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Publica-se ao Exército o seguinte:
1-

DECRETOS E PORTARIAS

Portarias:

Presidência

do Conselho - Secretariado-Geral

da Defesa Nacional

.)~anda o Governo da> República Portuguesa, pelo
)11ll1stro da Defesa Nacional e interino do Exército ,
nomear, para prestar serviço no Secretariado-Geral
da
Def~sa Nacional, nos termos do artigo 4.° do Decreto-LeI n.? 39069, de 31 de Dezembro de 1952, conjugado
com o disposto no artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 38114:,
de 29 de Dezembro de 1950, o coronel de artilharia
:\Ianuel Ribeiro da Rocha, em substituição
do coronel
da mesma arma Mário Augusto da Assunção Marques,
que foi exonerado por portaria anotada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Julho do ano findo, sob o n. ° 18817,
publicada no DÍ<Í1'Ío do Governo n.? 176, 2.a série. de
26 do referido mês e ano.
O oficial nomeado receberá os vencimentos por conta
da verba do orçamento suplementar de defesa.
Presidência do Conselho, 20 de Dezembro de 1957.O Minístro da Defesa Nacional a interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Dezembro d~ 1957
e registada na sua Direcção-Geral sob o n.O48112. Nao são
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
(Diário do Goremo n.· 6, 2." sérIo, de 7 de Janeíro do 1958).

2

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 1

2." Sárie

Manda O Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
exonerar do cargo de chefe da 1.a Repartição do Secretariado-Geral da Defesa Nacional o brigadeiro Alberto
Andrade e Silva, que, por motivo de promoção ao referido posto, regressou ao Ministério do Exército.
Presidência do Conselho, 23 de Dezembro de 1957. O Ministro da Defesa Nacioual e interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
(Anotada pelo Tribunal
sob o n.v 27).
(Diário

Ministério

de Contas cm 2 de .Ianeiro de 1958,

do Governo n.? 5, 2." sório, de 7 do Janeiro de 19;;8).

do Exército - Repartição

do Gabinete

Nos termos do artigo 4.° do Decreto-Lei n.? 3931D,
de 14 de Agosto de 1953: manda o Governo da República
Portuguesa, pelos Ministros da Defesa Nacional e interino do Exército, dos N ogócios Estrangeiros e pelo> ubsecretário
de Estado da Aeronáutica,
exonerar do cargo
de adido militar e aeronáutico junto da l~mbaixada de
Portugal em Londres o coronel do corpo do estado-maior, na situação de reserva, João Carlos de Sú
Nogueira, nomeando para o substituir naqueles cargos
o tenente-coronel
do corpo do estado-maior Augusto
Casimiro Ferreira Gomes.
Lisboa, 1 de Fevereiro de Hl58. - O Ministro da
Defesa Nacional e interino do Exército, Fernando dos
S antas Costa. - O Ministro dos Negócios Estrangeiro',
Paulo Cunha. - O Subsecretário de Estado da Aeronáutica, Kaulza Oliveira de Arriaq«.
(Visada pelo Tribunal de Contas cm 1 de Fevereiro de 1958.
São devidos ernolumento-, nos termos do Decreto n.v 22257).

Ministério

do Exército - Repartição-Geral

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro do Exército,
nos termos do Decreto-Lei
n. ° 40 G27, de 1 de Junho de Hl5G, conceder a Elyira
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Alves da Silva Costa Pina, viúva do capitão reformado
Albano da Costa Pina, o subsídio mensal no quantitativo de 300~, a partir de 14 de Novembro findo,
Ministério do Exército, 10 de Dezembro de 1957.O Subsecretário de Estado do Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Dezembro de 1957.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

II .A)

JUSTIÇA

E DISCIPLINA

Condecorações:

Oliciais:

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 8 de Janeiro de 1958:

..

Condecorado com a medalha de prata dos serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 170.°, com referência ao § 2.° do artigo 51.°,
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, o brigadeiro Aníbal Frederico da Silveira
Machado.
B)

Louvores:

1) Oliciais:

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 31 de Dezembro de 1957:
Louvado o general Flávio José Alvares dos Santos, pelas altas qualidades ele carácter e de inteligência que
demonstrou possuir no decorrer da sua carreira militar e mercê das quais se impôs sempre à considerac;rtOgeral, como exemplo a seguir, tanto como professor do curso de altos comandos no Instituto de
Altos Estudos limitares como no desempenho das
funções de director da Arma de Engenharia, onde
patenteou, em elevado grau, qualidades didácticas e
de chefia que o distinguiram notavelmente e constituem um exemplo de accão inteligente, sempre norteada pelas mais altas qualidades de carácter e de
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espirito de bem servir. Em todos os cargos que foi
chamado a desempenhar contribuiu de forma relevante para o prestigio das instituições militares, prestando ao Exército serviços que a todos os títulos
devem ser considerados muito importantes, extraordinários e distintos.
Louvado o coronel de infantaria Américo de Carvalhal Esmeraldo, pela maneira como tem exercido o
comando do batalhão independente de infantaria n.? 18,
sabendo-lhe imprimir um inegável espírito de corpo
e um nível de aprumo e de eficiência do mais elevado grau, contribuindo assim, pelo seu dinamismo,
entusiasmo e qualidades de comando, para o prestigio
das instituições militares.
Louvado o capitão de artilharia Carlos Alberto de Barros
Teixeira, porque no comando da bateria independente
de defesa de costa n. o 1 sempre tem revelado notáveis qualidades militares e técnicas, as quais, aliadas
a um carácter firme e grande dedicação e entusiasmo
pelo serviço, o tornam digno de ser apontado como
exemplo, muito contribuindo com a sua acção para o
reconhecido prestigio da sua unidade.

