorraBateria independente de defesa de costa n.O 3

Comandante, o capitão de artilharia, do regimento de
artilharia ligeira n. ° 5, João Joaquim de Oliveira.
Direcção da Arma de Cavalaria

Tenente-coronel de cavalaria, supranumerário,
Carlos Montenegro Ferreira Margarido.

Albertino
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Direcção da Arma de Engenharia

Capitão de engenharia, do regimento
n." 1, João José Rodrigues Mano.
Comando militar

de engenharia

de Moçambique

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do batalhão de caçadores n. ° 10, Hélder Sucena Correia Chaves e César Augusto Ferreira de Castro
Coelho.
Alferes milicianos, em disponibilidade: de infantaria, do
regimento de infantaria n.? 7, Arnaldo Tomás de Meneses Vasconcelos e de artilharia, do regimento de
artilharia ligeira n. ° 3, Francisco José Ramos da Silva
Vieira e, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1,
Manuel Marcos Cordeiro.
Comando militar

de Angola

Tenente miliciano médico, em disponibilidade,
do
comando militar de Cabo Verde, João Alberto Serra
Copeiro Granado.
Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia pesada n.? 2, António José de
Sousa Nogueira de Oliveira Lima.
Regimento de infantaria

n.· 12

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, Jorge Avelino da Lança
Falcão Paredes.
Batalhão de caçadores n.· 2

Tenente

miliciano de infantaria

José

Regimento de cavalaria

Queirós

Soares.

n.· 5

Alferes miliciano de cavalaria Duarte Nuno Soto Maior
de Almeida Coutinho Lobo de Ávila.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 3

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia pesada n. ° 3, José Henriques Coelho
Belo Gonçalves, por motivo disciplinar.
Regimento de artilharia

de costa

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar dos Açores, Manuel Leonardo Bettencourt.
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Regimento de lanceiros n.· 2

Alferes miliciano de cavalaria José Luciano de Castro
Teixeira de Lima Soares de Albergaria Corte Real.
Regimento de cavalaria n.· 7

Tenente miliciano de cavalaria, em disponibilidade, José
Antunes Afonso Pala.
Batalhão de telegraflstas

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, do
regimento de engenharia n. o 2, Manuel Quintela da
Graça Baptista.
·2.· grupo de companhias de saúde

Alferes miliciano médico, em disponibilidade, do comando
militar da Guiné, Luis Félix Viana Meira.
2.· grupo de companhias de administração militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, da 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério. João da Costa de Sousa de
Macedo Sassetti.
.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 8

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Angola, António Xavier da Maia Carvalho
e Costa.

Por- portarias de 27 de Novembro de 1956:
Manutenção Militar

Chefe da 1.a secção dos serviços gerais, o capitão do
serviço de administração militar, no quadro do mesmo
serviço, José Maria do Amaral, nos termos dos artigos 25.0 e 110.0 do Decreto n.? 16 696, de 9 de Abril
de 1929, e do harmonia com o Decreto n.? 18074, de
11 de Março de 1930, na vaga do capitão Manuel Machado, que, por portaria de 29 de Setembro de 1956,
foi promovido a major e exonerado do referido cargo(Visada pelo TrIbunal de Contns om 7 do Dozombro do 1966. SAo
devidos emolumontos,
nos termos do Decreto n.o 22 257).
I
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Comando militar do Estado da índia

Capitães: de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 2,
António da Graça Borda-d' água e de cavalaria, da
Escola Prática de Engenharia, J uvenal Aníbal Semedo
de Albuquerque.
Comando militar da Guiné

Comandante do batalhão de caçadores da Guiné, o tenente-coronel de infantaria, comandante do batalhão
de caçadores n.? 2, Abel de Castro Roque.
Batalhão independente de infantaria

Tenente de infantaria,
François Sarmento.

0.°

17

no quadro da arma, Hélder José

Direcção do Serviço de Administração
Inspecções

Militar

Inspector, o coronel do serviço de administração militar,
supranumerário, Salvador Pereira da Silva.
Regimento de cavalaria n.O3

Comandante interino, o tenente-coronel
de cavalaria,
2.° comandante, Joaquim Rodrigues Gomes Júnior.

Por portaria de 29 de Novembro de 1956:
Nomeado professor interino do 1.0 grupo de matérias
dos cursos do estado-maior, nos termos do artigo 9.°
do Decreto-Lei. n.? 39941 e artigo 6.° do Decreto
n.? 39942, ambos de 25 de Novembro de 1954,
o major do corpo do estado-maior João António
Pinheiro, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, na
vaga do tenente-coronel
do mesmo corpo Arnaldo
Schulz, nomeado director, interino, dos referidos
cursos enquanto durar o impedimento do coronel
Carlos Miguel da Silva Freire, que frequenta o curso
de altos comandos.
(Visada poJo Tribunal de Contas em 1S do Dezembro de 19116.Silo
dovldos emolumentos,
nOI termos do Deereto
n.o 22 257).

Colégio Militar

Director o coronel de engenharia, comandante do regimento' de enzenharia n.? 2, Luis Maria Bastos de
Carvalho, no~ termos do artigo 11.° do Decreto
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n.? 34093, de 8 de Novembro de 1944, em substituição do brigadeiro Luciano Ernesto da Silva Granate, que, por portaria de 25 de Outubro de 1956,
transitou para a situação de reserva, ficando exonerado daquele cargo por esta portaria.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 10 de Dezembro de 1956. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Ministério do Exército- Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris

Vogal, o coronel de engenharia, chefe da 2. a Repartição
da 2. a Direcção-Geral deste l\Iinistério, Manuel Brás
Martins, nos termos da base x da Lei n. ° 2020, de
19 de Março de 19J7, e n.? 1 da Portaria n.? 13631,
de 8 de Agosto de 1951, na vaga do coronel de
engenharia, na situação de reserva, Virgílio António
Gomes Quaresma, que, por esta portaria, fica exonerado do referido cargo.
\
(Visada peio Tribunal de Contas em 10 de Dezembro de 1956. Nilo
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

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

Tenente-coronel
de cavalaria, no quadro da arma, António Camilo de Sá Pinto de Abreu Soto Maior.
Regimento de infantaria n,· II

Major de infantaria, da 3. a Repartição da 1. a Direcção-Geral deste Ministério, Armindo de Jesus Fernandes.

Por portarias de 10 de Dezembro de 1956:
Ministério do Exército - 3.· Direcção-Geral

Capitães de infantaria, do comando militar dos Açores,
António Adelino Antunes de Sá e, do batalhão independente de infantaria n.? 18, António do Canto
Homem de Noronha.
Tenente dê cavalaria, do regimento de lanceiros n. ° 1,
Joaquim Lopes Cavalheiro.
Regimento de infantaria n.· I

Majores de infantaria, do regimento de infantaria n.? 10,
Eurico dos Prazeres e, do regimento de infantaria
n.? 11, José Frederico Porto de Assa Castel-Branco-
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n.· 2

Major de infantaria, da 3. a Direcção-Geral
tério, Lúcio da Cunha Serra.
Regimento de cavalaria

deste Minis-

n.O 6

Capitão de cavalaria. da Escola Militar de Equitação,
Rodrigo Maria Soares Cordeiro da ,silveira.
Escola Militar

de Equitação

Capitão do extinto quadro de picadores militares, do
regimento de artilharia ligeira n. ° 5, Francisco Manuel
Pires.
Regimento de engenharia

Major de engenharia,
Cardoso Pereira.

n. o 2

supranumerário,

2.0 grupo de companhias

Virgílio Serafim

de administração

militar

Tenente do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, Nuno Hélder Louro Coelho.

Por portarias de 14 de Dezembro de 1956:
Ministério

do Exército - 3.· Direcção-Geral

Capitães de infantaria com o curso geral do estado-maior, do quartel-general da 3. a região militar, António Pedro Ribeiro Gaspar, Arménio Nuno Ramires
de Oliveira e Manuel de Sousa Correia de Magalhães,
do quartel-general
do comando militar da Madeira,
José António Fonseca Ferreira Pinto Basto Correia,
do quartel-general
do comando militar dos Açores,
Gabriel de Castro e Amadeu da Silva Carvalho, do
regimento de infantaria n." 2, Domingos José Cravo,
do regimento de infantaria n,° 11, José Gualberto do
Nascimento ~latias, do regimento de infantaria n.? 14,
José Gonçalves de Matos Duque, do regimento de
infantaria n. ° 15, Leandro Moreira Pereira Soveral,
do batalhão de engenhos, António Hermínio de Sousa
Monteny, do regimento de artilharia ligeira n.? 1,
João Afonso Teixeira Henriques, do regimento de
artilharia pesada n.? 2, Jo
Graça Dias Gomes e
Adolfo Monteiro da Cruz, do regimento de lanceiros
n." 2, António Soares 'I'avares da Costa, do regimento
de cavalaria n. ° 7, António Gomes Baptista :B erro,
é
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do regimento de engenharia n.? 1, Hugo Rodrigues da
Silva e, do regimento de engenharia n.? 2, Joaquim
Moreira Rebelo.
Capitães: de artilharia, no quadro da arma, José António de Almeida Castro e João Maria Paulo Varela
Gomes, do regimento de artilharia n." 2, Carlos Maria
Pessoa Vaz, do regimento de artilharia ligeira n,° 3,
Jorge da Glória Dores Costa, do regimento de artilharia ligeira n. ° 4, Eduardo Afonso Rodrigues Salavisa, do regimento de artilharia pesada n.? 1, Gastão
Maria de Lemos Lobato de Faria, do regimento de
artilharia pesada n.? 2, Joaquim do Lago Arrais 'rorres de Magalhães, do regimento de artilharia n.? 6,
António Cirne Correia Pacheco e com o curso geral
do estado-maior, da Escola Prática de Artilharia, Nuno
Beça de Almeida Frazão, do quartel-general da 3. a divisão, Adriano Vitor Hugo Landerset
Cadima, do
quartel-general da 3.a região militar, Fernando Augusto Lopes, do regimento de artilharia ligeira n. ° 2,
Mário Augusto Barbosa dos Santos Leite, do regimento de artilharia pesada n.? 4, Francisco da Cruz
de Freitas Teixeira de Aguiar o, do regimento de artilharia pesada n.? 3, Fernando do Melo Macedo Cabral.
Capitão de engenharia, da escola prática da arma, Manuel Lourenço Trindade Sobral.

Ministério

do Exército - Bepartição

Geral

Por portarias de 9 de Outubro de 1956:
José Neves Henriques, professor auxiliar do 1.0 grupo
de disciplinas do Colégio Militar- nomeado professor
efectivo do mesmo Colégio, nos termos do n.? 3.° do
artigo 15.° do Decreto n.? 34, 093, de 8 de Novembro
de 1944, na vaga do professor efectivo Luciano Justo
Ramos, que fica exonerado do referido cargo.
(Visada pelo Tribunal de Contas om 3 do Novembro de 1966. sno
devidos emoíumeuros,
no. termo. do Decreto n,o 22257).

Licenciada Maria Carmen de Sousa Maia - nomeada professora eventual de Religião e Moral do Instituto do
Odivelas, durante o ano loctivo do 1956-1957, nos
termos dos artigos 1.0 e 2.° do Decreto D.O 40122,
de 8 do Abril de 1955.
(Visada pelo Tribunal do Conta. em 7 de Novombro de 1966. SilO
devido. emolumontos,
nos termos do Decreto 22207).
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Por portarias de 26 de Outubro de 1956:
Capitão de infantaria Adalberto Júlio da Nóbrega Pinto
Pizarro - nomeado professor provisório do Colégio
Militar duranto o ano lectivo de 1956-1957, nos termos do artigo 16.° do Decreto n.? 34093, de 8 de
Novembro de 19·M, esclarecido pelo § único do artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 36613, "de 24 Novembro
de 1947, e artigos 87.0 e 111.° do Decreto n.? 36 508,
de 17 de Setembro de 1947.
Tenente do infantaria Valentino Dinis Tavares Galhardo - nomeado professor provisório do Colégio
Militar durante o ano lectivo de 1956-1957, nos termos do artigo 16.0 do Decreto n.? 34093, de 8 de
Novembro de 1944, esclarecido pelo § único do artigo 8.0 do Decreto-Lei n." 36613, de 24 de Novembro de 1947, e artigos 87. o e 111. ° do Decreto n. 036508,
de 17 de Setembro de Hl47.
(Visadas pelo Tribunal do Contas em 13 de Novembro de 1956. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,. 22257).

Por portaria de 12 de Nouembro de 1956:
Cândida Dolorosa do Almeida Guedes, professora agregada do 6.0 grupo do ensino licealnomeada, a título
eventual, professora auxiliar do ln tituto de Odivelas,
nos termos dos artigos 1.0 e 3.0 do Decreto n.? 39919,
de 22 de Novembro de 1954, e 1.0 e 2.0 do Decreto
n.? 40122, de 8 de Abril de 195-t
(Visada polo Tribunal do Contas em 27 do Novembro de 1956. SAo
devidos omolumontos, nos tormos do Dooroto n.· 22 257).

Por portaria de 19 de Novembro de 1956:
Luizélio Coelho da Silva Furtado Saraiva, professor
provisório do 6.° grupo, 2.° grau, do ensino técnico
profissionalnomeado professor auxiliar do Instituto
Profissional dos Pupilos do Exército, nos termos dos
artigos 1.0 e 3.0 do Decreto n. ° 39 919, de 22 de
Novembro de 1934" e artigos 1.0 e 2.° do Decreto
n.? 40122, de 8 de Abril de 1955.
(Visada pelo Tribunal do Conta8 em 29 de Novembro do 1956. Silo
devidos emotumontoe,
no. termos do Decreto n.· 28 257).
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DE PENSOES

do Exército -I.a Oirecçao-Geral

- 2.

a

Repartição

Por portarias de 23 de Novembro de 1956:
Concedido abono de melhoria da pensão que lhes foi
atribuída, nos termos do § 2.° do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39843, de 7 de Outubro de 19õ4, aos oficiais
na situação de reserva em seguida mencionados, por
terem completado o número de anos de serviço que
a cada um vai indicado, ao abrigo do artigo 8.° do
Decreto-Lei n." 28402, de 31 de Dezembro de 1937:
Coronel de infantaria José Cortes Ferreira
de
Sousa, 72.0006, desde 19 de Outubro de 195640 anos de serviço.
Tenente-coronel de infantaria Justino da Silva Moreira, 58.5006, desde 16 de Outubro de 195639 anos de serviço.
Tenente-coronel miliciano do serviço de administração militar José Gonçalves Palhares Júnior,
58.8606, desde 5 de Novembro de 1956 - 37 anos
de serviço.
Major do serviço de administração militar Rui Pinheiro de Lemos, 52.650~, desde 17 de Outubro
de 1956 - 39 anos de serviço.
Considerado desde 22 de Novembro de 1956, e não desde
26 do mesmo mês e ano, como consta da portaria de
20 de Setembro do corrente ano, publicada na Ordem
do Exército n. ° 10, 2. a série, e visada pelo Tribunal
de Contas em 29, também de Setembro de 1956,
o abono de melhoria da pensão que foi atribuída ao
capitão de cavalaria, na situação de reserva, J oaquim
Policarpo Mendes Dias.
'
.
Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes fOI
atribuída, nos termos do § 3.° do artigo G.o do Decreto-Lei n. o :!8 404, de 31 de Setembro de 1937, aos oficiais na situação de reserva em seguida mencionados,
por terem completado o número de anos de servic;o
0
que a cada um vai indicado, ao abrigo do artigo 8.
do Decreto-Lei n. ~ 28 402, da data acima referida:
Capitão
médico
José Simões Pereira Júnior,
32.6405, desde 8 de Outubro de 1956 - 32 anos
de serviço.
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Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Joaquim José Bernardo, 25.7831$20, desde
10 de Outubro de 1956 - 35 anos de serviço.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 5 de Dezembro de 1956. Silo
devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n•• 22267).

VI- CONDECORAÇOES
Presidência

do Conselho-Gabinete

E LOUVORES

do Ministro da Defesa Nacional

Por portaria de 20 de Março de 1956:
Condecorados com a medalha de prata de serviços distintos, nos termos da última parte do artigo 50.° do
Regulamento da Medalha Militar, com referência ao
disposto nas alineas a) e b) do artigo 17.0 do mesmo
Regulamento, os seguintes oficiais de cavalaria:
Coronel Mário Álvaro de Carvalho Nunes.
Capitão José Joaquim de Almeida Santos.
(Publlcada
de 1956).

DO

Diário

do Governo n.· 76, 2." sórle, de 29 de Março

Por portaria de 23 de Outubro de 1956:
Condecorado com a medalha de ouro de serviços distintos, nos termos da alínea a) do artigo 15.°, capitulo IV, do Regulamento da Medalha Militar, de 28
de Maio de 1916, o general, na situação de reserva,
Fernando Pereira Coutinho.
(Publicada no Diá7'io do Governo n.· 254, 2.& série, de 27 de Outubro
de 1956).

Por portaria de 3 de Novembro de 1956:
Louvado o coronel de infantaria Afonso Eurico Ribeiro
Casais, porque, durante o tempo em que prestou serviço no Gabinete do Mini tro da Defesa Nacional,
onde foram utilizados os seus conhecimentos e experiência relativamente a problemas da defesa do Estado da índia, se houve, no exercicio dos estudos e
missões que lhe foram confiados, com o melhor senso,
inteligência e bom critério, prestando uma excelente
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colaboração ao Ministro e aos serviços e pondo, mais
de uma vez, à prova os seus dotes de militar muito
criterioso e altamente dedicado à eficiência das instituições militares e ao prestígio do Pais.
(Publicada no Diário
bro de 1956).

do Governo n.? 264, 2.& s6r1e, de 9 de Novem-

Ministério do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 20 de Novembro de 1956:
Oondecorado com a medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.°, com referência ao § 2.° do artigo 51.°,
do Regulamento da Medalha Militar, de 1946, o general Alexandre Gomes de Lemos Oorreia Leal.

Por portaria de 22 de Novembro de 1956:
Oondecorado com a medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.°, com referência ao § 2.° do artigo 51.°,
do Regulamento da Medalha Militar, de 19-16, o general Jorge Henrique Nunes da Silva.

Ministério

do Exército - I. Oirecçao-Geral&

La Repartiçao

Tendo sido agraciado pelo Governo dos Estados Unidos
do Brasil, com o grau de oficial da Ordem do Mérito
Militar, o major do corpo do estado-maior Raul Ribeiro Ramos, é-lhe permitido, em conformidade com
as disposições do Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
Por decreto de 19 de Outubro do corrente ano, publicado no Diário do Governo n.? 257, 2.a série, de 31
do mesmo mês, foi agraciado com o grau de grande-oficial da Ordem Militar de Avis o coronel do corpo
do estado-maior Alberto Andrade e Silva.
Oondecorados com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com
as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto
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35667, de 28 de Maio de 1946, e Portaria n. 012731,
de 4 de Fevereiro de 1949, os seguintes oficiais:
n,o

Coronel de cavalaria António da Cunha Viana.
Major de infantaria, na situação de reserva, Carlos
Marques.
Tenente de infantaria, na situação
de reserva,
Francisco de Sousa.
•
Condecorado com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com
as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto
n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, os primeiros-sargentos, do quadro de amanuenses do Exército, José
Carlos da Conceição e Joaquim Gomes.
Tendo sido agraciado pelo Governo dos Estados Unidos
do Brasil, com o grau de grande-oficial da Ordem de
Mérito Militar, o tenente-coronel do corpo do estado-maior Horácio de Sá Viana Rebelo, é-lhe permitido,
em conformidade com as disposições do Regulamento
das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar
as respectivas insignias.
Por decreto de 30 de Outubro do corrente ano, publicado no Diário «lo Governo n." 268, 2.a série, de
14 de Novembro deste mesmo ano, foi agraciado com
a medalha de mérito desportivo o capitão de infantaria, na situação de reserva, Ismael Mário Jorge.
Por decreto de 26 de Outubro do corrente ano, publicado no Diário do Governo n. o 268, 2. a série, de 14
de Novembro deste mesmo ano, foi agraciado com o
grau de cavaleiro da Ordem de Instrução Pública
o capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, na situação de reserva, José Coelho de Moura.
Condecorado com a medalha militar de ouro da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com
as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto
n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, e Portaria n." 12731,
de 4 de Fevereiro de 1949, o capitão de infantaria,
na situação de reserva, Júlio Serras Pereira.

Por portaria

de

26 de Outubro de 1956:

Louvado o furriel de artilharia Amadeu Calado Alcântara Bolou, porque, no quartel da Pontinha, durante
um incêndio que se manifestou em viaturas auto mili-
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tares que estavam a ser reabastecidas de gasolina,
compareceu espontâneamente e combateu o fogo com
manifesto risco de vida, pois uma delas continha
cerca de 3000 litros de gasolina, contribuindo, com
o' seu exemplo de coragem e sangue-frio, para que
várias praças se aproximassem das viaturas sinistradas e ajudassem a extinguir o incêndio, demonstrando
com a sua acção possuir apreciáveis qualidades de
iniciativa e decisão, o que tudo o torna morecedor
de público louvor.
Por portaria de 8 de Novembro de 1956:
Louvado o tenente-coronel do serviço de administração
militar, na situação de reserva, Gaspar Marques de
Oliveira, porque, no exercício do cargo de chefe da
Repartição de Fiscalização deste Ministério, desde o
inicio se mostrou sempre um oficial muito competente,
muito zeloso, dedicando toda a sua capacidade de
trabalho e inteligência à organização de um serviço
que era instalado pela primeira vez e conseguindo
que do seu esforço resultasse uma eficiente fiscalização das despesas militares, que tem merecido elogiosas
referências do douto Tribunal de Oontas.

Por portaria de 13 de Novembro de 1956:
Oondecorados com a medalha de mérito militar de
2. a classe os oficiais a seguir nomeados, por, segundo
parecer do Oonselho Superior de Disciplina do Exér0
cito, se encontrarem nas condições dos artigos 26.
e 29.0 do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de
Maio de 1946:
Tenente -coronel de artilharia Alfredo Ferreira
Gonçalves.
Major de artilharia, na situação de reserva, Elói
Alborto Valverde.
Por portaria de 27 de Novembro de 1956:
Oondocorados com a medalha de prata do serviços ~istintos, por, segundo deliberação do Oonselho SupOrIor
de Disciplina do Exército, terem sido julgados ao
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abrigo da alínea a) do artigo 17.0 do Regulamento da
Medalha Militar de 28 de Maio de 1946, os majores
de artilharia, Amílcar da Ressurreição Diogo de Carvalho e, de cavalaria, Paulino Magalhães Correia.

.

Por portaria de 4 de Dezembro de 1956:
Condecorados com a medalha de mérito militar das
classes que lhes vão indicadas os militares a seguir
nomeados, 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 de Mérito l\filitar, de 28 de Maio de 1946:
1. classe
1

Brigadeiro do corpo do estado-maior José Filipe
da Silva Neves.
Brigadeiro de infantaria Heitor dos Santos Patrício.
2.' classe

Coronel de artilharia- Jorge Dionísio de Jesus.
Tenentes-coronéis:
de infantaria, Emílio Mendes
Moura dos Santos e Mário José Pereira da Silva;
de cavalaria, David José Dias Anselmo o Eduardo
Rodrigues Almeida Dias.
Majores: com o curso do estado-maior, Jaime Silvério Marques, Joaquim Frade Gravito e João
António Pinheiro; de infantaria, David Gomes
Martins Calado e Luís Mário do Nascimento;
de engenharia, Eduardo Jorge Gomes da Silva;
do serviço de saúde militar, major médico João
de Penha Coutinho.
3.· classe

Capitão de engenharia IIenrique Dumont Nesbitt.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na reserva, José Miguel do Vale Coutinho.
4.' classe

Primeiros-sargentos:
de infantaria, António João
Ohamorrinha, Leonel Arcnngelo da Cruz, José
Pedro Gonçalyes e Domingos Júlio Graça de
Castro.
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VII- DEClARAÇOES
Ministério do Exército -I.a Direcção-Geral-I.

a

Repartição

1) Contam a antiguidade do seu actual posto desde as
datas que lhe vão indicadas os seguintes oficiais, promovidos pela presente Ordem do Exército:
Reserva

Brigadeiro graduado António Azevedo
desde 7 de Outubro de 1956.
Coronéis:

dos Reis,

Infantaria

. José Graciano de Jesus Gomes Almendra e
Carlos Pereira Martins do 6, desde 6 de
Novembro de 1956.
João Rosado da Silva Rijo, desde 20 de Novembro de 1956.
Rodrigo Carlos Dordio Rosado de Figueiredo
Pereira Botelho, desde 29 de Novembro
de 1956.
.
Tenentes-coronéis:
António dos Santos, Edmundo da Luz Cunha,
José Maria de Azevedo Galvão de Melo,
Adriano Augusto Pires e António de Almeida
Andrade, todos desde 6 de Novembro de 1956.
José Marcelino Correia Valarinho, Jaime Hermínio Ramalho dos Santos e José Lúcio
Possidónio da Silva, todos desde 20 de N 0vembro de 1956.
Manuel Albuquerque
Gonçalves de Aguiar,
desde 25 de Novembro de 1956.
Ernesto Carvalho Durão, desde 29 de Novembro de 1956.
Artilharia

Tenente-coronel
Francisco
vembro de 1956.

Braga, desde 5 de No,

Cavalaria

Coronel Eduardo Rodrigues de Almeida Dias, desde
2 de Novembro do 1956.
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Tenente-coronel Mário Jaime Machado Faria, desde
2 de Novembro de 1956.
Major Francisco Valadas Júnior, desde 2 de N ovembro de 1956.
Engenharia

Tenente-coronel
Cesário Marques Pereira
desde 1 de Dezembro de 1956.

Montês,

Médico

Capitão Fernando Manuel Ferrejra Baptista Viezas
I:>
desde 4 de Setembro de 1956.

,

Farmacêuticos

Major Santos Parreira
Novembro de 1956.

da Conceição,

desde 8 de

Extinto quadro de oflciais do secretariado militar

Major Aristides César dos Santos, desde 1 de Dezembro de 1956.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitães:
Henrique Luis Diogo de Carvalho, desde 25
de Julho de 1956.
José Correia, desde 10 Novembro de 1956.
2) Deixou de prestar serviço no regimento de engenharia n. o 1, para efeitos do artigo 87.0 do Estatuto do
Oficial do Exército, desde 1 de Novembro do corrente
ano, o coronel do corpo do estado-maior, adido, do Instituto de Altos Estudos Militares, Carlos Miguel Lopes
da Silva Freire.

3) Desempenha desde 24 de Outubro do corrente
ano as funções 4e professor eventual do curso para
promoção a oficial superior, no Instituto de Altos Estudos Militares, cumulativamente com o serviço da sua
unidade, o major de infantaria Amândio José da Conceição Ferreira, do regimento de infantaria n.? L
4) O capitão de infantaria João Maria da Silva Delgado passa, em conformidade com o despacho de S. Ex. a
O Subsecretário
do Estado do Exército de 25 de Dezembro do corrente ano, a contar a antiguidade, no seu
actual posto, desde 22 de Março de 1948, como oficial
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mais antigo, devendo ser colocado, depois de promovido
a major, imediatamente à esquerda do major Henrique
Oalapez Silva Martins.
5) Os capitães abaixo indicados, colocados no quadro
da arma pela presente Ordem do Exército e em comissão de serviço no Instituto de Altos Estudos Militares,
por se encontrarem a frequentar o curso para a promoção a oficial superior, passam a vencer pelo conselho
administrativo
da L." e 2. a Direcções-Gerais
deste
Ministério:
Infantaria

Manuel Filipe Pereira da Silva Magalhães Mexia.
Amadeu Gomes Madail de Sousa Teles.
Manuel Maria Pimentel Bastos.
Renato Nunes Xavier.
Armando Manuel Oardoso Aires de Abreu.
Mário Garcia da Silva.
António Manuel Baptista de Carvalho.
Octávio de Oarvalho GaIvão de Figueiredo.
Joaquim Esteves Correia.
Luís Oanejo Vilela.
Henrique Manuel Ribeiro da Oruz Antunes.
Oarlos Barroso IIipólito.
Luis Gonçalves Carneiro.
António Emílio Pereira de Figueiredo Cardoso.
Armando Vasco de Oampos Saraiva.
Narsélio Fernandes Matias.
Artur Afonso Pereira Rodrigues.
José Manuel Oelestino Soares da Oosta Ferreira.
Álvaro Romão Duarte.
Carlos Francisco Sartoris Galrão,
João Maria da Silva Delgado.
Mário Serra Dias da Costa Oampos.
Francisco Manuel da Costa Almeida.
Fernando Manuel Garrido Borges.
Alfredo Teixeira Telo.
Luis do Nascimento Matos.
Cavalaria

Vasco de Oastro Atarde Oordeiro.
José Afonso Rode Sérgio.
Augusto Eduardo de Oliveira Ferraz
e Meneses Freire de Andrade.
Joaquim dos Santos Alves Pereira.
António Prazeres Júlio.

de N Ol'onba
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6) Frequentaram
com aproveitamento o curso de
comandantes de companhia que se realizou no comando
militar da India, de 10 de Setembro a 13 de Outubro
de 1956, os seguintes tenentes de infantaria:
Fernando Xavier Vidigal da Co ta Cascais.
António Namorado Freire.
José da Anunciação Velho.
Flávio Martins Videira.
João Manuel Martinho Maltês Soares.
José António Luz de Almeida.
Amílcar Augusto Ferreira Domingues.
7) Frequentou
com aproveitamento
o curso de
comandantes de companhia que se realizou no comando
militar da India, de 10 de Setembro a 13 de Outubro
de 1956, o tenente miliciano de infantaria Armindo
Cândido de Oliveira Carvalho Ferreira da Silva.
8) É tenente miliciano, e não alferes miliciano, como
consta da portaria de 20 de Setembro de 1956, publicada na Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, do mesmo
ano, que o coloca no regimento de infantaria n.? 2, em
disponibilidade, vindo do comando militar de Angola,
J osé Franci co de Carvalho Garcia e Costa.
9) Deixou de prestar serviço no grupo de artilharia
de guarnição, para os efeitos do artigo 71.° do Estatuto
do Oficial do Exército, desde 25 de Setembro do corrente ano, o major de artilharia, adido, do Instituto
Profissional dos Pupilos do Exército, Alfredo Botelho
de Oliveira.
10) Nasceu em 18 de Novembro de 1907, e não em
8 do mesmo mês e ano, o major do artilharia Augusto
de Jesus Remígio, pelo quo devem ser feitas as respectivas rectificações nos eus registos de matrícula.
11) Contam a antiguidade do actual posto desde 1 de
Novembro de 1956, no tormos do artigo 50.° do Decreto- Lei n. ° 36 304, de 24 de Maio de 1947, os alferes
de artilharia:
António Vasco Santos de Faria Leal.
José Paulo Guilherme Moreira
oves.
António de Az vedo Dia .
T
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José Augusto Barroso da Silva.
Emídio José da Rocha Pereira Rodrigues.
Mário Stofel Martins.
Reinaldo Luis Lourenço Leal.
José Carlos Castanheira da Costa.
Júlio Faria Ribeiro de Oliveira.
José Manuel Castro de Figueiredo.
Manuel da Costa Brás.
Vitorino Sousa Murta.
Francisco António da Costa Mendes Magro.
Leonel Fialho Raposo.
Jorge Guerreiro Ruas.
Ângelo Manuel Albergaria Pacheco.
Francisco Manuel Mateus Leal de Almeida.
Ernesto Chaves Alves de Sou~a.
Carlos José Brancol Lopes Furtado.
Rui Folhadela de Macedo Rebelo.
José Machado da Graça Malaquias.
Renato Ferreira Lopes Pereira.
Jorge Alberto Mourão Cardoso Possidónio,
João José de Sousa Cruz.
Vítor Manuel de Almeida Antunes.
António José Fialho Segurado.
João Falcão Pinto.
Antódio Gomes Monteiro.
Amílcar Gomes de Castro.
João Menino Vargas.
Afonso de Carvalho Gonçalves.
João Manuel de Magalhães Melo Mexia Leitão.
João Manuel de Moura Rocha Rigueira.

12) Desempenha as funções de comandanto interino
do regimento de cavalaria n. o 3, desde 1 de Agosto do
corrente ano, o tenente-coronel
de cavalaria Joaquim
Rodrigues Gomes Júnior.
13) Presta serviço na 1. a Direcção-Geral deste Ministério, desde 26 de Outubro do corrente ano, o tenente-coronel de cavalaria António Camilo de Sá Pinto de
Abreu Soto Maior, colocado no quadro da arma pela
Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, de 15 de Outubro
de 1956.
14) Chama-se Carlos Alborto Miravent Tavares de
Almeida, e não Carlos Alberto Miravont e Almeida, o
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tenente miliciano de cavalaria, adido, na Guarda Nacional Republicana, que, por portaria de 23 de Outubro
de 1956, publicada na Ordem do Exército n.? 11. 2.a série, do corrente ano, é promovido a capitão miliciano.

15) Passa a contar a antiguidade do seu actual posto
desde 1 de Dezembro de 1950, e não desde 1 de Dezembro de 1955, como consta da portaria de 1 de Dezembro
de 1955, publicada na Ordem do Exército n. ° 1-:1:,2. a série,
de 1955, o tenente miliciano de cavalaria, do regimento
de cavalaria n.? 7, Manuel Correia Robalo Gouveia.
. 16) Passou a exercer as funções de consultor militar
Junto dos correios, telégrafos e telefones, cumulativa~ente com as que desempenha no Ministério do ExérCIto, o coronel de engenharia, da Direcção da Arma
de Engenharia, Mário dos Santos Risques Pereira.
17) Continua a prestar serviço no grupo de companhias de trom auto, cumulativamente com os trabalhos
o colare , o capitão de engenharia Aristides Marques
de Meueses e Vale, quo, pela presente Ordem elo Exército, foi nomeado professor assistente da cadeira de
Flsica Geral do curso geral preparatório da Escola do
Exército.

18) Deixou de prestar serviço no regimento do ongenhana n.? 1, desde 4: de Outubro de 1956, para os efoitos do artiao íO.o do Decreto-Lei n." 3G 304, de 24 de
Maio de 1947, o capitão de ongenharia, professor efectivo do Instituto Profissional dos Pupilos Exército, António Ferreira :\101arinho Carmo.
19) Rectificando a doclara~ão 22) inserta na Ordem
do Exército n.? 11, ~.a série, de 15 do Novembro do
Corrente ano declara- o quo o capitão de angenhuria
Humborto Ldpos Gon~alves Gar~ia Ó pro~'osso~ efecti~o
do ln tituto Profissional do Pupilos do hxércrto, e nuo
do Colégio Militar, como foi publicado.
~)
onta a antiguidade no actual posto de de 1 de
Dezombro do Hl;)j o teuente d engenharia Uanuel
Marques Esgulhado, promovido a este posto por portaria
do G d Julho do corronto ano, in sorta na Ordem do
E.l'ército n.? 7, ~.a .éri , de 1:3 de Ago ·to de 1956.
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21) Contam a antiguidade do seu actual posto desde
1 de Dezembro de 1955 os alferes de engenharia que
foram promovidos a tenentes por portaria de 1 de Abril
do corrente ano, publicada na Ordem do Exército n.? 4,
2.a série, de 1956.

22) Contam a antiguidade do seu actual posto desde
1 de Novembro de 1956 os alferes de engenharia:
José Eugénio da Costa Estorninho.
Alberto da Maia Ferreira e Costa.
Mário David dos Santos.
Manuel Joaquim Álvaro Maia Gonçalves.
Francisco José Pinto Correia.
António José Verissimo Baptista.
Aquilino Gil Miranda.
Francisco Pedro de Oliveira Simões.

23) Está desligado do serviço militar desde 17 de
Novembro do corrente ano, nos termos da última parte
do artigo 15.° do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, o tenente-coronel médico Jaime Castanheira Alves.
24) Foi nomeado para frequentar no ano lectivo de
1956-1957, por antecipação, o curso técnico para promoção a oficial superior, a realizar na Escola do Serviço de Saúde Militar, o capitão farmacêutico José Paulo
Alhinho Cabral.