Por portaria de 8 de Janeiro de 1958:
Louvado o brigadeiro Anibal Frederico da Silveira Machado, porque no desempenho das funções de comandante da artilharia de corpo de exército e da artilharia
divisionária, durante os anos de 1955 e 1956, revelou
sempre excepcionais qualidades de comando e de
competência técnica, resolvendo com a maior ponderação, inteligência e decisão todos os problemas e
dificuldades que se lhe depararam. Dotado de invulgares qualidades de comando, o seu dinamismo e a
sua acção de chefe constituíram uma valiosa colaboração para a eficiência e nível técnico atingidos pela
3. a divisão, devendo os serviços prestados ser considerados distintos e extraordinários.

Por portaria de 30 de Janeiro de 1958:
Louvado o major de artilharia, engenheiro fabril, António Augusto Lopes, em serviço na Fábrica Militar de
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Braço de Prata, pela muita competência e inteligência com que montou e pôs em acção o gabinete de
preparação e execução de aquisições, pondo à prova
as suas magnificas qualidades de organizador, de
cooperador leal e dedicado e de engenheiro distinto,
conseguindo remover as dificuldades técnicas surgidas e obter as máquinas, as ferramentas, as matérias-primas e os produtos necessários à laboração do
departamento de fabrico de munições. Os serviços
prestados por este oficial devem ser classificados de
distintos.

Ministério

do Exército - I.a Direcçao-Geral-

I.a Bepartição

Por portaria de 23 de Janeiro de 1958:
Louvado o capitão de infantaria, na situação de reserva,
José Rodrigues Sota, que há vinte anos presta serviço
na 3. a Repartição da 1. a Direcção-Geral do Ministério
do Exército, pelas invulgares qualidades de trabalho,
zelo, competência, dedicação ao serviço e lealdade
de que tem dado sobejas provas no desempenho de
de todas as funções que lhe têm sido confiadas.
2)

Sargentos:

Ministério

do Exército - Repartiçao

do Gabinete

Por portaria de 31 de Dezembro de 1957:
Louvado o segundo-sargento n.? 54/50 E. P., do grupo
de artilharia de guarnição, Gilberto Silva, adido à base
aérea n.? 4 com o n." 519/A, pela forma eficiente
como tem desempenhado os serviços de que é encarregado, conseguindo com o seu entusiasmo, conhecimentos técnicos e dinamismo manter o material de
artilharia antiaérea armazenado na base aérea n,° 4
em condições de merecer as melhores referências
dos seus superiores, apesar das condições de clima.
A sua dedicação pelo serviço e as suas qualidades
de carácter tornam-no, assim, digno de ser apontado
aos seus subordinados como um exemplo a seguir.
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111- MUDANÇAS DE QUADRO
do Exército-I.a

Ministério
Quadros

dos

Direcção-Geral-

2.a Repartiçllo

serviços:

1) Serviço de material:
Quadro de engenheiros

Capitão de artilharia, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3, Manuel António Lopes, nos termos <10
artigo 9.° e alínea a) do Decreto-Lei n.? 40880, de
24 de Novembro de 196ô, por ser oficial de artilharia
engenheiro fabril, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão de engenharia, da Escola do Exército, Noé
David Soares, nos termos elo artigo 9.° e alínea b) do
Decreto-Lei n." 40880, de 24 de Novembro de 193ô,
por ser oficial de engenharia especializado em reparaçfto e fabrico de material de transmissões, para preenchimento de vaga no quadro, devendo SOl' considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portarias de 10 de Janeiro de 1958, visadas pelo Tribunal
de Contas em 31 de .J aneiro de 1958. ;\ lia são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Quadro dos servlços técnicos de manutenção

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de artilharia ligeira n.? 5, onde continua
colocado, Jaime Horácio Pinto Guedes, nos termos
da alínea b) do artigo 2.° e alínea a) do artigo 11.°
do Decreto n.? 40880, de 24 de Novembro de HIDô,
por ter passagem àquele quadro, para preenchimento
de vaga no quadro ainda incompleto, devendo ser considerado nesta situação desde 140de Janeiro do 1968.
Capitão miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n.? 14, António de Brito Figueiredo, nos termos
do artigo 11.° e sua alínea b) do Decreto n ? 40880
de 24 de Novembro de 1956, por ter passagem àquel~
quadro, para preenchimento de vaga ainda não preenchida, devendo ser considerado nesta situação desde
14 de Janeiro de 1958.
(Por portarias (le 17 de Janeiro de 1958, visadas pelo Tribunal
de Contas em 1 de Foveiro de HJ58. Não são devidos emolumentos,

nos termos do Decreto n.? 22257).
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Oficiais do quadro permanente
A)