25) Deixou de prestar serviço no Quartel-General do
Governo Militar de Lisboa, desde 1 de Dezembro de
1956, o capitão veterinário, na situação de reserva,
Tito Livio das Neves Cordeiro e Silva.
26) Contam a antiguidade do actual posto desde 1 de
Novembro de 1956, nos termos do artigo 50.° do Decreto-Lei n.? 36304, de 24 de Maio de 1947, os seguintes
alferes do serviço de administração militar:
António dos Santos Boavída Pinheiro.
João Jerónimo Barreto Fernandes.
António Bota Filipe Viegas.
José Martins de Freitas.
Agostinho Fernando Mesquita Pinto.
Manuel Maria de Ousa 'I'anlíndo.
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Armando Alberto de Matos Rodrigues Inglês.
Eugénio Ferreira Lopes.
António Benigno Penacho.
Manuel AÍberto Simões Rios.
José Alberto Neves Marmelo.
José Rodrigues de Almeida e Sá Araújo.
Aventino Alves Teixeira.
_
Fernando Jorge de Oliveira Abreu.
Américo Pinto Fernandes.
Fernando Luís Albino.
José Maria Moreira de Azevedo.
Alfeu Raul Maia da Silva Forte.
Sérgio Augusto Alexandrino Madureira Marques
de Aguiar.
Fernando Dias Frade.
Fernando Joaquim Silva Pontes.
João Campos Sardinha.
António José Barradas Barroso.
27) Está desligado do serviço militar desde 10 de
Novembro do corrente ano, nos termos da última parte
do artigo 15.0 do Decreto-Lei
n.? 28404, de 31 de
Dezembro de 1937, o capitão do quadro dos serviços
auxiliares do Exército Domingos dos Santos Crespo.
28) Está desligado do serviço militar desde 30 de
Novembro do corrente ano, nos termos da última parte
do artigo 15.° do Decreto-Lei
n.? 28404, de 31 de
Dezembro de 1937, o capitão do quadro dos serviços
auxiliares do Exército J oão Mendes Duarte.

29) Contam a antiguidade
1 de Dezembro de 1956, nos
do Decreto-Lei n.? 3G 304, de
os eguintes tenentes do quadro
do Exército :

do actual posto desde
termos do artigo 50.°
24 de Maio de 1947,
dos serviços auxiliares

António Ramos Vaquinhas.
Carlos Maria do Almeida Graça.
Joaquim Lopes.
António Rufino Antunes.
David Garcia
ortes.
Albino dos untos.
Benjamim Leito
ard?so.
Dani I da osta Rodrigu s.
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Armando Guerreiro Fortes Conde.
Eugénio José Alves.
Aníbal Marques da Fonseca.
Abílio Dias Paranhos.
Francisco António Alves.
Baltasar dos Reis Rodrigues.
Firmo Pinto dos Santos.
Salvador João Rodrigues.
António Amaral.
Dinis António de Bulhão Pato.
Joaquim Augusto Moreira da Silva.
João António Delfino Júnior.
Manuel Gonçalves Séneca.
Mário de Sousa Brandão.
António Celestino Fernandes Moreira.
Diamantino Dias.
Joaquim Marques da Silva Gervásio.
António de Sousa Araújo.
Domingos Magalhães Pinto de Meneses.
João António Rosa.
'
João Augusto Gomes.
Mário Pinto da Silva Graça.
João Baptista do Amaral Brites.
Diamantino da Silva Matias.
António Gonçalves Dinis.
Domingos Pinto.
Joaquim Cardoso Farto.
José Lopes Braga.
Horácio Santa Bárbara.
Manuel Pires Trindade.
Hipólito Leão da Costa Pires.
Armando de Almeida Tavares.
António Pereira de Sousa Júnior.
Filipe Alistão Reyes Teles Moniz Corte Real.
António Manuel Pissarro.
António Medeiros.
Diamantino Alves Gomes.
Humberto Ribeiro de Barros.
José Pires Nunes.
Joaquim de Almeida Rijo.
Jaime Moreira.
João Rodrigues Guinoto.
Martinho Dores da Conceição Pinto.
João Paulo da Silva.
Francisco António Remondes.
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30) Contam a antiguidade do actual posto desde 1 de
Novembro de 1956, nos termos do artigo 50.0 do Decreto-Lei n.? 36304, de 24 de Maio de 1947, os seguintes alferes do quadro dos serviços auxiliares do
Exército:
I

Manuel Francisco da Silva.
António de Almeida.
António Alves.
José Esteves Martins.
Rodrigo Ferreira Mascarenhas.
Alfredo Vieira.
Mário José Romão.
Filipe Domingos dos Santos.
Manuel Pereira Barata.
Manuel José Fernandes.
José da Silva.
João Gomes.
Henrique Ribeiro Dias.
Abílio Amorim de Campos.
David Coelho de Araújo.
João Albano da Trindade.
José Abrantes de Oliveira.
António dos Santos.
Serafim Regalo Morais.
Francisco Freitas Serra de Almeida.
Daniel de Jesus Ribeiro Montenegro.
Joaquim Maria Lucas.
José Pinto de Sousa Mota Guedes.
José Joaquim.
José Cardoso Vidas.
Franci co Pereira de Oliveira.
Hermenegildo de Figueiredo.
Albino da Assunção Baltasar.
Rui Filipe de Oliveira Cardoso Calhancas.
Joaquim José da Graça.
Alberto Guerreiro Costa.
Manuel Fernandes Moita.
Francisco
alvador.
António Augusto Baltasar Rodrigues.
Armindo Alves de Carvalho.
Francisco Fernandes do Couto.
J oaquim Teixeira.
José Joaquim Bramao de ~rorals Magro.
António J osé Pedro de Brito.
M

•
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Domingos Dias da Oruz.
Manuel Luis da Silva Almeida.
César Rosa.
Fernando Amoroso.
João da Silva Avelino.
António Amaro Serrano.
António Pinto de Almeida.
Manuel Quinaz.
Leonel Vaz Velho de Freitas..
Mário Adelino da Silva.
José Duarte Goja.
Ermindo Fernandes Jorge.
António da Silva Brás.
José Ferreira Miguel Júnior.
Filipe Raul Vieira da Fonseca.
Abilio Martins da Neta.
Oarlos Francisco.
Manuel Mota Vale Oaro.
José Lourenço Grenho.
Joaquim Florêncio da Silva Ooelho.
Manuel Oarneiro Ferreira.
Armando dos Santos Teixeira.
Domingos Pires Chamusca,
Joaquim Fernandinho.
Manuel Jacinto Pau Preto.
Manuel Taveira Gonçalves.
Manuel de Sousa.
Adriano Ferreira.
Luis Lopes Barradas.
João Valinho Dionísio.
João Jesus Oliveira.
Mário do Amaral Chaves.
José Mendes Abóbora.
Francisco Leal Isidoro.
Manuel Lourenço.
Custódio José da Costa Alves.
António Isidoro Martins.
Manuel da Silva Marques.
José Gonçalves Neto.
Armando Nunes da Silva Antunes.
31) Chama-se Manuel David Nunes Ferreira
tos, e não Manuel David Nunes Pereira dos
cadete aluno n. o 231 do curso de Artilharia
do Exército, constante da declaração n.? 59)

dos SanSantos, o
da Escola
da Ordem

2.' Série
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do Exército n.? 10, 2. a série, de 15 de Outubro do corrente ano.
32) Continua a prestar serviço como chefe do distrito
de recrutamento e mobilização n.? 14 o coronel de infantaria José Raul Ramalho Fernandes, que, na presente
Ordem do Exército, transita para a si!uação de reserya.
33) Continua a prestar serviço como chefe do distrito
de recrutamento e mobilização n.? 15 o coronel de in.fantaria Luis Castelo Lopes, que, na presente Ordem do
Exército, transita para a situação de reserva.
34) Prestou serviço na junta de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização n. ° 14, desde 25 de
Maio a 18 de Setembro de 1956, o coronel de infantaria,
na situação de reserva, Leonel Heli Lobão Ferreira.
35) Continua a prestar serviço como vogal do 1.0 Tribunal Militar Territorial o coronel de infantaria Júlio
Martins Mourão, que, na presente Ordem do Exército,
transita para a situação de reserva.
36) Prestou serviço na junta de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização n." 12, desde 25 de
Maio a 22 de Agosto de 1956, o coronel de infantaria,
na situação de reserva, Adelino Ferreira Fresco.
37) Deixou de prestar serviço na 1. a Repartição da
3. a Direcção-Geral
deste Ministério, desde 29 de N 0vembro de 1956, passando a prestá- lo, desde a mesma
data, no Cofre de Previdência dos Oficiais do Exército
Metropolitano, o tenente-coronel miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, na situação de reserva, J oaquim de Brito das Vinhas Júnior.
38) Deixou de prestar serviço na Direcção da Arma
de Infantaria, desde 8 de Novembro de 1956, o major
de infantaria, na situação de reserva, Francisco da Conceição Dias.
39) Presta serviço na Legião Portuguesa, desde 13
de Novembro de 1956, o capitão de infantaria, na situação de reserva, Firmino da Silva.

906

ORDEM DO EX~RCITO N. o 12

2.& Série

40) Presta serviço no batalhão de metralhadoras
n. o 3, como presidente do conselho administrativo,
desde 22 de Novembro de 1956, o capitão de infantaria, na situação de reserva, Jaime Carlos Correia Mota.
41) Deixou de prestar serviço na 2.:1 Repartição da
1.a Direcção-Geral deste Ministério, desde 13 de N 0vembro de 1956, passando a prestá-lo, desde a mesma
data, na Direcção da Arma de Cavalaria, onde estava
colocado, o coronel de cavalaria, na situação de reserva,
Fernando Jorge de Aguiar.
42) Deixou de prestar serviço na Escola Prática de
Infantaria, desde 22 de Novembro de 1956, o capitão
de cavalaria, na situação de reserva, Artur Duarte
Franco.
43) Presta serviço na 4. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, desde 14 de Novembro de 1956,
o alferes de cavalaria, na situação de reserva, José
Maria de Mendonça de Sousa Cime.
44) Deixou de prestar serviço no conselho fiscal dos
estabelecimentos fabris do Ministério do Exército, desde
1 de Dezembro de 1956, passando a prestá-lo, desde a
mesma data, no Cofre de Previdência dos Oficiais do
Exército Metropolitano, o coronel de engenharia, na
situação de reserva, Virgílio António Gomes Ferreira
Quaresma.
45) Presta serviço na Direcção dos Serviços do Ultramar, desde 5 de Novembro de H)56, o coronel do serviço de administração militar, na situação de reserva,
Antonino de Figueiredo e Silva.
46) Presta serviço na Agência Militar, desde 22 de
Novembro de 1956, o tenente-coronel do serviço de
administração militar, na situação de reserva, Cupertino
Alves Gomes.
47) Presta serviço na 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, desde 6 de Dezembro de 1956,
o tenente miliciano do serviço de administração militar,
na situação de reserva, Domingos Sabino de Freitas.
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48) Presta serviço na Legião Portuguesa, desde 26
de Novembro de 1956, o major do extinto quadro auxiliar de artilharia, na situação de reserva, Augusto Pinto
de Freitas.
49) Deixou de prestar serviço no regimento de artilharia pesada n." 2, desde 1 de Dezembro de 1956, o
capitão do extinto quadro auxiliar" de artilharia, na
situação de reserva, António Carolino Doutel.
50) Presta serviço na Direcção da Arma de Engenharia, desde 12 de Novembro de 1956, o major do
extinto quadro auxiliar de engenharia, na situação de
reserva, Miguel Augusto.
51) É de 36.266;$40 a pensão anual atribuída ao capitão
do quadro dos serviços auxiliares do Exército Jacinto
Martins de Medeiros, e não de 32.266t$40, como se
publicou na Ordem do Exército n. ° 10, 2. a série, de
15 de Outubro de 1956.
52) Presta serviço no batalhão independente do infantaria n.? 19, desde 29 de Novembro de 1956, data em
que embarcou no vapor Lima com destino ao Funchal,
o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, José da Silva Pereira. Esta
deslocação é com dispêndio para a Fazenda Nacional
e direito a transporte de regresso ao continente.
53) Presta servico na Legião Portuguesa, desde 1 de
Dezembro de 1956, o tenente do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, na situação de reserva, Carlos
Hermenegildo de Oliveira e Sousa.
54) Deixou de prestar serviço no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, do de 31 de Agosto do
1956, passando a prestá-lo, desde a me ma data, na Esrola Prática do Infantaria, o tenente do quadro dos
serviços auxiliare do Exército, na situação do res rva,
António Ferreira.
55) Por d spa ho mini terial foi determinado que não
se realize no corr nte ano o curso de informações,
operações
e serviços de infantaria, para oficiais, que
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fazia parte do plano de cursos, estágios e tirocinios
para 1956-1957, publicado na Ordem do Exército n." 10,
2. a série, de 15 de Outubro de 1956, declaração 57).

Ministério do Exército _I.a Oirecção-Geral-

3.a Repartição

56) Não foi nomeado para a frequência do curso A
da Escola Central de Sargentos, no ano lectivo de
1956-1957, por exceder a idade prevista na alinea b)
do n. ° LOdo artigo 3.° do Decreto n. ° 40 423, de 6 de
Dezembro de 1955, o primeiro-sargento de cavalaria,
do grupo divisionário de carros de combate, Fernando
Augusto Morais:
57) Chama-se António Augusto de Carvalho, e não
António Henriques de Carvalho, o primeiro-sargento
de infantaria, em comissão no' Estado da India, que
desistiu da frequência do curso da Escola Central de
Sargentos e a quem se refere a declaração 62) da
Ordem do Exército n.PLl., 2.a série, de 15 de Novembro
de 1956.
58) Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro de
1954, e não desde 8 de Novembro do mesmo ano, o
primeiro-sargento
de infantaria Vitorino José de Sousa
Magalhães, em comissão na provincia de Angola. Por
este motivo compete-lhe ocupar, na escala de acesso,
lugar entre os primeiros-sargentos:
de artilharia, António Pires Tíbúrcio e, de infantaria, Óscar Fernandes da
Costa, e não a que consta das listas de antiguidades
publicadas nas Ordens do Exército n. o 6, 2. a série, de
15 de Julho de 1955, e n." 9, 2.a série, de 15 de Setembro de 1956.
~

...

Ministério do Exército - 2.

a

Oireccao-Geral-

3.

a

Reparticao

59) Pensões anuais atribuídas aos oficiais a seguir
indicados, que, pela presente Ordem do Exército, transitam para a situação de reserva:
General Abilio Pais de Ramos, 108.000,$.
Coronel
de infantaria Mário de Paiva
72.0006.

Nunes,
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Coronel de infantaria José Raul Ramalho Fernandes, 72.0006.
Coronel de infantaria Eduardo Francisco Ribeiro
72.0006.
'
Coronel de infantaria Luis Castelo Lopes, 70.2006.
Tem 39 anos de serviço.
Coronel de infantaria Júlio Martins Mourão, 60.444ií.
Tem 34 anos de serviço.
•
Coronel de artilharia José Joaquim da Silva e Costa,
72.0006.
Coronel de artilharia Rodrigo Augusto Tavares de
Almeida Ferreira de Freitas, 72.0006.
Coronel de cavalaria Fernando Jorge de Aguiar,
63.9991560. Tem 36 anos de serviço.
Major médico António Marinho Falcão de Barros
Cortês, 42.667620. Tem 32 anos de serviço.
Major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Manuel Coelho Fortes do Vale, 51.6006.
Capitão do extinto quadro de picadores militares
Augusto Serras Pereira, 38.76015. Tem 38 anos
de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Serafim de Oliveira Brito, 28.8606. Tem
37 anos de serviço. Vence pelo Ministério do
Interior.

•

VIII- ANÚNCIOS
Escola do Exército
Declaração de vacatura

Nos termos do artigo 20.0 do Decreto-Lei n. o 30874,
de 13 de N ovembro 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 8. a cadeira (Transmiss~es e Comunicações ~filitare~).
Os candidatos ao refendo lugar devem satisfazer as
condições prescritas nos artigos 18.0 e 19.0 do mesmo
decreto e apresentar na secretaria escolar, até às 15
horas do dia 21 de Janeiro de 1957, as suas declarações,
feitas em papel selado e dirigidas ao comandante da
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Escola, instruídas com os docnmentos a que se referem
o artigo 3.0 e seu § único do Decreto n.? 13764, de 13
de Junho de 1927.
Escola do Exército, 27 de Outubro de 1956.-0 Comandante, interino, Emircio Teixeira Pinto) coronel de engenharia, tirocinado.
Nos termos do artigo 20.0 do Decreto-Lei n. o 30874,
de 13 de Novembro de 1940, e das alterações constantes
do Decreto-Lei n." 36237, de 21 de Abril de 1947, e
para efeitos do respectivo provimento, faz-se público que
se encontra aberto concurso para professor catedrático
da 24. a cadeira (Estradas e Caminhos de Ferro - Sua
Aplicação Militar).
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 21 de Janeiro de 1957, assuas 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 Decroto n." 13764, de 13
de Junho de 1927.
Escola do Exército, 27 de Outubro de 1956.-0 Comandante, interino, Emircto Teixeira Pinto) coronel de engenharia, tirocinado.
(Publicados
no Diário
bro de 1956).

do Governo n.? 274,2."

série, de 21 de NovOJll'

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.? 36237, de 21 de Abril de 1947, c
para efeitos do respectivo provimento, faz-se público que
se encontra aborto concurso para professor adjunto das:

13. a cadeira (Elementos de Táctica Geral, Táctica
e Serviço do Artilharia).
14. a cad ira (Explosivos e

ases de Guerra).

Os candidatos ao referidos lugares devem satisfazOI"
às condições prescritas nos artigos 18.0 19.0 do Jnes)l1~
decreto e apresentar na secretaria e colar, até às 1:>
horas 'do dia 23 do Janeiro de 1957, as suas declaraões, feitas em papel selado e dirigidas ao comandante
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da Escola, instruidas 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 Novembro de 1956,O Comandante, interino, Emircio Teixeira Pinto, coronel de engenharia, tirocÍnado.
(Publ1cado no Diário

vembro

de 1956).'

âo Ooverno

.

n.o 277, 2.4 sérIo, de 24. do No-

Obltuár-Io

1954
Abril

16 - Tenente miliciano veterinário Afonso José Arria~a,
da Secção de Depósito do Pessoal do Serviço
Veterinário Militar.

1955
Setembro 11 - Alferes miliciano médico Francisco Rodrigues
Mendes Godinho, na situação de disponibilidade,
do comando militar da província de Moçambique.
1956
Março 28 - Alferes miliciano, do centro de mobilização de infantaria n.? 3, Domingos Faria Vaz.
Abril 29 - Tenente veterinário, reformado, Camilo Ribeiro de
Lis Teixeira de Almeida.
Setembro 26 - Alferes, reformado, Alfredo Bento da Cunha.
Outubro 4 - Capitão médico, reformado, Jacinto Rodrigues.
»
7 - Coronel de infantaria, reformado, Manuel Joaquim
Alves de Brito.
»
17 - Capitão de infantaria, reformado, Manuel Augusto
Martins.
"
27 - Tenente-coronel, reformado, José Barbosa Camejo.
Novembro 11- Capitão médico, reformado, Alfredo Barata da
Rocha.
16 - Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, adido ao quadro, Luís Adalberto Fernandes.
"
22 - Cagitão de cavalaria, na situação de reserva,
Gustavo Manuel Santana Cunha e Castelo
Branco. Prestava serviço na sucursal da Manutenção Militar no Porto.
I)

Rectificações

Na Ordem do Exército n.O10, 2.' série, do corr~nte ano, a.p; 731,
Is. 36." e 37.', onde se 1&: «2.° grupo de c~ll~panNhlas
de a~m.1ll1str2-ção militar", deve ler-se: "Centro de mobitizaçâo de adml111straçao
militar n.? 2".

~.' Série
Na
L 18.',
Arma
ler-se:

Ordem do Exército n.' 9, 2.' série, do corrente ano, p. 799,
onde se lê: «Arma de infantaria», deve ler-se: «Direcção da
de Infantaria»; a p, 802, L 32.', onde se lê: «artilharia», deve
«engenharia»,

Affonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o Ajudante·General,

L OTE.CA
(Ant

teca do E.
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Ordem

do Exército
2.-

N.O 13

o

Série

31 de Dezembro

de 1956

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

l-DECRETOS

Presidência

E PORTARIAS

do Conselho - Gabinete do Ministro da Defesa Nacional

N os termos e para os efeitos do disposto no artigo 7. o
do Decreto-Lei n.? 37 909, de 1 de Agosto de 1950:
manda o Governo da República Portuguesa, pela Presidência do Conselho, nomear para o cargo de chefe do
Estado-Maior General das Forças Armadas o general
Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz, em substituição
do vice-almirante Manuel Ortins de Bettencourt, exonerado a seu pedido por portaria de 10 de Fevereiro findo.
Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, 3 de 1\1ar00
de 1955. - O Presidente do Conselho, Antónill de Oliveira Salazar. - O Ministro da Defesa
acional, Fernando dos Santos Costa.
(Vloadn l1elo Tribunal
de Contas em 10 de Março de 1Q5~. NAo _no
devidos omolumontos,
DOS termos
do Decreto u.? 22 257).
(Publtcnd a no Dlàrio do Ouve"no n.? 63, 2." séríe,
de U\(5).

de 16 do Jl[arço

914

ORDEM DO E:J~RG!TO N." 13

2.' Série

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro da Defesa Nacional, exonerar do cargo de seu
ajudante de campo o major do corpo do estado-maior
Filipe Adérito de Alpoim Portocarrero de Barros Rodrigues, que vai ser nomeado chefe do estado-maior do
comando militar da India.
Presidência
O Ministro

Costa.

do Conselho, 5 de Dezembro de 1956.da Defesa Nacional, Fernando dos Santos

(Diá,.io do Gov"'no ·n.o 289, 2." série, de 11 de Dezembro

Ministério

do Exército - Repartição

de 1956).

do Gabinete

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro dos Negócios Estrangeiros e pelo Subsecretário de Estado do Exército, exonerar, desde 1 de Dezembro do corrente ano, nos termos do Decreto-Lei
n.? 39315, de 14 de Agosto de 1953, o segundo-sargento do quadro de amanuenses do Exército Ramiro
dos Santos das funções de amanuense do adido militar
junto à Embaixada de Portugal em Paris.
Lisboa, 20 de Dezembro de 1956.- O Ministro dos
Negócios Estrangeiros, Paulo A1·sém·o Virissimo Cunha.O Subsecretário de Estado do Exército, Afonso de Almeida Feruandes.

11- MUDANÇAS DE SITUAÇAo
Ministério

do Exército _La Direcçao.Geral-

2.3 RepartiçllO

P01· portaria de 23 de Novembro de 1956:
Adido

Capitão do engenharia, do Colégio Militar, l\fcírio José
Saraiva, por ter sido nomeado professor efectivo do
7.° grupo de disciplinas do referido Colégio por portaria de 25 de Setembro de 1950, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Novembro, também de 1956.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

em 31 de Dezembro

de 1956).
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de 1956:

Quadro do serviço de administração militar

Capitão do serviço de administração militar, adido, José
Maria do Amaral, que, de regresso do Ministério das
Finanças, na Guarda Fiscal, se apresentou em 20 de
Novembro de 1956, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchrmento de vaga no
quadro. (Visada pelo Trlbunal de Contas em 29 do Dezembro de 1956. Nilo
são dovldos

Por portarias

emolumentos,

DOS

termos do Decreto

n.v 22 251).

de 10 de Dezembro de 1956:

Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na Guarda Nacional Republicana, António Joaquim Alves Moreira, que, por ter deixado de
prestar serviço naquele Ministério, se apresentou em
7 de Outubro de 1956, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro
são devidos emolumentos,
DOS termos do Decreto

de 1956. NAo
22257).

D.·

Supranumerário

Capitão de infantaria, do batalhão de, caçadores n. ° 1
(forças expedicionárias ao Estado da India), onde continua colocado, António Joaquim Alves Moreira, nos
termos da segunda parte do artigo 58. ° do Decreto-Lei n." 28401, substituído pelo artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 3~ 692, de 20 de Fevereiro de 1943,
e ao abrigo da Portaria n.? 11 079, de 31 de Agosto
de 1945, devendo ser considerado nesta situação
desde 10 de Novembro de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Coot&8 em 31 de Dezembro
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto

P01' portarias

de 1-1 de Dezembro

de 19M. Nilo

D.· 22257).

de 1956:

Deixa de ReI' con iderado na situação de adido no Minístério do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
continuando, porém, na llles~a situaçâo .de~adid? .mas
em l:Ie1'V1<:0no I'~ta do da India, em comissuo militar,
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nos termos da alínea a) do artigo 3.° do Decreto
n." 39816, de 14 de Setembro de 1954, o capitão de
infantaria, adido, Guilhermino de Carvalho Morais
Castro, devendo ser considera d o neste nova situação
desde 10 de Novembro de 1956.
Deixa de ser considerado em comissão militar na província de Angola, passando a comissão civil, por ter
sido nomeado secretário do governador do distrito de
Luanda, o tenente do quadro dos serviços auxiliares
do Exército Vasco da Costa Álvares, devendo ser
considerado nesta nova situação desde 15 de Novembro de 1956.
Deixa de ser considerado na situação de adido na
Guarda Nacional Republicana, continuando, porém,
na mesma situação de adido mas em serviço na Policia
de Segurança Pública, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, adido, José de Medeiros
Festa Júnior, devendo ser considerado nesta nova
situação desde 1 de Dezembro de 1956.
Adidos

Coronel de engenharia, vogal do conselho fiscal dos
estabelecimentos fabris deste Ministério, Manuel Brás
Martins e capitão do serviço de administração militar,
da Manutenção Militar, José Maria do Amaral, por
terem sido nomeados para desempenhar cargos naqueles estabelecimentos por portarias de, respectivamente, 29 e 27 de Novembro de 1956, devendo
ser considerados nesta situação desde 13 de Dezembro e 20 de Novembro do corrente ano.
Coronel do serviço de administração militar, director
das Oficinas Gerais de Fardamento, Acácio Monteiro
Cabral e major do corpo do estado-maior, professor
efectivo do curso para a promoção a oficial superior,
Joaquim Frade Gravito, por terem
ido nomeados
vara os referidos cargos por portarias desta data,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 4 e 14 de Dezembro de 1956.
Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 3,
José Carlos Sirgado Maia, por ter sido requiRitadO
para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, na Policia de Segurança Pública. devendo ser considerado nesta sitlltlç'fLO
desde 1 de Dezembro de 1956.
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Major, do comando militar de Angola, Carlos da Costa
Campos e Oliveira, capitão Carlos Alfredo Guedes
Pinto Vilela, tenentes Armindo Martins Pinto Elvas e
Mário Firmino Miguel e alferes José dos Santos Carreto Curto, estes do comando militar do Estado da
Índia, todos de infantaria, por terem sido nomeados
para desempenhar comissões de serviço no ultramar,
o primeiro ao abrigo da alínea c e os restantes ao
abrigo da alínea a) do artigo 3.° do Decreto n.? 38 916,
de 14 do Setembro de 1954, devendo ser considerados nesta situação desd e, o primeiro, 14 de Novembro de 1956 e, todos os outros, 10 do mesmo mês
e ano.
(Anotadas pelo Tribunal do Contas om 27 da Dezembro de 1956).

r

Quadro do corpo do estado-maior

Major do corpo do estado-maior, supranumerário,
da
3. a Direcção-Geral
deste Ministério, onde continua
colocado, Joaquim Nunes Matias, preenchendo vaga
no quadro, devendo ser considerado nesta situação
desde 14 de Dezembro de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1956. Não
8110devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Quadro da arma de artilharia

Capitães de artilharia, supranurnerários,
do regimento
de artilharia antiaérea fixa, João Maria Paulo Varela
Gomes e José António de Almeida Castro, por terem
deixado do prestar serviço na referida unidade, para
preenchimento de vagas no quadro, devendo ser considerados nesta situação desde a data da presente
portaria. (VI.ada pelo Tribunal de Contas em 31 do Dezembro de 1956. Nilo
são devidos emolumentos,

nos termos do Decreto

n.o 22 257).

Reserva

de engenharia, s~bdir.ect?r do Depósito Gera~ de
Material de Ellcrenhana, Vitorino Marques Esparteiro,
no termos dnoallnea a) do artigo 1~. ° do Decreto-Lei n.? 36 304-, alterado pelo Decreto-Lein.? 3~ 916,
do 18 do etombro (lo Hl52, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Outubro de 195G.

Major

(VIsada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dozembro ~e 1956. Nilo
silo devidos emolumootos, nos termos do Oocreto n. 22257).

Supranumerários

Coronol do s rviço de administração militar,
director das Oficinas Gerais do Fardamento,

adido,
cargo

918

ORDEM DO E:XERCITO N.o 13

2.· Série

de que é exonerado por esta portaria, a seu pedido,
João Coelho Lopes, devendo ser considerado nesta
situação desde 4 de Dezembro de 1956.
Tenente-coronel
do corpo do estado-maior, adido, professor efectivo do curso para a promoção a oficial superior, José Sacadura Moreira da Câmara, por ser
exonerado, por portaria desta data, do referido cargo,
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de
Dezembro de 1956.
Major Manuel Emiliano Palma e alferes Manuel Luis
Monção Fernandes e Octávio Gabriel Calderon de
Cerqueira Rocha, todos de infantaria, nos termos da
segunda parte do artigo 58. o 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
par8; fazer parte das forças expedicionárias ao Estado
da India, devendo ser considerados nesta situação
desde 10 de Novembro de 1956.
<Visadas pejo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1956. Nilo
.[0 devidos emolumentos,
nos tormos do Decreto n.· 22257).

Por portarias de 21 de Dezembro de 1956:
Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Estado da índia,
onde se encontrava em comissão militar, o capitão
miliciano de infantaria João Esteves de Miranda, que
passou a expedicionário,
devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Novembro de 1956.
(Anotada

pelo TI'IIJ1loal de Contas em 27 de Dezembro

do 1056).

Adidos

Coronel de infantaria, 2.° comandante da Escola do
Exército, Armando Francisco Páscoa, por ter sido
nomeado, por portaria desta data, para o referido
cargo, devendo ser considerado nesta situação desde
15 de Dezembro de 1956.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas 000 31 de Dezembro

do 1956).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de artilharia pesada n.? 2, Abílio Dias
Paranhos, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do Ministério

2." Série
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do Interior, na Policia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Dezembro de 1956.
Alferes de artilharia, do comando militar da índia,
Vitor Manuel Medeiros Silva, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço militar no
ultramar, ao abrigo da alinea a) do artigo 3.0 do Decreto-Lei n. o 39 816, devendo see considerado nesta
situação desde 15 de Dezembro de 1956.
Alferes milicianos: de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 5, José Carlos Gomes Figueiredo e, de
artilharia, do regimento de artilharia pesada n. o 3,
António Manuel Chinita Lopes de Andrade, por terem
sido nomeados para desempenhar comissões de serviço na provincia de Macau, ao abrigo da alinea c)
do artigo 3.0 do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de
Setembro de 1954, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente,
8 de Dezembro e .
19 de Novembro de 1956.
Baixa do serviço

Alferes
miliciano
médico, em disponibilidade, do
2.0 grupo de companhias de saúde, Alberto Manuel
Santos Ortigão de Oliveira, nos termos da última
parte do artigo 3. o do Decreto-Lei n. o 28 404, de 31
de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz
de todo o serviço militar pela junta hospitalar de
inspecção, devendo ser considerado nesta situação
desde 14 de Dezembro de 1956.
Oficiais milicianos de reserva

Tenentes: de infantaria, do comando militar de Angola,
Augusto 'reles de Utra Machado, do centro de mobilização de infantaria n. o 1, Alfredo Alberto Saraiva
Canejo, do centro ele mobilização de infantaria n.? 2,
Egídio Barata Santana, do centro de mobilização de
infantaria n,o 8, Luís Aurélio Henriques, elo centro
de mobilização ele infantaria n." 9, Constantiuo Freire
Torres e, da brigada n.? 1 de telegrnfistas, Jaime
Sooiro Nunes; de cavalaria, do centro de mobilização
de cavalaria n.? 3, António Arlindo Félix Pavia e
Manuel de Faria Pereira llintze Ribeiro Nunes e,
médicos, do comando militar de Angola, Augusto
Herculano de Morais Alvim, do comando militar de
Macau, adido, Alexandre Mário Brandão Pinto da
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Veiga, do centro de mobilização do serviço de saúde
n.? 1, Alberto de Bettencourt, Carlos Queirós Salazar
de Sousa e José de Sousa Monteiro e, do centro de
mobilização do serviço de saúde n.? 2,Ii'ernando Augusto Alonso, António Carlos, António de Sequeira
Campos, Filinto dos Reis Novais e Amândio Barradas da Silva Fiadeiro, todos milicianos licenciados,
nos termos dos artigos 25.0 e 26.0 do Decreto-Lei
n. o 36 304, alterado pelo Decreto-Lei n. o 38916, de
18 de Setembro de 1952, por terem atingido o limite
de idade, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente,
3, 7 e 13 de Novembro,
2 de Dezembro, :\, 25 e 3 de Novembro, 6 de Dezembro, 27, 4, 9, 2:!, 29, 4, 7, 12, 21 e 27 de Novembro de 1956.
Alferes milicianos de infantaria, do centro de mobilização de infantaria n.? 1, António Maria de Sousa
e Faro de Lencastre, do centro de mobilização de
infantaria n. o 2, Lélio Vaz de Sousa, do centro de
mobilização de infantaria n. o 8, Manuel Pires e José
Caetano de Magalhães Cerqueira do Castro Amorim
e, da La companhia de depósito e recrutamento de
Moçambique, Mário Baptista de Oliveira, todos licenciados, nos tormos dos artigos 25.0 e 26.0 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,
17 de Novembro,
7 de Dezembro, 3, 2 e 1 de Novembro de 19D6.
(Anotada

pelo TrIbunal

de Contas em 27 de Dezembro

de 1956).

Quadro do serviço de administração 'militar

Coronel do serviço de administração militar, supranumerário, inspector do mesmo serviço, da Direcção do
Serviço de Administração Militar, onde continua colocado, Salvador Pereira da Silva, para preonchimento
de vaga no quadro, devendo ser considerado nosta
situação desde 4 do Dezembro de 195G.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, do batalhão de caçadoros n.? ;) (forças expedicionárias ao Estado da Índia), Joaquim JOHÓ
de Almeida, quo, de regresso daquele Estado, se
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apresentou em 5 de Dezembro de 1956, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Francisco Leal Isidoro, que, de regresso do
Subsecretariado
de Estado de Aeronáutica, se apresentou em 1 de Dezembro de 1956, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da sua apresentação.
(Visada pelo Tribunal de Contns em 2D de Dezembro de 1956. Nilo
silo devidos emolumentos,
nOS termos do Decreto n.' 22257).

Reserva

Coronel de infantaria, da direcção da arma, Mário Teles
Pamplona, 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
15 de Dezembro de 1956.
Coronel de engenharia, da direcção da arma, Joaquim
Guarda Antunes, nos termos da primeira parte da
alínea c) do artigo 12.° elo Decreto-Lei n.? 3G 304,
alterado pelo Decreto-Lei n. ° 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Dezembro de 1956.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, em serviço na Manutenção Militar, Luis Iglesias Guimarães, nos termos da alínea a) do artigo 12.°
do Decreto-Lei n." 3G 304-, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Novembro
de 1956.
Supranumerários

Capitão Rogério Fernando
equoira Taborda e Silva
e alferes Reinaldo Luís Lourenço
Leal, ambo de
artilharia, do grupo de artilharia contra aeronaves
n.? 1, onde continuam colocado, nos termos da segunda parto do artigo fl8.o do Decreto-Lei D.O 284:01,
substituído pelo Decreto-Lei n.? 32 G92, do 20 de
Fevereiro do H)..j.3,e ao abrigo da Portaria n," 11 079,
do 3 I do Agosto de 194:5, por terem sido nomeados
para faz r part das forças expedicionárias ao Estado
da índia, d v nrlo ser considerados nesta situação
desde, rospoctivamentc, 8 o 15 de Dezembro de 1956.
(Vl.n~a

sno

]1010 Trlhunal do Contai om 81 de Dezembro de 1D56. Nilo
ou Ho!\ cmotumoure«, n08 termos do Decreto u.o 2» 257),
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Por portaria de 23 de Dezembro de 1956:
Reserva

Coronel de artilharia,
comandante do regimento de
artilharia ligeira n." 3, Carlos Kol Alvarenga, 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 13 de Novembro de
1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas om 26 de Dozembro do 1956. Nilo
são devidos

emolumentos,

nos termos

do Decreto

n.· 22 257).

Por portaria de 24 de Dezembro de 1956:
Adido

Coronel de engenharia, director do Colégio Militar, Luis
Maria Bastos de Carvalho, por ter sido nomeado para
o referido cargo por portaria do 29 de Novembro de
1956, devendo ser considerado nesta situação desde
24 de Dezembro, também de 1956.
(Anotada

polo Tribunal

de Contas

em 27 de Dezembro

de 1956).

Por portaria de 27 de Dezembro de 1956:
Reforma
(Despacho de 20 do Dezembro do 1956 da CalxlI Goral do DOpó'
sltos, Créd lto o Providência,
publicado no Diário do Govemo
n.? 800,3." sórlo, do 24. do mosmo mOs o ano).