Ingresso

nos

quadros:

1) Quadro da arma de cavalaria:

Tenente de cavalaria, supranumerário, do grupo divisionário de carros de combate, José Cândido de Bonnefon
Paula Santos, para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 10 de .Ianeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Janeiro de 1958. Nâo são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

2) Quadro do serviço de material t
Serviços técnicos de manutenção

Capitão do quadro do serviço do material, supranumerário, do regimonto de infantaria n.? 1, José António
Gonçalves Bragança, q~e, por ter deixado de prestar
serviço no Estado da India, onde se encontrava como
expedicionário, se apresentou em 1 de Dezembro de
1957, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 27 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
<10 Contas em 31 de .Ianeiro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

3) Quadro dos serviços auxiliares

do Exército:

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário,
da 3. a Repartição da La Direcção-Geral deste Ministério, onde continua colocado, João
José Vila Verdo, para preenchimento
de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
10 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 23 de .Ianeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1958. Xão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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excederem

quadros:

1) Corpo de generais:

Brigadeiro, adido, António Cirne Rodrigues Pacheco,
que, por ter deixado de exercer o cargo de director
do curso para a promoção a oficial superior no Instituto de Altos Estudos Militares, do qual fica exonerado, se apresentou em 6 de Janeiro de 1958, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

2) InfantarIa:

Capitão de infantaria, adido, Jaime António Tavares
Machado Banazcl, que, por ter deixado de prestar
serviço na província de Angola, onde se encontrava
em comissão civil, regressou em 2 de Janeiro de
1958, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Janeiro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O22257).

3) Serviços aux11iares do Exército:

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, João José Vila Verde, que, por ter deixado de
prestar serviço no Ministério das Finança;" na Guarda
Fiscal, regressou em 3 de Janeiro de 1958, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 17 de .J aneiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de .Ianeiro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
C)

Passagem
merárlo:

Forças eventualmente

à

sltuaçAo

constituídas

de

supranu_

no ultramar:

Estado da índia

Capitão do serviço de administração militar, do 2. o O'l'UpO
de companhias de administrução militar, IIólde~' Tomás Virgílio, nos termos da segunda parte do artigo 58. o
do Decreto-Lei n. o 28401. alterado pelo Decreto-Lei
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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 20 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 24 de Janeiro de 1958, visada pejo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1958. 'ão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Alferes do serviço de administração militar, do 2.° grupo
de companhias de administração militar, onde continua colocado, Fernando Soares Pinto Simões, por
ter sido nomeado para fazer parte das forças expedicionárias ao Estado da India, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1958. Xão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes do quadro dos serviços _auxiliares do Exército,
do regimento de engenharia n.? 1, onde continuam colocados, António Alves Rodrigues e Jaime Manuel Fiandeiro, por terem sido nomeados para fazer parte das
for~as expedicionárias ao Estado da India, devendo
ser considerados nesta situaçâo desde 20 de Janeiro
de 1958.
(Por portaria de 20 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
D) ~aeeagel""n

à eltuac;:i!lo de

adido:

1) No ultramar:
a) Moçambique

Major de infantaria, do comando militar de Moçambique,
Franci co Manuel da 00 ta Almeida, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
no ultramar ao abrigo da alínea c) do artigo 3.0 do
Decreto-Lei D.O 39816, de 14: de etembro de 1954,
devendo ser CODiderado De rta situação desde 3 de
Janeiro de 195 .
(Por portaria de 3 de .ianeiro
de Contas em 15 de Janeiro

Te:ente

de infantaria,

de 195 , anotada pelo Tribunal
de 195 .

do comando militar de Meçamilva Valdê Tomás

iquo, Nuno Seba tião B ja da
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dos Santos, por ter sido nomeado para desempenhar
uma comissão de serviço no ultramar, ao abrigo da
alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de
14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 20 de Janeiro de 1958.
Capitães de artilharia, do comando militar de Moçambique, Armando Belo Salavessa e Mário Martins Pinto
de Almeida, por terem sido nomeados para desempenhar comissões de serviço no ultramar) ao abrigo
da alínea c) do artigo 3.° de Decreto-Lei n.? 39816,
de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerados
nesta situação desde 20 de Janeiro de 1958.
(Por portarias de 23 de Janeiro de 1958, anotadas pelo Tribunal
de Contas em 29 ele Janeiro de 1958).

·Major de cavalaria, do comando militar de Moçambique,
Francisco José de Faria Ilintze Ribeiro Nunes, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
de serviço no ultramar, ao abrigo da alínea c) do
artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 1-1: de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Janeiro de 1958.
Alferes de cavalaria, do comando militar de Moçambique, Manuel J osé Magalhães da Cruz Azevedo, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
de serviço no ultramar, ao abrigo da alínea a) do
artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 30816, de 14 de Seternbro de 1954, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Janeiro de 1958.
(Por portarias de 3 de Janeiro ele 1958, anotadas pelo Tribunal
ele Contas em 15 de Janeiro de 1958).