Capitão médico, do 1.0 grupo do companhias do saúde,
Fernando Jaime Machado Faria e capitão do quadro
elos serviços auxiliares do Exército, da 2. a Hepartição
da La Direcção-Geral
deste l\finistório, Francisco
Anacleto, o primeiro nos termos da ulínon d) e o so~
gundo nos da alinoa b) do urtigo 13.° (lo Doeroto-Lol
n. ° 30 304, de 24 do Maio do H)47, motl lficado polo
Docroto-Loi n.? 38 D1U, do 18 do Sot moro dr 1052,
o último por tor sido .i ulgado incapaz do todo O serviço, devendo SOl' considerados nesta situucão dosdo,
rospoctivamente,
22 do Abril o 1 d .T llnh~ do 10f>(),
de harmonia com o ~ único do arfigo 124.° do eitn<lo
Docreto-Loi n." 30304.
(Não carece do visto ou anotnç!lo do 'I'rtbuuul

do contns).
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portarias de 28 de Dezembro de 1956:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério
por ter deixado de prestar serviço no Subsecreta~
riado de Estado da Aeronáutica, o capitão do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, adido, na situação de reserva, Joaquim Dias Ribeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde l-de Janeiro de 1956.
(Visadn pejo Tribunal
do Contas cm 31 de Dezembro
silo devidos emolumentos,
nos termos do Decroto

de 1056. Nilo
22 257).

n,?

Adido

Major do corpo, do estado-maior, do comando militar
do Estado da India, Filipe Adérito de Alpoim Portocarrero de Barros Rodrigues, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço militar
no ultramar, ao abrigo da alínea a) do artigo 3.0 do
Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 8 de
Dezembro de Hl56.
(Anotada

palo Tribunal

de Contas

em 31 de Dezombro

de 1956).

Reserva

Coronel de infantaria, da direcção da arma, Francisco
)[aria Ramos o Silva, nOH termos da primeira parte
da alínea c) do artigo 12. o 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 de de 26 de Dezembro de 1956.
'oronol de infantaria, comandante do regimento de infantaria n.? 8, Jo é Joaquim de Almeida, nos termos
da alínea b) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 36 :304,
modificado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado ne ta situaçao d d ~6 de Dezembro de 19:>6.
apitão , eh fe de banda de música, do batalhão de caçadores n.? 1) Domingo' Martins Coelho, nos termos
da alín 11 b) 'do artigo 12.0 do Decr to-Lei n.? 361304:,
alterado pelo J) creto-Lci n." :~8\)16, de 18 de Sctornbro cl 1\l52, por t '1' Hi~lojulgado. incapu.:- do serviço
activ
p la. junta hospl~alarN do ll1spe?çao, dovondo
!' r cousid
rudo nesta situação do 'de 28 (10 D07.om1>1"0 d
195G.
(VllI\du

.no

polo Trlbuoal do Conlas om 31 de Dezombro
devido. omolumonto8,
no termos do Decreto

de 1956. Nilo

n.· 22 261).
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Por portarias de 29 de Dezembro de 1956:
Reserva

Coronéis de infantaria, presidente do 1.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, Henrique Guilherme Bastos
Horta e, comandante do regimento de infantaria n.? 6,
António Coelho Sampaio, nos termos da primeira
parte da alínea c) do artizo 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,
27 e 28 de
Dezembro de 1956.
(Visados pelo Tribunal de Contns em 51 de Dezombro de 1956. Nlo
.~o devidos emolumentos,
nOS termos
do Deereto n.· 22 257).

111- PROMOÇOES
Ministério

do Exército _La

Direcção-Geral

·2.a Repartição

Por portaria de 12 de Setembro de 1966:
Adidos

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria, adido, em serviço no comando
militar de Cabo Verde, António Henrique Trigo
Perostrelo da Silva, contando a antiguidade desde 1
de Novembro de 1906.
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia, adido, em serviço no comando
militar de Cabo Verde, António Fraga do Serpa,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de H)56.
(Vlsad.
pelo "l'r íhuun l do Co m as em 51 cio Dozembro do 19,,6. !:ilio
devtdo s omolumontos.
nos t~rlOOS do Decreto n.? 22 2b7).

Por portaria de 19 de Novembro de 1956:
Regimento de artilharia

pesada n. o 3

Alferes miliciano do artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia António Manuel Chinita Lopes de
Andrade, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1956.
(Visada pelo Tribunal
do Contas em 51 de Dozomhro de 1956. 8fto
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22 267).
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portaria de 23 de Novembro de 1956:
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 3

Tenente-coronel
de artilharia, comandante interino, o
major de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n.? 2, .Augusto do Carmo Machado.

26

(VIsada pelo TrIbunal
de Contas em
de Dezembro de 1956. São
devIdos omolumonrcs,
nos lermos do Decreto u.? 22 257).

Por portarias de 10 de Dezembro de 1956:
Contando a antiguidade desde \) de Dezembro de 1956.
Escola Prática

de Infantaria

Capitão, o tenente do infantaria António Manuel
Graça Pinheiro Rodrigues Inácio de Paiva.
(Visada pelo Trfbunal
devidos emolumentos,

da

de Contas em 31 de Dezembro de 1956. São
nos termos do Decreto n .• 22 257).

Regimento de infantaria

11.°

I

Capitão, o tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n. o 7 (batalhão de caçadores da Indía), supranumerário, José da Anunciação Velho.
Regimento de infantaria

n. o 3

Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço no
comando militar de Angola, Eduardo Padrão Soares,
(VIsada pelo TrIbunal
de Contus em 29 de Dezembro de 1956. sno
de vides emolumentos,
nos termo. do Decreto n .• 22257).

Capitão, o tenente de infantaria. do regimento de infantaria n. o 7, Jorge Manuel de Xleneses Rosa.
Regimento de infantaria

n.· 7

Capitão, o tenente de iufantaria Rui Fernando Apolónio
Reis.
(Vi.ada pelo Tribunal
de Contas om 31 de Dezembro
de 1956. São
devidos

emolumoutos,

nos tormos

Regimento de Infantaria

do Doeroto

n.· 22 267).

n.° 9

Capitão, o tenente de infantaria, do regimento do infantaria n.? 1, Tlerberto Alfredo elo Amaral Sampaio.
(VIsada pelo TrIbunal de Contns em 29 <lo Dezembro do 1956. Silo
dovldos amctumeutoa,
no. termos do Docroto n.· 22 257).
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Regimento de infantaria n. ° 16

Capitão, o tenente
des.

de infantaria Manuel Ferreira

Batalhão independente de infantaria

Capitão, o tenente
Sarmento.

Gue-

n.O 17

de infantaria Hélder José François

Batalhão de caçadores n.O2

Capitães, os tenentes de ~infantaria, do regimento de
infantaria n.? 8, Miguel Angelo Melo Coelho de Moura
e, do batalhão de caçadores n.? 10, Renato Gil Botelho de Miranda.
Batalhão de caçadores n.O 4

Capitães, os tenentes
dores n.? i, Júlio
meida Pires e, do
Fernando Artur de

ele infantaria, do batalhão de caçaEugénio Augusto Viegas de Albatalhão de metralhadoras n.? 1,
Oliveira Baptista da Silva.

(Visada pelo Tribunal de Contas em SI de Dezembro de 19ó6. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Batalhão de caçadores n. ° 5

Capitão, o tenente de infantaria, supranumerário,
da
Escola Prática de Infantaria (batalhão de caçadores
Vasco da Gama), Fernando Xavier Vidigal da Costa
Cascais.
Batalhão de caçadores n.O 7

Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço na
Escola do Exército, como instrutor militar de táctica
de infantaria, Carlos Manuel de Melo Silva Flor Brás
dos Santos.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1966. Silo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 267).

Batalhão de caçadores n. o 8

Capitães, os tenentes ele infantaria, do regimento de
infantaria n. o 1, Carlos Alberto Vahnon Mourão da
Costa Campos o, do regimento de infantaria n. o 2,
José Henrique Neves.
.
Batalhão de metralhadoras

Capitão, o tenento
sada.

de infantaria

n.O 2

Nuno Alexandre

Batalhão de metralhadoras

Lou-

n.· 3

Capitães, os tonentes de infantaria Duarte Leite Pereira
e Virgílio António Alvos Guimarães.
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Comando militar de Angola

Capitão, adido, o tenente
Alberto Rocha Gomes.

de infantaria,

adido, Carlos

Comando militar de Moçambique

Capitães, adidos, os tenentes de infantaria, adidos, Francisco da Silva Pires e Gustavo Henriques Rebelo de
Sousa.
Batalhão de caçadores n.O 5
Batalhão de caçadores

da lndla

Capitão, supranumerário, o tenente de infantaria, supranumerário, António Namorado Freire.
Adidos

Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço no
Ministério
do Interior, na Guarda Nacional Republicana, Amílcar Alexandre Xlartins.
Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço no
Secretariado
Geral da Defesa Nacional, Francisco
José Soares Ogando.
(Visadas pelo Tribunal de Conta. em 31 de Dezembro do 1956. São
devido. emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22 257).

Por portarias

de. 14 de Dezembro

de 1956:

Ministério do Exército - 2.· Direcção-Geral-

2." Repartição

Coronel, chefe, o tenente-coronel
de engenharia, do
batalhão do caminhos de ferro, J oão Ilenriq ue Branco
Pereira Dias.
Escola Prática de Engenharia

Major, o capitão

de engenharia

Alexandre

Guedes de

Magalhães.
Regimento de engenharia n.O 2

Teuento-coronel, O major de engenharia, da escola prática da arma, António da Silva Leitão.
Batalhão de telegraflstas

Mnjor,

o capitão

de engenharia

Luís Cãncio

Martins.

(Visada pelo Tribunal de Contas em de 29 Dezemhro de 1966. afio
duvldos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 267).
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Adido

Tenente-coronel, o major de engenharia, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Câmara Municipal
do Porto, Angelo Tavares da Silva.
(Visada polo Tribunal de Contas em 31 do Dozembro de 1956.Silo
devidos emolumontos, nos termos do Decreto n.o 22 267).

Por portaria de .t8 de Dezembro de 1956:
I.° grupo de companhias de administração militar
Tenente do serviço de administração militar, o alferes
do mesmo serviço António Carlos Cerrado Mourão,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1956.
(Vlsuda pelo Tribunal de Contas em :11 de Dezembro de 1956. Silo
devidos emolumentos,
nos termos do Deereto n.? 22 257).

Por portarias de 21 de Dezembro de 19156:
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Capitão, o tenente de cavalaria, com o curso geral do
estado-maior, Fernando Alberto da Cunha Baptista de
Lucena de Almeida Vasconcelos.
t Visada
devidos

pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1956. Silo
emolumentos,
DOO tormos do Docreto
n.? 22 257).

Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, adido, professor catedrático da 4. a cadeira da Escola do Exército,
funções de que fica exonerado, Armando Prancisco
Páscoa.
Regimento de infantaria

n.O 7

Coronel, comandante, o tenente-coronel
de infantaria,
comandante interino, Fernando Augusto Nogueira
Velho de Chaby Júnior.
Regimento de infantaria. n.O 9

Tenente-coronel, 2.0 comandante, o illnjol' de infantaria,
da direcção da arma, Ernesto Ferreira Proença.
Direcção da Arma de Engenharia

Tenente-coronel,
o major de engenharia, do quartel-general da La região militar, António Maria Ferreira Bastos.

2.' Série
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Inspecção do Serviço Automóvel do Exército

Coronel, o tenente-coronel de engenharia. comandante
do grupo de companhias de trem auto, Octávio Esteves Paulo Cardoso.
Escola Prática de Engenharia

Majo~', o capitão de engenharia, do. grupo de companhias de trem auto, Henry Dumont Nesbítt.
Adido

Coronel, o tenente-coronel de engenharia, adido de licença ilimitada, Frederico de Gusmão Correia .Arouca.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1956.São
devidos emolumentos, nos termos de Decreto n.· 22257).

Regimento de infantaria

n. o I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, o soldado cadete n,o 1106/54, do regimento de
engenharia n. o 1, Francisco José de Castilho Neves,
contando a antiguidade desde 14 de Dezembro de 1956.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, o soldado cadete n.? 575/56, do regimento de
lanceiros n. o 2, Pedro Maria Ferreira Soares , ilva,
contando a antiguidade desde 14 de Dezembro de 1956.
Batalhão de caçadores n.O 5

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, o soldado cadete n." 540/56, do regimento
de infantaria n.? 1, Armando Teófilo Silva Rocha da
Trindade, contando a antiguidade desde 14 de Dezembro de 1956.
(Nlo carocem de ylsto ou anotação do Tribunal de Contas).

P01'

portarias de 24 de Dezembro de 1956:
Escola Prática de Engenharia

Major, o capitão de engenharia Vasco Esteves Ramires.
Regimento de engenharia n.· I

Tenente-coronel.
2.0 comandante,
ria Firmino Silva.

o major de engenha-

Adidos

Coronel o tenente-coronel
de engenharia, adido, em
servido no comando militar de Moçambique, Albano
Moreira do Almeida.
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Tenente-coronel,
professor efectivo, o major de engenharia, adido, professor efectivo do curso para a promoção a oficial superior no Instituto de Altos Estudos Militares, Eduardo J orge Gomes da Silva.
Tenente-coronel,
professor efectivo, o maj 01' de engenharia, adido, professor efectivo do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Manuel Cortês Marinho
Falcão dos Santos.
Majores, professores catedráticos, os capitães de engenharia, adidos, professores catedráticos da Escola do
Exército, Gabriel Constante Júnior, Rogério Humberto Alves Machado de Sousa e Alexandre Nobre
dos Santos.
Major, o capitão de engenharia, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na Câmara J\Iunicipal de Cascais, António Gonçalves Barata Galvão.
Major, o capitão de engenharia, adido, professor efectivo do Colégio Militar, Miguel Rodrigues da Costa
Paiva.
Major, o capitão de engenharia, de licença ilimitada,
Manuel João Pais de Azevedo.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 81 de Dezembro de 1956. SAo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 257).

Por portaria de 27 de Dezembro de 1956:
Hospital Militar Principal

Capitão médico, o tenente médico Joaquim Luis da Silva
Santos. (Visada polo Tribunal do Contas um 31 do Dozombro de 1956, S~O
devidos emolumentos,

no" termos do Decreto n.? 22 257).

Por portarias de 28 de Dezembro de 1956:
Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel
de infantaria, subchefe do
distrito de recrutamento e mobilização n.? 11, Carlos
Barreiro Pais de Atarde.
Distrito de recrutamento e mobilização n. o 2

Coronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria, subchefe
elo distrito ele recrutamento e mobilização n.? J, Joito
Miguel Rocha de Abreu.

2." Série
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de caçadores n. o 4

Tenente-coronel,
comandante, o major de infantaria,
do batalhão de metralhadoras
n.? 1, Joaquim dos
Santos Gomes.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 31 de Dozembro de 1956. Silo
dovidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 ~57).

Batalhão

de caçadores

n. ~ 10

Tenente-coronel,
comandante, o major de infantaria, do
campo de tiro da serra da Carregueira, Artur Ferrão
Pimentel da Costa.
Batalhão

de caçadores

n.O 5

Capitão, o tenente chefe de banda de música, do regimento de infantaria n.? 16, José João Duarte Craveirinha,
Regimento de infantaria

n. o 16

Alferes chefe de banda de música, o sargento-ajudante
músico, da Guarda Nacional Republicana, Manuel da
Silva Dionísio.
Ministério

do Exército - 2.· Direcção-Geral-

3.· Repartição

Contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1956:
Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço, do regimento de infantaria n.? 10,
Júlio Simões de Sousa da Silva.
Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço J oito da Cruz Quintino.
Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço, do regimento de cavalaria n.? 3,
António dos Santos Lajes Martins.
Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço, do 1.0 grupo de companhias de
administração militar, Ilorácio Manuel da Costa Vieira
Coelho.
Capitão do serviço de administração
militar, o tenonte
do mesmo serviço, do 2.0 grupo do companhias de
administração militar, Nuno Hélder Louro Coelho.
Capitão do SOITj~O de adIllini<;~r~\tlOmilitar, o tenente
do mesmo serviço Manuel Vieira da Luz.
Ministério

do Exército - Direcção dos Serviços do Ultramar

Cap itão do s r-viço do admini,stra,c:tlOr!Jl ili~ar, o tenente
do mesmo sorvrço Hélder 'I ouras '\ irgílio.
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Comando militar dos Açores

Capitão do serviço de administração
militar, o tenente
do mesmo serviço Alfredo António Moura de Azevedo.
Grupo de artilharia

de guarnição

Capitão do serviço de administração
do mesmo serviço Armando Brito

militar, o tenente
Martins Coelho.

Quadro do serviço de administração militar

Capitão do serviço de administração
militar, o tenente
do mesmo serviço, em serviço no Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, onde continua prestando
serviço,
José Maria dos Santos.
Escola Prática de Administração

Capitão do serviço de administração
do mesmo serviço Américo José
Barata.

Militar

militar, o tenente
Correia dos Santos

Manutenção Militar

Capitães
do serviço de administração
militar, adidos,
os tenentes
do mesmo serviço, adidos, Febo Luz da
Mota Furtado e Arnaldo Afonso de Almeida Antunes.
Comando militar de Moçambique

Capitão do serviço de administração
tenente
do mesmo serviço,
adido,
de Avila.

militar,
António

adido, o
Corvelo

Subsecretariado de Estado da Aeronáutica

Capitão do serviço de administração
militar,
tenente
do mesmo serviço,
adido, Mário
Salsa.
Capitão do serviço de administração
militar,
tenente
do mesmo serviço,
adido, Casimiro
de Abreu e Silva.
(Visadas polo Tribunal
dovldos emolumontos,

Por portarias
Ministério

de

adido, o
da Silva
adido, o
Cândido

de Contas em 31 de Dezembro de 1966, S10
nos termos do Decreto n.? 22 257).

29 de Dezembro de 1956:

do Exército-I,"

Direcção·Geral

Major do corpo do estado-maior,
o capitão do mesmo
corpo Joaquim Azevedo Martins da Costa.
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Adido

Major do corpo do estado-maior,
o capitão do mesmo
corpo,
adido,
em serviço
no quartel-general
do
comando militar de Macau, António Adriano Faria
Lopes dos Santos.
Escola Prática

de Infantatia

Coronel,
comandante,
o tenente-coronel
de infantaria,
comandante,
:Mário José Pereira
da Silva.
Regimento de infantaria

n,· II

Coronel,
comandante,
o tenente-coronel
comandante
interino,
Mário
Jaime
Rocha.
Batalhão

Tenente-coronel,
do regimento

de caçadores

de infantaria,
de Cerqueira

n.· 2

comandante,
o major de infantaria,
de infantaria n." 5, Joaquim Peraltinha.
Batalhão de metralhadoras

n.· 2

Tenente-coronel,
comandante.
o major de infantaria,
comandante
interino,
Albertino
Carreira Mariano.
Adidos

Tenente-coronel,
o major de infantaria,
adido, em serviço na província
de Angola, J osó Manuel de Sousa
e Faro Nobre de Carvalho.
Tenente-coronel,
o major de infantaria,
adido, em serviço no Ministério
do Interior,
na Guarda Nacional
Republicana,
Alberto Vilarinho Rosa Garoupa,
(Visadas pelo Tribunal de Oontus em S1 de Dezembro do 1956. 8110
devidos omolumentos,
nos termos do Decrete
22257).

D.·

IV -

COLOCaçOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÉNCIAS

Ministério do Exército _l.a Direcção·Geral-

a
2. Repartição

Por portaria de 10 de Dezembro de 1956:
Batalhão de caçadores n.· I
(Forças expedicionárias ao Estado da lndla)

Capitão de infautatiu., no quadro
quirn Alves ::\101' ira.

da arma, António

J oa-
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de 1956:

Nomeado professor efectivo do curso para à promoção
a oficial superior, o major do corpo do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Joaquim Frade
Gravito, nos termos dos artigos 15.° e 16.° do Decreto
n.? 37139, de 5 de Novembro de 1948, na vaga do
tenente-coronel
José Sacadura Moreira da Câmara,
que, por esta portaria, fica exonerado do referido cargo.
Nomeado professor adj unto, interino, da 12. a cadeira
da Escola do Exército, nos termos do artigo 22.0 do
Decreto-Lei n." 30874, de 13 de Novembro de 1940,
e artigo 2.° do Decreto-Lei n.? 26341, de 7 de Novembro de 193ô, o major de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n. ° 1, Eduardo Luís de Sousa
Gentil Beça, durante o impedimento do capitão Augusto Gomes Pastor Fernandes, nomeado para frequentar o curso para a promoção a oficial superior
no corrente ano lectivo.
.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1956. Sl10
devidos emolumentos, nos t:rmos do Decreto n.? 22257).

Nomeado professor eventual do curso para a promoção
a oficial superior das armas, o capitão do corpo do
estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério,
onde continua colocado, António Reinato de Almeida
Fernandes, nos termos do artigo 17.° do Decreto
n." 37 139, de 5 de Novembro de 1948, om substituição do major do mesmo corpo Joaquim Frade Gravito, que, por portaria desta data, foi nomeado professor efectivo do mesmo curso.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 27 de Dozembro

do 1956).

Escola do Exército

Professor adjunto do grupo das 19. a, 20. a, 21. a O 22. a
cadeiras, nos termos dos artigos 18.°, 19.°, 20.° e 21.°
do Decreto-Lei n.? 30874, de 13 de Novembro de
1930, alterado pelo Decreto-Lei u. ° 3G 237, de 21 de
Abril de 1947, o capitão do serviço de administração
militar, da escola prática do mesmo serviço, António
Monteiro Alves dos Santos, na vaga do major Daniel
Neves Sales Grade, que, por portaria de 2G de Junho
de 1956, foi nomeado professor catedrático da 21.a
cadeira da mesma Escola e exonerado do referido
(Visada polo TrIbunal de Contas em 29 de Dezembro do 1956. SAo
cargo.
devidos

emolumontos,

nos termos do Decreto

n.o 22 257).
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Oflcinas Gerais de Fardamento

Director, o coronel do serviço de administração militar,
chefe da 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste
Ministério. cargo de que fica exonerado por esta
portaria, Acácio Monteiro Cabral, nos termos do artigo 27. o do Decreto n. o 11 605, de 23 de Abril de
1926, e base III da Lei n.? 2020, !'le 19 de Março de
1947, na vaga do coronel João Coelho Lopes, colocado na situação de supranumerário
por portaria
desta data e exonerado do referido cargo.
Ministério do Exército - 2. Direcção-GeralA

3.' Repartição

Chefe, o tenente-coronel
do serviço de administração
militar Vasco Serapião das Neves Martins, nos termos do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 31 951, de 1 de
Abril de 1942, na vaga do coronel Acácio Monteiro
Cabral, que, por portaria desta data, foi nomeado director das Oficinas Gerais de Fardamento e exonerado deste cargo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1956. 81\0
devidos emotumentos, nos termos do Decreto n.o 22 257).

Ministério do Exército - 3." Direcção-Geral

Capitão de engenharia, com o curso geral do estado-maior, da Escola Prática de Engenharia, Nuno Maria
Rebelo Vaz Pinto.
Comando militar de Angola

Major de infantaria, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Carlos da Costa Campos e Oliveira.
Batalhão de caminhos de ferro

Comandante, interino, o major de engenharia, 2.0 comandante do mesmo batalhão, Inácio Xavier Teixeira da
Mota.
2. o comandante, interino, o capitão de engenharia, adido,
professor catedrático da Escola do Exército, onde
continua colocado, desempenhando estas funções por
acumulação,
Rogério Humberto Alves Machado de
Sousa.
Direcção do Serviço de Administração Militar

Coronel do servico de admini tracão militar, supranumerário, João Coelho Lopes.
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Por portarias de 21 de Dezembro de 1956:
Nula e de nenhum efeito a portaria de 6 de Novembro
do corrente ano, inserta na Ordem do Exército n.? 11,
2. a série, também do corrente ano, na parte respeitante it colocação na Direcção da Arma de Artilharia
do tenente-coronel de artilharia Augusto Adolfo Cancela Alves Mimoso.
Escola do Exército

2.° comandante, o coronel de infantaria, no quadro da
arma, Armando Francisco Páscoa, nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 30874, de 13 de Novembro de 1940, na vaga do coronel Emírcio Leão Maria
Magno Teixeira Pinto, que, por portaria de 7 de Setembro de 1956, foi nomeado comandante, interino,
e ficou exonerado. das referidas funções.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1956. Slo
dovldos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22257).

Ministério do Exército - 3.· Direcção-Geral

Capitães de infantaria, do regimento de infantaria n. o 1,
Fernando Vasconcelos Cipriano dos Santos, do regimento de infantaria n, ° 5, Henrique Chagas Lopes,
do regimento de infantaria n.? 7, Rui ele Carvalho
Ferreira dos Santos, do regimento ele infantaria n.? 14,
.J osé do Santos Oliveira, do batalhão de caçadores
n. o 10, António José dos Santos e, do batalhão de
metralhadoras n.? 3, Luis dos Santos Pinto.
Quartel-general

- I.· região militar

Capitão de infantaria, com o curso geral do estado-maior,
do regimento de engenharia n. o 2, Joaquim Moreira
Rebelo.
Comando militar do Estado da índia

Capitão de infantaria, do batalhão independente de infantaria n. ° 17, Carlos Alfredo Guedes Pinto Vilela.
Tenente de infantaria, da La companhia disciplinar,
Armindo Martins Pinto Elvas.
Alferes: de infantaria, da Escola do Exército, Mário
Firmino Miguel
.J osé dos Santos
arreto Curto
e de artilharia, do grupo d artilharia de guarnição,
Vítor Manuel Medeiros Silva.
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n.· 2

Tenonte de infantaria, do regimento de infantaria n.? 4,
João Domingos dos Santos Inácio.
Regimento de infantaria

n.· 15

Tenente de infantaria, do regimento de infantaria n.? 12,
Bernardino Luís de Matos Pereira. Torres.
•
Regimento de Infantaria

Tenente de infantaria, do batalhão
Herculano da Fonseca Matos.

n.· 16

de caçadores n.? 0,

Batalhão independente de infantaria

n.· 17

'I'enente de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1,
António Justino Martins Chorão Vinhas,
Batalhão independente de infantaria

n.O 18

Tenentes de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 14,
João Gomes do Amaral e, do regimento de infantaria
n. o 1o, J oão António Gonçalves Serôdio.
Batalhão

de caçadores n.· I

(ForçaS expedicionárias

ao Estado da [ndla)

Alferes de infantaria, do regimento
Manuel Luis ::\1011Ç5.0 Fernandes.
(Forças

de infantaria n. ° 7,

Batalhão de caçadores n.· 2
expedicionárias
ao Estado da Indla)

l\Iajor de infantaria, do batalhão independente
taria n.? 19, ::\1anuel Emiliano Palma.

de infan-

Batalhão de caçadores n.· 3

Tenente
Lorno

de infantaria,
Piros.

da escola prática da arma, ::\Iário

Batalhão de caçadores
(Forças expedicionárias

n.· 5

ao Estado da Indla)

Alferes de infantaria, do batalhão independente de infantaria u,o 18, Octávio Gabriel Calderon de Cerqueira Rocha.
Batalhão de caçadores

n.· 9

'I'on nto do infantaria, do regimento do infantaria n.? Lê,
Rocério Auau to Garrett da Silva e Castro.
Alfo/' H do qu~dl'o dos orviços auxiliar s do 1<jxército,
no quadro dos me 'mos s rviços Francisco Leal Isidoro.
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Batalhão de caçadores n.O 10

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n.? 8, Armindo Alves de
Carvalho, por pedir.
Direcção da Arma de Artilharia
Inspecções

Adjunto da 3. a inspecção, o tenente-coronel de artilharia, do quartel-general
da 3. a região militar, Adolfo
Oancela Alves Mimoso.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O I

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n, ° 5, Rogério Fernando
Sequeira Taborda e Silva.
Alferes de artilharia, do grupo de artilharia de guarnição,
Reinaldo Luis Lourenço Leal.
Regimento de cavalaria n,· 5

Tenente de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 8
(grupo de carros de combate), Armando José da Silva
Freire, por pedir.
Regimento de cavalaria n.· 8
•

(Grupo

de carros

de combate)

Tenente de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 5,
Alexandre Manuel Gonçalves Dias de Lima, por pedir.
Grupo de companhias de trem auto

Oomandante, o tenente-coronel de engenharia, da direcção da arma, Manuel Artur Teles da Costa Monteiro.
Depósito Geral de Material de Engenharia

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do ]~xórcito,
no quadro dos mosmos serviços, Joaquim José de
Almeida.
Comando militar de Angola

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 3, Francisco
Augusto de Oliveira Afonso.
Alferes miliciano do infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n.? 2, Manuel Augusto Leite
de Vilhena.
Comando militar de Moçambique

Tononte miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de engenhos, Rui Manuel Gouçalvos Vaz.
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Alferes milicianos: de artilharia, do regimento de artilharia pesada n. o 3, Francisco José da Silva Guimarães e, do regimento de artilharia antiaérea 'fixa,
Eduardo Ribeiro Pereira e de engenharia, do comando
militar de Angola, José Agostinho Dias, todos em
disponibilidade.
Comando militar de Cabo Vbrde

Alferes miliciano d O serviço de administração militar,
em disponibilidade, da 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, Alexandre Manuel Silva Ribeiro de Almeida.
Regimento de infantaria

n.v I

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. o 15, José Máximo Moncada
de Oliveira e Silva.
Batalhão de caçadores n.s I

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, Emílio César Garção de
Miranda Relvas.
Batalhão de caçadores n.· 5
Batalhão de caçadores da Indla

Capitão miliciano
randa.

de infantaria

Regimento de artilharia

João Esteves

de Mi-

pesada n.· 2

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n.? 2, António Lopes
Rodrigues.
Regimento de artilharia

antiaérea flxa

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar da Guiné, Sérgio Godefroy Soares
Moreira.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 3

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, Abílio Augusto Fortuna
de Moura.
Aspirante a oficial miliciano de artilbaria, do grupo de
artilharia contra aeronaves n. o 2, António Manuel
Gomos Teixeira, por motivo disciplinar.
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de telegraftstas

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, do
comando militar de Moçambique,
Alípio J OSÓ Serra
Cardoso Pinto.
I.o grupo ~e companhias de administração

militar

Alferes miliciano do serviço de administração
militar,
do hospital militar regional n. ° 4, António Simão
Toscano.
2.0 grupo de companhias

de administração

militar

Alferes miliciano do serviço do administração militar,
elo regimento de artilharia ligeira n.? Ó, Alexandre
Alvaro do Assis 'I'oixoira da Gama Lobo Xavior.

Por portaria

de 28 de Dezembro de 1/)56:
Comando militar

da índia

Chefe do estado-maior, o major do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério. Filipe
Adérito de Alpoim Portocarrero de Barros Rodrigues.

Por portarias de 31 ele Dezembro de 1956:
Governo militar

de Lisboa

Governador, o general, vogal do Conselho Superior de
Disciplina do Exército, José Maria Rebolo Valente
de Carvalho.
Ministério

do Exército -I.. Oirecção-Geral-

2.· Repartiçlo

Major de infantaria, ela 3. a Repartição desta Dirocçito-Geral, José Catela Teixeira Stockler de Albuquerque.
Capitão elo quadro dos erviços auxiliares do Fjxército,
da Manutenção Militar, João Augusto do Lima.
Batalhão

de caçadores

n. o 9

Alferes do quadro dos serviços auxiliares elo Fjxército,
do regimento do artilharia, ligeira n.? ô, Manu 1 Jo Ó
Fornandoa, sem disp êndio para a Fazenda N acionalBatalhão

de metralhadoras

n.O I

2.° comandante, o major de infantaria, do r gimel1;to
de infantar ia n.? 12, Josó Eugénio Borges, por pedI!".

ORDEM DO EXERCITO N.· 13

2.' Série

941

Distrito de recrutamento e mobilização n.OII

Subchefe, o tenente-coronel de infantaria, da 2. a Repartição da La Direcção-Geral deste Ministério, Mário
da Costa Santos Anino.
Campo de tiro da serra da Carregueira

Major de infantaria, do regimento
Armindo de Jesus Fernandes.

de infantaria n.? 11,
.

Companhia divisionãria de manutenção de material

Comandante, O capitão de artilharia, da direcção da arma,
Augusto José Pais Ladeira.

Ministério
Por portaria

do Exército - Repartiçl!o Geral

de

11 de Dezembro de 1956:

Sacerdote António Alexandre Ferreira de Melo - nomeado para, com a graduação de tenente, prestar
assistência religiosa ao pessoal do batalhão de caçadores Além-Douro, expedicionário ao Estado da índia,
nos termos da alínea a) do artigo 13.° da Lei n.? 1961,
de 1 de Setembro de 1937, artigo único do Decreto-Lei n." 31 27G, de 19 de :Maio de 1941, e artigo 8.°
da Portaria n." 11 022, de 12 de Julho de 1945.
(Não carece de visto ou anotação

vMinistério

MELHORIA

do Exército _La

do Tribunal

de Contas).

DE PENSOES

Direcção-Geral-

2.a Repartição

Por jJortari(t de 21 de Dezembro de 1956:
Concedido o abono de melhoria de pensão que lhe foi
atribuído, nos tormos do § 3.° do artigo G.o do Decroto-Lei n." 28404, de 31 de Dezembro de 1937,
ao tonente-coronel do serviço de administração militar, na situação de reserva, António Ribeiro dos Reis,
no quantitativo d 51.00015, d.esde~31 de Outubro. de
1936, por ter completado mais tres anos de serviço,
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ao abrigo do artigo 8.0 do Decreto-Lei n.? 28402,
da data acima referida, passando a contar, desde
aquela data, 36 anos de serviço completos.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1956. São
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22257).

ror portaria de 28 de Dezembro de 1956:
Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes foi
atribuido, nos termos do § 3.0 do artigo 5.0 do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1037,
aos oficiais, na situação de reserva, em seguida mencionados, por terem completado o número de anos
de serviço que a cada um vai indicado, ao abrigo do
artigo 8.0 do Decreto-Lei n.? 28402, da data acima
referida:
Tenente de artilharia Carlos Justino de Morais
Teixeira, 18.2466, desde 1 de Dezembro de
1956 - 23 anos de serviço.
Tenente de artilharia Gualdino Ribeiro Guimarães
de Passos, 12.160t5J56, desde 29 de Novembro
de 1956 - 16 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal de Coutas em 31 de Dezembro do 1956. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 267).

VI- RECTIFICAÇAo

DE PENSOES

Ministério do Exército _La Oirecção.Geral-

2.a Repartição

P01' portaria de 23 de Dezembro de 1906:
Passa a SOl' de 42.026tS40, desde 20 de Setembro de
1948, e não de 41.824680, que primitivamente lhe
havia sido atribuída, por se ter verificado haver lapso
na contagem do ROU tempo de servico , a pensão anual
atríbuída ao brigadeiro do artilharia Ro quo do Soqueiru
Varejão, colocado na ituação de reserva por portaria
de 8 de Outubro de 1048, visada pelo 'I'ribunal de
Contas em 20 do mesmo mõs o ano.
(Visada pelo 'I'rfbunul do Contns om 22 de Dezembro do 1956. N1lo
silo dovidos cmorumonros, nos termos do Docroto u.? 22 257).
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de 1956:

A pensão anual atribuida ao tenente-coronel do serviço
de administração militar Cupertino Alves Gomes
colocado na situação
de reserva por portaria d~
26 de Setembro de 1956, visada pelo Tribunal de
Contas em 1 de Outubro do corrente ano, passa a
ser de 47.407 b20, desde 20, também de Setembro
de 1956, e não de 42.962MO, que primitivamente
lhe havia sido atribuída, por se ter verificado haver
lapso na contagem do sou tempo de serviço.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1956. Não
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n,? 22251).