Alferes de cavalaria, do comando militar de Moçambique, Carlos Afonso Alves Botelho, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
militar no ultramar, ao abrigo da alínea a) do artigo 3.° do Decreto n.? 39816, de 14 de Setembro
de 1954, devendo ser considerado nesta situação
desde 14 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 22 de .Ianciro de 1958. anotada
nal de Contas em 28 de .Ianeiro de 1958).

pelo Tribu-

b) Guiné

Alferes médico, do comando militar da Guiné, António
Augusto Antunes Pinheiro, por ter sido nomeado para
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desempenhar uma comissão de serviço no ultramar,
ao abrigo da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954-, devendo ser
considerado nesta situação desde 10 de J aneiro de 1958.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1958, anotada
nal de Contas em 23 de Janeiro de 1958).

pelo Tribu-

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do comando militar da Guiné, Guilhermino Augusto
Patrão, por sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço no ultramar, ao abri go da alínea c)
do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de'
Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta
situação desde 10 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1958, anotada
de Contas em 23 de Janeiro de 1958).

pejo Tribu-

c) Estado da índia

Oonsiderado adido em comissão civil no Estado da Índia, como chefe da Repartição do Gabinete do Governo Geral do mesmo Estado, o capitão de infantaria Júlio Baptista dos Santos; chefe interino da
~esma repartição, devendo ser considerado nesta
sltua<;tw desde 27 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 22 de J aneiro de 1\:)58, anotada
nal de Contas em 28 de Janeiro de 1958).

pelo Tribu-

Tenente de infantaria, supranumerário, Octávio Gabriel
Oalderon de Cerqueira Rocha, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço militar
no comando militar do Estado da India, onde já se
encontrava como expedicionário, ao abrigo da alínea a)
do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de
S.etembro de 1954, devendo ser considerado nesta
SItuação desde 1 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1958, anotada
nal de Contas em 23 de Janeiro de 1958).

Nula.e

pelo Tribu-

de nenhum efeito a parte da portaria de 24 de
de Contas em 8
e Junho de 1957, publicada na Ordem do Exército
n:o 5, 2.a série, do mesmo ano, que coloca na
Sltu~ç~O de supranumerário o tenente do serviço de
admllllstração militar Cirilo de Aguiar Santos, em

~falO de 1957, visada pelo Tribunal
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virtude de o mesmo oficial ter continuado na situação
de adido e em comissão militar no comando militar
do Estado da índia.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1958, auotada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Janeiro de 1958).

Capitão do quadro do serviço de material, do comando
militar do Estado da India, José António Gonçalves
Bragança, por ter sido nomeado para desempenhar
uma comissão de serviço no ultramar, ao abrigo do
artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 27 de Janeiro de 19'i8, anotada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1958).
d) Macau

Deixa de ser considerado na situação de adido no
comando militar de Macau, onde se encontrava em
comissão militar, continuando, porém, na mesma situação de adido na mesma província, mas em comissão
civil, desde 1 de Janeiro de 1958, ao abrigo da última
parte do artigo 2.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14
de Setembro de 1954, o tenente de infantaria, adido,
Joaquim António Goncalves Pires.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1958, anotada
de Contas em 23 de Janeiro de 1958).

pelo Tribunal

Capitão de engenharia, do comando militar de Macau,
José Francisco de Azevedo Fernandes Basto, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
de serviço no ultramar, ao abrigo da alínea a) do
artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954:, devendo ser considerado nesta situação desde 18 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1958, anotada
de Contas em 29 de Janeiro ele 1958).

pelo Tribunal

Tenente médico, do comando militar de Macau, Sérgio
Luis do Espirito Santo, por ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço no ultramar,
ao abrigo da alínea 0) do artigo 3. ° do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser
considerado nesta situação desde 4 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Janeiro de 11)58).
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2) Na Guarda Nacional Republicana:

Tenente de cavalaria, do regimento de lanceiros n.? 2,
Serafim da Cruz Duarte Pinto, 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 28 de Dezembro de 19~7.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Janeiro de 1958).

3) Na Guarda Fiscal:

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de artilharia ligeira n. ° 5, Anibal Jorge
Pires, por ter sido requisitado" para desempenhar uma
comissão de serviço dependente do Ministério das
Finanças, na Guarda Fiscal, devendo ser considerado
nesta situação desde 10 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Janeiro de t958).

4) Na Polícia de Segurança Pública:

Capitão de infantaria, do batalhão de metralhadoras n.? 1,
José Ramiro Pereira de Almeida Sande, por ter sido
requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, na Policia
de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1958, anotada
de Contas em 15 de Janeiro de 1958).

pelo Tribunal

5) Em outros Ministérios:
Secretariado-Geral

da Defesa Nacional

Ooronel de artilharia, da direcção da arma, Manuel
Ribeiro da Rocha, por ter sido' requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Janeiro
de 1958.
(Por portaria ele 17 de Janeiro
de Contas em 23 de Janeiro

de 1958, anotada
de 1958).

pelo Tribunal
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Ministério do Ultramar

do serviço de administração
militar, do 2. o grupo
de companhias de administração militar, António Areias
Peixoto, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço civil dependente do Ministério do Ultramar, como presidente da Junta de Importação e Exportação do Estado da India, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Novembro de 19ü7.