VII- CONDECORAÇOES

Ministério

E LOUVORES

do Exército - Repartição
de 17 de Dezembro

Por p01'farias

do Gabinete
de 1956:

Louvado o general Leonel Neto de Lima Vieira, pelas
altas virtudes militares que, através da sua longa
carreira, demonstrou possuir, impondo-se, em todas
as circunstâncias, à consideração geral, como chefe
pre tigioso e respeitado. No cargo de governador
militar do Lisboa, que desempenhou durante os últimos quatro anos, teve mais uma vez a oportunidade
de patentear, em elevado grau, aquelas virtudes,
através de uma inteligente acção de comando, sempre
norteada por um elevado sentido patriótico, por um
espírito de justiça, tão firme como compreensivo, e
por normas do melhor bom senso, que inspiravam
confiança a tOdOR os seus subordinados, mesmo nos
momentos mais diflceis. Em tudo muito contribuiu
para o prestígio das instituições militares, prestando
ao Pais e ao Exército erviços que, a todos os titulos,
devem SOl' consid rados muito rolevantes, extraordinários e tliHtintls15imos.
ondecorado com a medalha de ouro de serviços distinto' por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artiO'o 1;).°, com roferência ao ~ 2.° elo artigo 51.°,
do Ro;ulnmonto da :Modallta Militar, elo 19.iG, o gonoral Leonel
oto elo Lima Vieira.

x
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Por portarias de 18 de Dezembro de 1956:
Louvados os segundos-sargentos José Fonseca Cardoso,
Francisco José Batanete e João Carneiro Fernandes,
do regimento de cavalaria n.? 6, porque no desempenho dos serviços de quê foram encarregados se
houveram sempre com muita competência, zelo e
grande dedicação pela sua unidade, mostrando possuir em elevado grau qualidades de abnegação, desinteresso e espírito de sacrifloio , o que, a par de um
comportamento moral exemplar, os tornaram dignos
da maior consideração e estima tanto por parte dos
seus superiores, como dos seus subordinados.
Condecorados
com a medalha de mérito militar de
4. a classe, nos termos do artigo 52.° do Rogulamento
da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, por estarem ao abrigo do artigo 26.° do mesmo regulamento,
os segundos-sargentos
José Fonseca Cardoso, Francisco José Batanete e João Carneiro Fernandes, do
regimento de cavalaria n. ° 6.

Ministério

do Exército - I.a Direcçl!o-Geral

Por portarias

_ I.a Repartiçl!o

de 20 de Novembro de 1956:

Louvado o tenente-coronel
de infantaria, na situação
de reserva, João Carlos Guimarães, por ter domonstrado, durante mais do dezas eto anos em que serviu nesta Direcção-Geral,
como eh Ie d secção da
3. a Repartição,
apreciáveis qualidades de trabalho,
lealdade e camaradagem, que o tornam digno da consideração o estima de todos os seus camarndas. Oficial competente e muito dedicado pelo serviço, r velou, pela colabornção
qu prestou na comissão
nomeada para e itudar as alterações a introduzir no
Regulamento Geral do Serviço do Exército, SOl' um
valioso auxiliar do seus chefes, om tudo prestando
serviços que devem SOl' considerados relevantes
distintos.
Condecorado com a m dalha de prata do serviços distintos, por ter sido julgado ao abrigo da alio a a) <10
artigo 17.°, com referência ao § 2.° do artiao D1.°,

2." Série
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do Regulamento da Medalha Militar, do 28 de Maio
de 19-:16,o tenente-coronel dA infantaria, na situação
de reserva, João Carlos Guimarães.

VIII - DECLARAÇOES
Ministério

do Exército _1.& Direcção-Geral-

2.& Repartição

1) Conta a antiguidade do seu actual posto desde 1
de Janeiro de 1955 o major do corpo do estado-maior
António Adriano Faria Lopes dos antos, promovido
pela presente Ordem do Exército, O qual vai ocupar na
escala o lugar imediatamente à direita do major do
mesmo corpo Henrique Alberto de Sousa Guerra Júnior.

2) Conta a antiguidade do seu actual posto desde 16
de Janeiro de 1956 o major do corpo do estado-maior
Joaquim Azevedo Martins da Costa, promovido pela
presente Ordem do Exército, o qual vai ocupar na escala
o lugar imediatamente à direita do major do mesmo
corpo Erne ·to António Luís Ferreira de Macedo.
3) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que lhes vão indicadas os seguintes oficiais,
promovidos pela presento Ordem do Exército:
Infantaria

Coronéis:
Armando Francisco Páscoa e Fernando Augusto Nogueira Velho _9haby Júnior, desde
15 de Dezembro de 1906.
João )liguel Rocha do Abreu e Carlos Barreiro Pais de Ataide, desde 26 de Dezembro de 195(3.
Mário J aime de erqueira Rocha, desde 27 de
Dezembro de 1956.
)fário José Pereira da ilva, desde 28 de Dezembro de 1950.
T nonte -coronéi :
Ernesto F rreira Proença,
z rubro de 1956.

desde 15 de De-
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Artur Ferrão Pimentel da Costa e Joaquim
dos Santos Gomes, desde 26 de Dezembro
de 1956.
José Manuel de Sousa e Faro Nobre de Carvalho, Alberto Vilarinho Rosa Garoupa e
Joaquim Peraltinha, desde 27 de Dezembro
de 1956.
Albertino Carreira Mariano, desde 28 de Dezembro de 1956.
Artilharia

Tenente-coronel Augusto do Carmo Machado, desde
13 de Novembro de 1956.
.
Cavalaria

Capitão Fernando Alberto da Cunha Baptista de
Lucena de Almeida Vasconcelos, desde 14 de
Dezembro de 1956.
Engenharia

Coronéis:
João Henrique Branco Pereira Dias, desde
13 de Dezembro de 1956.
Frederico de Gusmão Correia Arouca e Octávio Esteves Paulo Cardoso, desde 15 de
Dezembro de 1956.
Albano Moreira de Almeida, desde 24 de Dezembro de 1956.
Tenentes-coronéis:
Ângelo Tavares da Silva e António da Silva
Leitão, desde 13 de Dezembro de 1956.
António Maria Ferreira Bastos, desde 15 de
Dezembro de 1956.
Manuel Cortês Marinho Falcão dos Santos,
Eduardo Jorge Gomes da Silva e Firmino
Silva, desde 24 de Dezembro de 1956.
Majores:
Luis Cãncio Martins, desde 6 de Outubro
de 1956.
Alexandre Guedes de Magalhães, desde 13 de
Dezembro de 1956.
Henry Dumon Nesbitt, desde 15 de Dezembro
de 1956.
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Alexandre Nobre dos Santos, Rogério Humberto Alves Machado de Sousa, Gabriel
Constante Júnior, Manuel João Pais de Azevedo, Miguel Rodrigues da Costa Paiva, António Gonçalves Barata Galvão e Vasco Esteves Ramires, desde 24 de Dezembro de
1956.
Médicos

Capitão Joaquim Luis da Silva Santos, desde 10 de
Novembro de 1956.
Quadro de oficiais chefes de banda de música

Capitão J osé João Duarte Craveirinha, desde 28 de
Dezembro de 1956.
Alferes Manuel da Silva Dionísio, desde 28 de Dezembro de 1956.
4) Desempenha
as funções de vogal eventual da
Comissão Superior de Educação Fisica do Exército,
desde 27 de Dezembro do corrente ano, cumulativamente com o serviço que desempenha no Colégio Militar, onde pertence, o capitão de infantaria Joaquim
Inácio Pereira Vaz Júnior.
5) Frequentaram
com aproveitamento
o curso de
comandantes de companhia, que se realizou no comando
militar de Moçambique, os seguintes tenentes da arma
de infantaria:
Francisco da Silva Pires.
Gustavo lIenriques Rebelo de Sousa.
Norberto Amílcar Sousa Luís dos Ramos.
isenando Fernandes Oliveira de Carvalho.
Luis Artur Carvalho Teixeira de Morais.
6) Frequentaram com aproveitamento, na Escola Prática de Infantaria, de 29 de Outubro a 8 de Dezembro do corrente ano, o curso de comandantes de companhia os seguintes tenentes de infantaria:
Duarte
Amílcar
António
Manuel

Leite Pereira.
Alexandre Martins.
Manuel da Graça Pinheiro Inácio de Paiva.
Ferr ira Guedes.
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Francisco José Soares Ogando.
Virgílio António Alves Guimarães.
Júlio Eugénio Augusto Viegas de Almeida Pires.
Nuno Alexandre Lousada.
Hélder José François Sarmento.
Carlos Alberto Vahnon Mourão da Costa Campos.
Renato· Gil Botelho de Miranda.
Carlos Manuel de Melo Silva Flor Brás dos Santos.
Miguel Ângelo Melo Coelho de Moura.
Fernando Artur de Oliveira Baptista da Silva.
José Henriques Neves.
Rui Fernando Apolónio Reis.
Jorge Manuel de Meneses Rosa.
IIerberto Alfredo do Amaral Sampaio.
Bernardino Luis de Matos Pereira Torres.
Artur de Sá Seixas.
Mário Lemos Pires.
Carlos Henrique Botelho Neves.
Óscar Fernando Monteiro Lopes.
Rogério Augusto Garrett da Silva e Castro.
João Gomes do Amaral.
João António Gonçalves Serôdio.
Herculano da Fonseca Matos.
João Domingos dos Santos Inácio.
António Justino Martins Chorão Vinhas.
Rogério Rosado Ratinho.
Valentino Dinis Tavares Galhardo.
Licinio Soares de Pinho.
Manuel Torres da Silva Couto.
Alfredo José de Melo Cardoso Corte Real Manteigas.
Fernando Jorge Belém Santana Guapo.
Epifânio João António Pereira Martins Patrício.
Arnaldo Manuel Serra Gomes.
7) Frequentaram
com aproveitamento
o curso de
comandantes de companhia, que se realizou no comando
militar de Moçambique, os seguintes tenentes milicianos
da arma de infantaria:
João Afonso Moita.
António Barreiros da Silva Gomes.
António da Silva Teixeira Robles.
Carlos Eugénio de Oliveira Carvalho.
Luis Maria Baptista da Costa.
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8) Frequentaram na Escola Prática de Infantaria, de
29 de Outubro a 8 de Dezembro do corrente ano, o
curso de comandantes de companhia os tenentes milicianos de infantaria abaixo indicados:
João Raul de Sousa Guimarães, do batalhão de
engenhos - apto.
João. Batista André, do centro" de mobilização de
infantaria n.? 3·_ apto.
Alfredo Paulo de Carvalho, do centro de mobilização n.? 8-apto .
António Malcata Julião, do batalhão de caçoadores
n.? 6-apto.
Luís Vaz Borges Dinis Rodrigues, do regimento de
infantaria n.? 3-apto.
José Maria Teixeira, adido, em serviço na Guarda
Nacional Republicana (batalhão n.? 4)-apto.
9) Concluíram com aproveitamento o curso de transmissões (pequenas unidades), com as classificações que
lhes vão indicadas, os seguintes oficiais:
Quadro permanente:
Infantaria

Alferes
muito
Alferes
apto.
Alferes
apto.
Alferes
apto.

Gabriel Fátima do Nascimento Mendes apto.
Rui Alberto lfaggiolo Gouveia - muito
Alberto
Fernando

Porfirio
Jorge

de Carvalho
Carmona

e Silva-

Costa - muito

Artilharia

Alferes
Alferes
Alferes
muito
Alferes
lho Alferes

José Carlos Mesquita Lavado - apto.
Óscar José Castelo da Silva - apto.
Manuel Augusto dos Santos Simõesapto.
J OSÓ Manuel dos Santos Dias de Carvaapto.
António Soares Fernandes - apto.
Cavalaria

Alferes Rui Manuel
Amorim - apto.

Bruno

Machado

Pessoa

de

950

ORDEM DO EXERCITO N.O 13

2.' Série

Quadro de complemento:
Alferes miliciano Álvaro Ferreira da Silva - apto.
Alferes miliciano João Carlos Leal de Matos - apto.
Alferes miliciano Frederico José de Melo Bravo
Ferreira - apto.

10) Frequentaram
com aproveitamento
o curso
sapadores para oficiais de infantaria, que funcionou
Escola Prática de Engenharia, de 29 de Outubro a 24
Novembro de 1956, os seguintes alferes da arma
infantaria:

de
na
de
de

Manuel Francisco Matoso Ramalho.
Carlos Nunes Mimoso.
Fernando José Martins dos Reis.
Luis Fernando de Matos Marqnes.
Mauricio Jorge Pereira da Silva.
Carlos Alberto Machado de Brito.
11) Passa a desempenhar as [unções de adjunto do
comandante da artilharia do corpo de exército (manobras), deixando de desempenhar as de adjunto do
comandante da artilharia divisionária, o tenente-coronel
de artilharia Adolfo Cancela Alves Mimoso, que, pela
presente Ordem elo Exército, é colocado na Direcção
da Arma de Artilharia.

12) Prestou serviço no regimento de artilharia antiaérea fixa, para os efeitos do artigo 71.° do Decreto-Lei n.? 36304.:, de 24 de Maio de H)4.:7, de 16 de
Outubro de 1955 a 25 de Novembro de 1956, o major
de artilharia Gaspar Maria Chaves Marques de Sft Carneiro.
13) Presta serviço no regimento de lancoiros n." 2,
para os efeitos da allnoa b) do artigo 7~.0 do Decreto-Lei n.? ;)6304.:, de 24.: de Maio de H)·.I,7, alterado pelo
Decreto-Lei 11.° 38916, de 18 de Setembro de lU5~,
desde 18 de Dezembro do corrente ano) acumulando
com o serviço de professor efectivo do curso para p1"Omoção a oficial superior no Instituto de Altos Estudos
Militares, o tenente-coronel
de cavalaria, Manuel For
reira Peixoto da Silva.
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14) Frequentaram
com aproveitamento
o curso de
chefes de carro 1\1-47, tank commamder M-47 course,
os seguintes oficiais de cavalaria:
Capitão Emanuel Xavier Ferreira Coelho.
Tenente José Manuel Martins da Silva.
Alferes António Lopo Machado do Carmo.
15) Continua
quartel-general
nharia António
sente Ordem do
nel e colocado

a prestar aervico, em diligência, no
da I." região militar o major de engeMaria Ferreira Bastos, que, pela preExército, foi promovido a tenente-corona Direcção ela Arma de Engonharia.

16) Deixou de prestar serviço para os efeitos do
§ único do artigo 12(3.°do Estatuto do Oficial do Exército,
no batalhão de caminhos de ferro, desde 17 de Outubro
de 1956, o capitão de engenharia, adido, em serviço nas
Oficinas Gerais de Material de Engenhuria, Manuel
Barbosa de Matos Chaves.
17) Foram nomeados para a frequência do estágio
junto do curso de altos comaudos, no ano lectivo de
1957-19:>8, os seguintes coronéis médicos:
Efoctivo,
Suplente,

Guilherme Frederico Bastos Goncnlvcs.
João Manuel Rodrigues.

18) Foram nomeados para a froquêucia do estágio
junto do curso de altos comandos, no ano lectivo do
1957-19:>8, os seguintes coronéis do serviço de administrnção militar:
Efectivo, Virgílio da ilva Santos.
uplente, Alberto de Sousa Amorim Rosa.
19) Presta serviço na 3. a Repartição da ~. a Direcção-Geral deste Ministério, desde 4 de Dezembro do 1956,
como chefe da mesma Repurtição, o tenente-coronel do
serviço de administração militar Vasco Serupião das
Neves Martins.

~O) ão nomeados para a frequência do curso para
promoção a oficial superior no ano lectivo de 19:>ü-19:>7,
quo terá. inicio, no Instituto de Altos Estudos Militares,
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capitães

do

Artur Neves Correia e Silva.
José Moreira Marques.
João Eduardo Miranda Relvas.
Jorge da Fonseca Dores.
Abel Lopes Teixeira.
Francisco de Macedo Magalhães.
Rogério Gonçalves Prata.
Ludgero França de Carvalho.
António Bernardino Castelo Branco Brito.
António Nnnes dos Santos.
António Areias Peixoto.
José Nnnes Ferreira.
21) Frequentaram
com aproveitamento o curso técnico para tenentes do serviço de adminietracão militar,
na Escola Prática de Adminiatração Militar, de 27 de
Novembro a 28 de Dezembro de 1956, os seguintes tenentes do serviço de administração militar :
Júlio Simões de Sousa e Silva.
Casimiro Cândido de Abreu e Silva.
Américo José Correia dos Santos Barata.
João da Cruz Quintino.
António Corvelo de Ávila.
António dos Santos Lajes Martins.
Horácio Manuel da Costa Vieira Coelho.
José Maria dos Santos.
Nuno Hélder Louro Coelho.
Mário da Silva Salsa.
Armando Brito Martins Coelho.
Hélder 'l'omás ·Virgflio.
Arnaldo Afonso de Almeida Antunes.
Febo Luz da Mota Furtado.
Manuel Vieira da Luz.
Alfredo António Moura de AJ'.e\'odo.
22) Por despacho ministerial foram aprovados os soguintes cursos para a arma do cavalaria a realizar na
Escola Prática de Cavalaria:
1. - Para oflciais :
Curso do carros de combate 1\1-24, M-47 ('
1\1 4 A B. - Inicio 111 7 de Janeiro de Hlf>7,
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terminando em 16 de Março de 1957, para
uma frequência de 10 oficiais.
Curso de policia militar. - Inicio em 7 de
Janeiro de 1957, terminando em 2 de Março
de 1957, para uma frequência de 4 oficiais.
2. - Para sargentos:
Curso de carros de combate 1\1-24, 1\1-47 e
M 4 A 3. - Início em 7 de Janeiro de 1957
e fim em 1G de :.\Iar~o de 1957, para uma
frequência de 15 sargentos ou furriéis.
Curso de policia militar. - Inicio em 7 de
Janeiro de 1957, terminando em 2 de Março
de 1957, para uma frequência de 4 sargentos ou furriéis.
23) As datas de 21 de Setembro de 1956, indicadas
nas declarações 48) e 49) da Ordem do Exército n.? 11,
2. a série, do corrente ano, devem ser rectificadas para
12 e 11 de Setembro do mesmo ano, respectivamente.
24) Prestou serviço como presidente da junta de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização
n.? 10, desde 6 de Julho a 28 de Setembro de 1956,
o tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
Raul Martins da Costa.
25) Presta serviço, em diligência, no Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica, desde 1 de Janeiro de 1956,
o capitão de infantaria, na situação de reserva, Numa
Pompílio Rosendo Correia.
:36) Deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n. ° 12, desde 1 de Dezembro de 1956,
o capitão de infantaria, na situação de reserva, Abel dos
Santos Reinas.
27) Conta 36 anos de serviço desde 9 de Setemhro
de 195-1 e não desde 18 de Sotembro de Hl5G, como foi
publicad'o na Ordem do _Exércit{) .~. o 1~,.~. a série, d.e
15 de Novembro de 19;)G, o capitão miliciano de artilharia; do extinto quadro especial, na situação do reserva,
Francisco Avelino da Fonseca.

954

ORDEM DO EXERCITO N.O 13

2.' Série

28) Prestou serviço na 2. a Repartição da 1. a Direcção-Geral deste Ministério, desde 2 a 12 de Novembro
de 1956, ó coronel de cavalaria, na situação de reserva,
Fernando Jorge de Aguiar.
29) É desde 22 de Agosto de 1956 o abono de melhoria de pensão que foi atribuído ao capitão de cavalaria
Joaquim Policarpo Mendes Dias, referido na portaria
de 23 de Novembro do corrente ano, publicada na Ordem
do Exército n, o 12, 2. a série, também do corrente ano.

30) Presta serviço na Direcção da Arma de Engenharia o coronel de engenharia, na situação de reserva,
Francisco Eduardo Baptista.
.
31) Continnou a desempenhar as funções de subdirector e presidente do conselho administrativo do Depósito Geral de Material de Engenharia, desde G de
Outubro do corrente ano, o major de engenharia Vitorino Marques Esparteiro, que, pela presente Ordem do
Exército: transita para a situação de reserva.
32) Prestou serviço como presidente da junta do recrutamento do distrito de recrutamonto
e mobilização
n. o 7, desde 31 de Maio a 29 de Agosto do H)[)G, o
major médico, na situação de reserva, António Pereira
Queirós.
33) Prestou sorviço como presidente da junta do recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização
n.? 15, desde 31 de Maio a 20 do Agosto de 1956, o
major médico, na situação de reserva, Francisco Almeida Ribeiro Saraiva.

34) Prestou serviço na guarnição militar de Setúbal,
desde 11 de Setembro a :3 do Outubro do 1956, o major
médico, na situação do reserva, Miguel Maria Grcck
Torros Júnior.
35) Chama-se
miliciano médico
n. o 11, 2. a sério,
nos termos do §
do 2 do Agosto

Abílio da Assunção Moreno o tenente
de reserva quo, pela Ordem do Exército
do corrente ano, tovo baixa do sorvíco,
5.° do artigo 61.° do Docroto n.? 1~ 017,
do 1926.
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36) Presta serviço como presidente do conselho administrativo do comando militar da Madeira, desde 8 de
Dezembro de 1956, o tenente-coronel
do serviço de
administração militar, na situação de reserva, Carlos
José da Silva.
37) Deixou de prestar serviço no batalhão de metralhadoras n. o 2, desde 2 de Outubro de 1956, o capitão
do serviço de administração militar, na situação de reserva, Ernesto Ferreira Gomes Tomé.
38) Presta serviço na Manutenção
Militar, desde 28
de Novembro de 1956. o capitão do quadro dos serviços
auxiliares do Exército Luis Iglesias Guimarães, que,
pela presente Ordem do Exército. transita para a situação de reserva.
39) Deixou de prestar serviço no grupo de companhias de trem auto, desde 4 de Dezembro de 1956, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, Carlos Pereira de Sousa.

40) Por despacho ele S. Ex. a O Subsecretário
de
Estado do Exército, de 18 de Dezembro de 1956. são
nomeados para constítuícão dos tribunais militares
territoriais no 1.0 quadrimestre de 1957 os oficiais em
seguida designados:
I.· Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Presidente, coronel de reserva )fário Teles Pamplena.
Vogal, coronel de reserva Júlio )fartins Mourão.
Pr<~motor, coronel de reserva Rodrigo Augusto
Tavares de Almeida Ferreira de Freitas.
Defensor, major de reserva Décio 'rito da Silveira
Froitas.
2.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Presidente,
coronel do reserva Alberto Harbieri
Fi zneiredo Baptista Cardoso.
Vog.J.. coronel de reserva Alfredo Alberto da Silvoira Lorona.
Promotor, coronel do artilharia João Dias Garcia.
Defensor, major de reserva José de )[010 Soares.

956

ORDEM DO EXERCITO N.o 13
Tribunal Militar Territorial

2.' Série

do Porto

Presidente, coronel de reserva Américo Pinto da
Silva Oliveira.
V ogal, coronel de reserva António Francisco de
Almeida.
Promotor, tenente-coronel de infantaria Jaime José
da Silva Pereira.
Defensor, capitão de reserva António Joaquim
Miranda.
Tribunal Militar Territorial

de Viseu

Presidente, coronel de reserva Américo Júlio da
Silva Roboredo Sampaio e Melo.
Vogal, coronel de infantaria J osó Raul Ramalho
Fernandes.
Promotor, tenente-coronel
do serviço de administração militar Joaquim Cabral Cavaleiro.
Defensor, major de reserva António Maria Martins
Engrácia.
Ministério

do Exército - I. a Oirecçlo.Geral

_ 3. a RepartiçAo

41) Contam a antiguidade desde 1 de Fevereiro de 1955,
e não desde 16 de Dezembro de 1954, os primeiros-sargentos de artilharia:
do regimento de artilharia
pesada n.? 1, António Flores Algarvio e, do rogimento
de artilharia ligeira n. o 1, Francisco António da Cunha.
Por este motivo, compete-lhes ocupar, na escala de
acesso, lugar entre os primeiros-sargentos,
do serviço
de saúde, do Hospital Militar Principal, Joaquim dos
Santos Ataide e, de artilharia, do regimento do artilharia ligeira n. o 1, António Baptista da Silva, e não O quo
consta das listas de antiguidade publicadas na Ordem
do Exército, 2. a série, n. o 6, de 15 de Julho do H)5f) ,
e n. o 9, de 15 de Setembro de 19M.
42) Foi abrangido pelo disposto no § ~.o do artigo ~O.o
do Decreto n. o 40 4213, do 6 d Dezembro do 19M, o
perdeu a tolerância no curso da Escola Central do Sargentos, nos termos do § único do artigo 8.0 do mesmo
decreto, o primeiro-sargonto
do serviço de saúdo Francisco António elos Santos, do hospital militar regional
n. o 1, devendo ser con siderado nesta situação dos do :!8
de Dezembro d 1956.

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 13

Ministério do Exército - 2.a Oirecção-Geral-

957

3.a Repartição

43) Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
mencionados, que, pela presente Ordem. do Exército,
transitam para a situação de reserva:
Coronel

de infantaria

José Jnaquím

de Almeida,

68.4006. Tem 38 anos de serviço.
Coronel de infantaria Francisco Maria Ramos e
Silva, 68.400ã-. Tem 38 anos de serviço.
Coronel de infantaria Mário Teles Pamplona,
70.20015. Tem 39 anos de serviço.
Coronel de infantaria Henrique Guilherme Bastos
Horta, 72.00015.
Coronel de infantaria António Coelho Sampaio,
66.600;5. Tem 37 anos de serviço.
Coronel de artilharia Carlos Kol Alvarenga, 72.000/$.
Coronel de engenharia Joaquim Guarda Antunes,
62.458~80. Tem 34 anos de serviço.
::\lajor de engenharia Vitorino Marques Esparteiro,
43.1701$. Tem 31 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Luis Iglesias Guimarães, 40.800/$.
Capitão chefe de banda de música Domingos Martins Coelho, 37. 740iL Tem 37 anos de serviço.
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IX -

Ministério

DESPACHO

do Exército -I.a DirecçAo-Geral

- 2.& RepartiçAo

Para os devidos efeitos se declara que o tenente de
infantaria, na situação de reserva, Augusto Natividade
da Silva, em serviço no centro de mobilização de infantaria n." 10, foi autorizado, por despacho do Conselho
de Ministros de 12 do corrente mês, a acumular, durante o ano lectivo de 1956-1957, nos termos do artigo 10.0 do Decreto-Lei com o n." 39843, de 7 de
Outubro de 1954, o cargo de professor de serviço eventual do Liceu de Aveiro.
(Publicado no Diário do Governo n.? 300,2."
bro de 1956).

X-

Ministério

série, do 21 de Dez om-

PARECER

do Exército _1.& Direcção-Geral

.: 1.& Repartiçao

De harmonia com o dispo to, no artigo 182. do Regulamento de Disciplina .Militar, se publica u decisão
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, a cuj o
julgamento foi submetido o coronel de engenharia J o é
Caetano Vieira Lisboa, por assim o ter requerido, nos
termos do n." 3.° do artigo 168.° do mesmo regulamento:
0

Aos quinze dias clo mês de Novembro de mil novecentos e cinquenta e seis, ne ta cidade de Lisboa
e sala das sessões do Ccn elho Superior de Disciplina do Exército, reuniu este Oonselho, em
sessão secreta, para apreciação do processo do coronel de engenharia José Caetano Vieira Lisboa,
processo este já apreciado em sessão de vinte e
quatro de J UUlO ele mil nov cenlos e cinquenta
e seis e agora devolvido para nova apreciação, nos
termos do despn .ho de 8. Bx." o' l\liu;stro do
Exército, exarado a fi. 28: «a deci 'ão do venerando
Conselho Superior d Disciplina do Exército não
me parece adequada à matéria em debato (' que
determinou o pedido do Sr. Coronel d eng nhuria
Vieira Lisboa pam .s r pre ente a julgamento do

2,' Série
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mesmo Conselho.
Trata- e em primeiro
lugar de
saber se o despacho de 1936 põe ou não em dúvida
a idoneidade
moral do requerente.
Em caso nez ativo - e o venerando Conselho tem qualidade p~ra
se pronunciar
a tal respeito' -,
não há que dar
seguimento
ao processo,
podendo
desde logo o
mesmo venerando
Con selho proferir a sua decisão.
Xo ca o afirmativo, há que juntar ao processo agora
em curso o processo disuipl inar e todos os antecedentes que determinaram
a punição
do coronel
Vieira Lisboa com a pena de dez dias de prisão
ditlC'Íplinar, incluindo
a exposição feita pelo então
comandante
do de~tacalllento
do forte do Alto
do Duque, actual coronel de artilharia
Pedro Couce iro Vilar Moreira. O meu despacho em tal processo disciplinar tem a data ele 14 de N ovembro
de 1938 e, por minha parte, tenho ainda bem -presente a circunstância
que () determinou.
Também
nesta segunda
hipótese
o coronel 'Vilar Moreira
eleve ser ouvido no proceso ».
Deu- e cumprimento
ao determinado
por S. Ex.'
o ~1ini tro, ouvindo-se () coronel de artilharia
Pedro Couceiro
Vilar
Moreira,
e verificou-se
não
existir pro ces o alg-um pelo qual foi punido o capitão de engenharia
Vieira Li boa, pois o mesmo
não foi {)rgallizado,
mas sim comunicada
a pena
em nota n." 58!)!), de fi de Novembro
de 1938, ao
chefe da 2." Repartição
da l." Direcção-Geral
do
)1inistério
da Guerra, nota esta onde foi lançado
por
. E. ," o .'ubsecrl-'tário
de ~stado da Guerra
() ~Cg'nintE' clE'spa(·ho: «Agravo
para dez dias d~
pr:são di ciplinar
a pena impo ta». Também fOI
ouvido o coronel clt> eno'enharia
Vn cC) Lopes de
)1E'uelollc;a, o qual desempenhou,
ao tornpo , as IunC'ÕE';;ele chefe do ;\er"i\,o das obras c propriedades
;llilitures
do Go\PTllO
Militar
de Lisboa (' pumu
l'IJtã<J () capitão Vieira Lisbon .
'oJl~idt'rnl}(lo quI:' essa punição foi uplj('nJa
em
:21 de Outubro de 19:{ c que pela di 'posição do
nrtigo (.').,1..0 do Regulamento
de Disciplina
l1iJitar
foi a mesma auuluda ; r-onxidcrnudo qlH' n pena
.
f'01 por ln
inf ra('\,oP'
imposta
ao' n .""1° . e;).-od co
:lrtiW) -1-.° do Hegulnlllt'nto
d e Di,;c·iplina ,~Iilitar;
cOllsideranclo
(tllt
L\'
tl",temullIH1' que depuseram
t'J1l ~e~-ão cll'"te ('cm~elllO cl \ :?4 elE'.}unho de ] !)56,
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foram as que constam do processo de fls. 13 e 13 v.",
as quais fizeram as mais e.logiosas referências
ao
coronel Vieira Lisboa, apontando-o como um oficial digno, honesto e cumpridor ; considerando,
finalmente, que, após a peua imposta, roi o mesmo
coronel Vieira Lisboa louvado três vezes por factos
que revelaram zelo, lealdade, competência e dedicação: é o mesmo Conselho de parecer, por unanimidade de votos, que o coronel de engenharia José
Caetano Vieira Lisboa tem presentemente idoneidade moral. E. paTa que devidamente conste este
parecer eu, relator deste processo, a lavro e assino
com o Ex.?" Presidente.
O Presidente, Luis Antóm'o de Carvalho Viegas,
general.Q Vogal Relator, José jJf aria Rebelo F
lente de Carvalho, general.
(1-

Em ,3 ele Dezembro de 1956. - ,o Chefe da Repartição, JotlO Arruda Pereira, coronel.

XI-

Ministério

ACOROAo

do Exército _1.& Direcção-Geral-I.a

Repartição

Cópia. - Presidência do Conselho - Supremo Tribunal
Administrativo - Tribunal pleno. - Recurso n.? 881,
em que é recorrente Jorge Faro Valadas, capitão de
artilharia, recorrido o Subsecretário
do Estado do
Exército, e de 'que foi relator o Ex.?" Conselheiro
Dr. António Lopes Vaz Pereira.
Acordam no Supremo 'I'ribunal Administrativo,
em
tribunal pleno:
O capitão Jorge Faro \"aladas recorro do acórdão do
fi. 54, quo, por incompetôncia deste Supremo Tribunal,
rejeitou o recurso por ele interj osto contra o despacho
do Subsecretário de Estado do Exército. de 28 de Abril
de 1955, que mandou arquivar o requerimento em quo
o recorrente, punido com vinte dias de prisão disciplinar
agravada pelo comandante da 4.a região militar, pedia
a substituição desta autoridade, a coucessão das garantias de defesa imprescindíveis
e a sua audiência nos
termos da lei, com a devida anula ão da I ena imposta.
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o recurso mostra-se minutado e o digno representante do Ministério Público manifesta-se pelo seu não
provimento.
Tudo visto:
N as conclusões da minuta de recurso começa-se por
reclamar contra a nulidade do processo, por falta de
documentos, entre os quais o processo disciplinar instaurado ao recorrente e a certidão das conclusões de deter- .
minado inquérito efectuado nos Açores. A referida nulidade consiste, no entanto, de harmonia com o preceituado
no artigo 201.° do Código de Processo Civil, na prática de
um acto que a lei não admita ou na omissão de um acto
Ou de uma formalidade que a lei prescreva. Não abrange,
portanto, a invocada falta de documentos, os quais nenhuma disposição legal manda juntar. Acresce que a
arguição nunca seria de atender, por intempestiva, visto
haver decorrido há muito o prazo de cinco dias, estabelecido para o efeito pelo artigo 205.° do código citado. Por outro lado, e contràriamente ao que so pretende, o acórdão recorrido, ao decretar a incompetência
absoluta do tribunal. não violou qualquer preceito de
lei. Limitou-se a dar exacto cumprimento ao expressamente consignado no artigo 5.9 do Decreto-Lei n." 34800,
de 31 de Julho de 1945, o qual retira ao Supremo Tribunal Administrativo o conhecimento dos recursos interpostos pelos oficiais do Exército em questões de carácter disciplinar. Ora o despacho contenciosamente
impugnado respeita evidentemente a essa matéria, a qual
não compreende apenas o direito disciplinar substantivo,
ma também o formalismo adequado e necessário para
a aplicação das respectivas sanções. Assim, se esse despacho, conforme o recorrente tambóm sustenta, infringiu
alguma norma do Regulamento Geral do Serviço do
Exército, somente o Conselho de Recursos, em última
instância, poderá decidir.
.
Finalmente, quanto ao desvio de poder, uma vez que
o recurso foi rejeitado pela secçâo recorrida, acha-se
este tribunal pleno, sem embargo das considerações bordadas sobre aquele vicio, inibido de apreciar a sua existência.
Pelo exposto, negam provimento ao recurso, confirmam
O acórdão recorrido
e condenam o recorrente em 500t5
de custas.
Lisboa, 22 de Novembro de 1956. - Albino S_oa1'e8
Pinto dos Reis Júnior - António Lopes Vaz Peretra-
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António Arlindo Teixeira Martin» - Emidio Beirão Pires
da Cruz - Luis Costa da Cunha Valente - Joaquim ..lIartins da Cunha - José da Natividade Coelho - António
Luis Pereira - ~Manuel Lourenço Vasco - Henrique J.1Iário Pereira Parreira - Vicente Ribeiro de Sousa e Vasconcelos - Eduardo Correia Guedes. - Fui presente,
Afonso Auqusto Pinto.
Está conforme.
Secretaria do Supremo Tribunal Administrativo, 10 de
Dezembro de 1956. - O Secretário, Carlos Alberto de
Sousa Lobo ele Oliveira.
Estú conforme.
Ministério do Exército, 19 de Dezembro de 1056.O Oficial Arquivista, J08é Gonçalces, tenente.

1956
Novembro

»
»
li

Dezembro
»

»
»

"
»
»

"

»
»
u
))

Obituário

1-

Capitão reformado Alfredo de Melo Pereira de Carvalho.
8-_Uferes
miliciano, licenciado, do centro de mobilização de infantat-ia n.O 4, .\.ntónio Pereira de
Lemos.
21-Capitão
reformado Orlando Quaresma Paiva.
27 -Tenente
reformado Alfredo Augusto MoI' iira,
28-Capitão
reformado João Nunes Lopes.
3 - 'I'enen te reformndo Manuel Francisco Relvas.
8- Capitão do quadro do' serviços auxiliares (lo Exército, na situa~\ão de res .rva, José Barata Freire
de Lima,
8- Capitão roformndo Artur Gonçalves.
13 - Capitão reformado António Augusto d
arvalho.
15-Coron']
de artilharia,
no quadro, José
implícío
Virgolino,
1Gapitão reformado Manuel Fernandes.
17 orem-I de cavalaria, na bitua~ão ri rt·s('rva,. -l1no
nonçah es Brnnco,
17 - Tenente ri infantaria, na ~itua~'ão de reserva, Domingos António dos Santo». PI' 'stava serviço na
Casa de Reclusão da L' Hegião Militar.
18-Corond
de infantaria, na situação dr' reserva, .Ioaquim Eduardo da Hilva.
18'apitão do infantari a, na situação d(' re (,I'va, .\.1horto da ostn Forreira,
ln- Coronel rcfonuado .\.('ttci .\.ugusto dI' Araújo e·
grão (' Sousa.
ln- fajol' reformado António Fernnndes Varão.
21 apitão reformado AUg'u~to ;\[at·tinH.
2·1- C'oron ·1 r('f'ol'lIl:\do .1ailllP J<:dllurdo dos Santo. Paiva.

2." Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o :13

!l73

Rectificações

Na Ordem do Exército n.? 12, 2." série, <lo corrente ano, a p. 895,
1. 36.", onde se lê: ,,25», deve ler- e: ,,5». •

AfJonso Magalhaes de Almeida Femandes.
Está conforme.

o

Ajudante·General,
I, _