Capitão

(Por portaria de 17 de Janeiro de 1058, anotada
de Contas em 23 de Janeiro elo 1958).

pelo 'I'ribunal

6) Em estabelecimentos militares:
a) Estabelecimentos de instrução

Brigadeiro, do Instituto de Altos Estudos Militares, Alberto Andrade e Silva, por ter sido nomeado lJara o
cargo de director do curso para promoção a oficial
superior do referido estabelecimento,
por portaria
'de 17 de Janeiro de 1958, devendo ser considerado
nesta situação desde G do mesmo mês.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1958, anotada
elo Contas em 28 do Janeiro de 1958).

pelo Tribunal

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Joaquim
das Dores Subtil, por ter sido nomeado para desempenhar as funções de subalterno de companhia do referido Instituto, por portaria desta data, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Janeiro de 195 .
(Por portaria de 21 do Janeiro de 1958, anotada
nal de Contas em 31 do Janeiro de 1958).

pelo Tribu-

b) Estabelecimentos produtores

Coronel do serviço de administração militar, do conselho fiscal dos estabelecimentos fabris deste Ministério, António de Oliveira Mateus, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
no referido conselho, por portaria desta data, devendo
ser considerado nesta situação desde 3 de Janeiro
de 1958.
(Por portaria de 10 de Janeiro de 1958, anotada
de Contas em 23 de Janeiro de 1958).

pelo Tribunal

Tenente-coronel farmacêutico, vogal do conselho fiscal
dos estabelecimentos
fabris deste Ministério, Augusto Liberato Faria Gersão, por ter sido nomeado

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

15

N.o 1

para desempenhar uma comissão de serviço no referido conselho fiscal, por portaria desta data, devendo
ser considerado nesta situação desde 9 de Janeiro
de 1958.
(Por portaria de 17 de Janeiro de H)58, anotada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Janeiro de 1958).

Capitão do quadro de engenheiros do serviço de material, das Oficinas Gerais de Material de Engenharia,
Manuel António Lopes, por ter sido nomeado para
prestar serviço no referido estabelecimento, por portaria de 17 de Janeiro de 19;)8, devendo ser considerado nesta situação desde 10 de Janeiro do mesmo
ano.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1958, anotada
nal de Contas em 28 de Janeiro de 1958).
7) Por licença

pelo Tribu-

ilimitada:

Major de infa~taria, da 3. a Direcção-Geral deste Ministório, Manuel Amadeu Gomes Madail de Sousa Teles,
por lhe ter sido concedida licença ilimitada, devendo
ser considerado nesta situação desde ~O de J aneiro
de 1958.
•
(Por portaria de 2i de Janeiro .le 1958, anotada
de Contas em 29 de Janeiro de 1958).
E) I=>aseagern à situação

pelo Tribunal

de reserva:

Coronol de infantaria. director da carreira de tiro de
gspinho, Joaquim 'Alves da Silva, nos termos da
alinea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n ? 36304,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Set~ll1bl'o de H)52, devendo sor considerado nesta situaÇao desde 10 de Janeiro do 1958.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de .Ianeiro de 1958. Não são devidos emolurnentos, 110S termos do Decreto n.? 22257).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da 3. a Direcção-Geral doto Mini tório, José Teixeira
Silva, nos termos da ullnoa b) do artigo 12.° do
ocreto-Lei n.? 3030J., alterado pelo Decreto-Loi
n.? 38 9lô, de 18 de Setembro de 1952, devendo SOl'
con idorado ne ta situação de de 21 de Janeiro de 1958.

tt

(Por portaria de 21 de .1aneiro de H158, visada pelo Tribunal
de Conta' em 31 de-Janeiro de 1058 .• 'ão são devidos emolUlllentog, no termo do Decreto n.s 22257).
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Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de artilharia ligeira n." 1, Jaime Neca,
nos termos da alínea a) do artigo 12.° do Decreto-Lei
n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de
18 de Setembro ele 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 20 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1958. 'ão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do depósito geral de material de aquartelamento, António do Carmo, nos termos da alínea a) do artigo 12.°
do Decreto-Lei n.? 3G 30J, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38 916,'de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 16 de Janeiro de
1958.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribuna:
de Contas em 31 de .Ianeiro de 1958. Não são devidos emolurncntos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes chefe de handa ele música" do batalhão independente ele infantaria n.? 19, Alvaro Augusto de
Sousa, nos termos da alínea a) do artigo 12.° do
Decreto-Lei
n.? 3G 30J, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 3891G, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 8 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Janeiro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
F)

Passagem

à

eltuaçêo

de

reforma:

(Despacho do 20 do Janeiro do 1958, da Caixa Gorai do Depósitos
Crédito e Prevídêncta,
pubttcado no Diário do Governo n •• 18;
2." série, de 22 do mesmo mês o ano):

Coronéis: de infantaria, Liberato de Sá Viana Brandão
e Armando Afonso IIenriques e, de artilharia, João
Isidro Tavares Montano ; capitães: de infantaria
Óscar ele Almeida Barros da Silva Ramos e José
Ribeiro da Silva, de cavalaria, António Serra de
Almeida e, do quadro elos serviços auxiliares do
Exército, Alfredo Amado; tenentes de infantaria
José Paulino dos ISantos Oliveira, José Luciano
Cabral e Castro, José António de Freitas Barros e
Afonso Ferreira Botelho o alferes do quadro do
serviços auxiliares do Exército António do Sousa,
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todos na situação de reserva, nos termos da alínea a)
do artigo 13.° do Decreto-Lei n. ° 36 304, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de
1952, por terem atingido o limite de idade, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 22 de Junho, 2 de Maio, 27 de Junho e 23 de
Maio de 1957, 3 de Novembro de 1955, 9 de Outubro, 18 de Julho, 22 e 6 de Junho, 28 de Maio, 20 de
Junho e 29 de Maio de 1957, de harmonia com o
§ único do artigo 124.° do mencionado Decreto-Lei
n.? 36304.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1958. Não carece de visto
ou anotação do Tribunal de Contas).

Oficiais de complemento
A) Abatidos:

Abatido ao efectivo do Exército, por ter passagem ao
centro de mobilização das oficinas gerais de material
aeronáutico, o alferes miliciano .. do regimento de artilharia antiaérea fixa, Eduardo João Dordio Soares,
que se encontra na situação de disponibilidade, devendo
ser considerado nesta situação desde 3 de Janeiro
de 1958.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 28 de Janeiro de 1958).
B)

Passagem
merárlo:

à situação

de

supranu-

Forças eventualmente constituídas no ultramar:
a) Estado da índia

Alferes graduado médico, do 1.0 grupo de companhias
de saúde, António Vicente Rui Erasmo Jacques, nos
termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei
n." 28401, substituido pelo Decreto-Lei n.? 32692,
de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria
n.? 11 079, de 31 de Agosto de 1945, por ter sido
nomeado para fazer parte das forças expedicionárias
ao Estado da lndia, devendo ser considerado nesta
situação desde 18 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 24 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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adido:

1) No ultramar:
a) Moçambique

Alferes miliciano de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 3, António Farinha Celorico, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
no ultramar, na provincia de Moçambique, ao abrigo
da alínea c) do artigo 3.0 do Decreto-Lei n. ° 39 tl16,
de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 28 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 13 de Janeiro
de Contas em 17 de Janeiro

de 1958, anotada pelo Tribunal
de 1(58).

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, do 1.0 grupo de companhias do mesmo serviço, Horácio Rodrigues dos Santos, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
militar na provincia de Moçambique, ao abrigo da
alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de
14 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 3 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1958, anotada
ele Contas em 17 de Janeiro de 1(58).

pelo 'I'ribunal

b) S. Tomé e Príncipe

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n." 8, Fernando Manuel Trancoso Rodrigues da Costa
por ter sido nomeado para desempenhar uma comis~
são de serviço no ultramar, na província de S. Tomé
e Príncipé, ao abrigo da alinea c) do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 39816, do 14 de Setembro de 1954
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Janeiro de 1958.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Janeiro do 1(58).

c) Macau

Tenente miliciano médico, do 2.° grupo de companhias
de saúde, António Júlio da Silva Monteiro, por ter
sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço no ultramar, na província de Macau, ao abrigo
da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816,
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de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 24 de Novembro de 1927.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1958\ anotada pelo Tribunal
ele Contas em 17 ele Janeiro de 1958)2) Na Guarda Nacional Republicana:

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n.? 9, António José Guedes Vaz de Castro, 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 17 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 22 ne Janeiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Janeiro de 1958).
D) Passagem
liciano

da

à situação
reserva:

de

oficiai

mi-

'renente miliciano de engenharia, do centro de mobilização de engenharia n.? 2, Adalberto Nunes da Silva
Torres, por ter atingido o limite de idade, devendo
ser considerado nesta situação desde 30 de Dezembro
de 1957.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1\)58, anotada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Janeiro de 1958).
E)

Baixas

de

serviço:

Oapitão médico Rui Dique Travaços Valdôs; tenentes:
de infantaria, José Cândido dos Santos Mota, de artilharia, Venceslau de Oliveira Pinto, Jacinto Cabral
Amorim da Cunha, Paulo António Ferreira, Abel
Maria de Noronha Oliveira e Andrade, Manuel Arrais
Estanislau de Barros, José Sebastião Torres Vaz
Freire, Rutílio Tábuas Rodrigues, Luís Dourado de
Oliveira Martins e Francisco de Sousa Esteves de
Oliveira, de cavalaria, Roberto Brito Ferreira da
Cunha, de engenharia, Júlio de Carvalho Miranda,
médicos, Manuel Bonifácio da Costa Júnior, Samuel
Lopes da Silva, António Manuel Fernandes, Gil Pontes Moreira Ramos, Isaac Salomão Levy, Mário de
i\~elo e Castro de Matos, João Máximo Saraiva, FranCl!)CO
Maria Manso, Renato da Costa Araújo, Manuel Dias da Silva Santo', Amadeu Viegas Baptista,
Alfredo Vasques Troni, Guilherme Pinto Rodrigues
da Costa, JO'6 Estêvão da Silva Azevedo e José Ti-
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móteo Montalvão Machado, médico auxiliar, Viriato
de Freitas de Sousa Brandão e, do serviço de administração militar, Francisco de Paula Brito Júnior e
António Lopes de Oliveira; alferes: de infantaria,
Manuel Matias Grilo, Francisco Senão Coelho de
Sampaio, Manuel Barreto Costa, José Martins Campos Ferreira, José Maria Antunes Gonçalves, António de Abrantes Pais Mamede, João do Nascimento
Pereira e Manuel José Ferreira da Costa, de artilharia, José Rodrigues da Graça, José Machado da
Cunha, João do Nascimento Pereira e João de Sousa
Henriques Júnior, de engenharia, Tomás Constance
Cropt de Moura e José dos Santos Lima, do serviço
de administração militar, João Manuel Ferreira Taborda, José Maria Fernandes de Aguiar, Joaquim de
Oliveira Gomes
e Nuno Estêvão Lomelino Silva;
aspirantes a oficial: médicos, Alvaro Henriques Fernando Baptista e Joaquim da Conceição Ribeiro e,
veterinário, Geraldes Gomes Loureiro, todos milicianos da reserva, nos termos do § 5.0 do artigo 61. o do
Decreto n.? 12 017, de 2 de Agosto de 1926, por terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
8 de
Dezembro de 1957, 15 de Novembro de 1952,3 e 15
de Outubro, 12, 18, 19, 19 e 29 de Novembro, 22, 24
e 20 de Dezembro, 6, 3, 3 o 29 de Outubro, 2, 18, 18,
24, 28 e 30 de Novembro, 1, 2, 21, 23, 26 e 28 de
Dezembro, 27 e 23 de Novembro, 24, 1 e 31 de Outubro, 24 de Novembro, 1, 3, 21, 24 e 31 de Dezembro
12 de Outubro, H de Novembro, 9 e 18 de Dezembro'
11 de Outubro, 25 de Dezembro, 12 e 31 de Outubro;
12 e 26 de Dezembro, 16 de Outubro e 21 e 4 de
Dezembro de 1957, ao abrigo do § LOdo artigo 90.0
do Decreto n." 17 378, de 27 de Setembro de 1929.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Janeiro de 1958).

Capitão miliciano de artilharia, do centro de mobilização de artilharia n. o 5, Francisco José Remizio de
Castro Pereira Lopes, por ter sido julgado incapaz
de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção
do Hospital Militar Principal, devendo ser considerado nesta situação desde 24 de Outubro de 1957.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1058, anotada pelo 'I'ribunnl
de Contas em 28 de Janeiro de 1058).
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PROMOÇOES

Ministério do Exército - I.a Oirecção-Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 1 de Novembro de 1957:
Comando militar de Timor

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, Aníbal Ribas Lopes Praça, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 17 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Por portaria de 1 de Dezembro de 1957:
Comando militar de Angola

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria; em disponibilidade,
Celso Pinto de Almeida, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1956.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 17 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22 257).

Por portaria de 28 de Dezembro de 1957:
Adido

Capitão, o tenente de artilharia, adido, em serviço no
comando militar de Angola, Armando Joaquim Enes
Calejo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1957.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 257).

Por portaria de 1 de Janeiro de 1958:
Campo de instrução militar de Santa Margarida

Teilente médico, o alferes médico Álvaro Rui Machado
(Os Santos Crespo.
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1.° grupo de companhias de saúde

Tenente médico, o alferes
Antunes Pinheiro.

médico António

Augusto

(Visada pelo Tribunal de Contas em 17 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22 257).

Por portaria de 3 de Janeiro de 1958:
Ministério do Exército - 2." Direcção-Geral-I."

Repartição

Tenente-coronel do serviço de administração militar, o
major do mesmo serviço, chefe da sucursal do Porto
das Oficinas Gerais de Fardamento,
cargo de que
fica exonerado por esta portaria, José António Gamito.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. 022257).

Escola Prática de Cavalaria

Capitão, o tenente de cavalaria João Sequeira Marcelino.
Regimento de lancelros n.O 2

Major, o capitão de cavalaria Joaquim dos Santos Alves
Pereira.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 17 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22 257).

Grupo divisionário de carros de combate

Capitão, supranumerário, o tenente de cavalaria, supranumerário, Fernando Augusto Corte Real de Araújo
Alves Amaro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Adidos

Capitão, o tenente de cavalaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na Policia de Segurança Pública, Jorge Augusto de Barros e Vasconcelos Estoves.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.> 22 257).

Capitão, o tenente de cavalaria, adido, ~m serviço no
Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, Manuel Felisberto Martins Rodrigues.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço no comando militar de Timor, Carlos Fernando Vilela Soares.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22 257).

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
o aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço,
adido, em serviço no comando militar de Moçambique, Horácio Rodrigues dos Santos, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Por portaria de 10 de Janeiro de 1958:
Graduado no posto de alferes médico, o médico civil
Dr. Gonopoti Damodora Dumó, 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.° do Decreto-Lei n." 36304, de 24
de Maio de 1945, por ter sido nomeado para servir
no Estado da India como expedicionário,
devendo
ser considerado nesta situação desde 4 de Janeiro de
1958.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 15 de Janeiro de 1958).

Por portarias de 17 de Janeiro de 1958:
Ministério do Exército - 1.. Direcção·Geral-

2.· Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante de infantaria José Hermenegildo
Duarte Fragoso.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).
Centro de instrução militar de Santa Margarida

'l'enente-coronel,
o major
cisco Stadlin Baptista.

de infantaria

Manuel Fran-

(Visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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3." região militar - Quartel-general

Capitão, o tenente de infantaria José Garção Sambado.
Quadro da arma de infantaria

Capitão, o tenente de infantaria, adido, adjunto do instrutor militar do Colégio Militar, Nuno Vilares Cepeda.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimerto de infantaria

Capitão, o tenente
deira.

de infantaria

11.0

16

Adriano

Sotero Ma-

(Visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Fevereiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22257).
Direcção da Arma de Artilharia
3.' Inspecção

Major, o capitão de artilharia, adjunto da 3. a Inspecção,
Augusto Bagorra.
Depósito Geral de Material de Guerra

Tenente-coronel, o major de artilharia Francisco Carlos
Roma Machado Cardoso Salgado.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 24 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Adido

Major, o capitão de artilharia, adido, em serviço no
comando militar de Angola, Rogério de Oliveira Furtado.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Fevereiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Direcção do Serviço de Saúde Militar

Major farmacêutico, o capitão farmacêutico, do Hospital
Militar Principal, Francisco de Jesus Góis de Oliveira.
Inspecção do Serviço Farmacêutico

Tenente-coronel farmacêutico, inspector, o major farmacêutico, da Direcção do Serviço de Saúde Militar,
António Augusto Castanheira Samuel.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 24 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22 257).
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Laboratório Mi!itar de Produtos Quimicos e Farmacêuticos

Major farmacêutico, adido, chefe dos laboratórios de
indústria quimica, o capitão farmacêutico, adido, João
Pais Pinheiro de Figueiredo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O I

(Forças expedicionãrias

ao Estado da india)

Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de
artilharia Vitor Armando Rodrigues, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1955.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O27257).
Quadro de chefes de banda de música

Alferes chefe de banda de música, o sargento-ajudante
músico, do batalhão independente de infantaria n,o 19,
Bertini Fevereiro.
(Visada pelo Tribunal de Contas ezn 31 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 27257).

Por portarias de 20 de Janeiro de 1958:
Regimento de infantaria n. ° 15
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de infantaria Joaquim Maria
Vieira.
Distrito de recrutamento

e mobilização n. o 8

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de infantaria Alberto Baptista
Potier.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 30 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 27 25'!>.

Por portarias de 21 de Janeiro de 1958:
Ministério do Exército - I.' Direcção-Geral - 2.' Repartição

Oapitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Arménio
João Pereira.
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Tribunais militares de Lisboa
Conselho administrativo

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Antero
Alves da Cunha.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos de Decreto n." 22 257).

Ministério do Exército -I." Direcção-Geral-

2. a Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante Manuel Fernandes Mascarenhas.
4.' região militar - Quartel·general

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante José Joaquim Bastardo.
Comando militar dos Açores

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante Mário Gomes Cabral.
Distrito de recrutamento e mobilização n.O 13
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante Manuel José Ribeiro.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante, do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Joaquim das Dores Subtil.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22 257).

VI-

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERrNCIAS

Ministério do Exército -I. a DirecçAo-Geral-

2. a Repartiçso

Por portaria de 19 de Dezembro de 1957:
Centro militar de educação fisica, equitação e desportos

Director de educação f'ísica, o major de infantaria, da
escola prática da arma, João de Gouveia Pessanha.
Adjunto do director de educação física, o capitão de infantaria, da escola prática da armr, António da Silva
Osório Soares Carneiro.
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Mestre de educação fisica - 1.a secção -, o tenente
de cavalaria, no quadro da arma, Mário da Cunha
Seixas.
Mestre de educação fisica - 2.a secção -, o tenente de
cavalaria, da Escola Prática de Infantaria, Roberto
Ferreira Durão.
Adjunto do director de equitação, o capitão de cavalaria, da Escola Militar de Equitação, Henrique Alves
Calado.
Mestre de equitação - 1.a secção -, o tenente de cavalaria, da Escola Militar de Equitação, João Manuel
Bilstein de Meneses Luis de Sequeira.
Mestre de equitação -1.a secção -, o capitão de cavalaria, da Escola Militar de Equitação, António Augusto de Sampaio e Melo Pereira de Almeida.
Mestre de equitação - 2.a secção -, o capitão de cavalaria, da Escola Militar de Equitação, Eduardo Vaz
Neto de Almeida.
Mestre de equitação - 2. a secção -, o tenente de cavalaria, da Escola Militar de Equitação, Rui d'Orey Pereira Coutinho.
Comandante da formação, o capitão de cavalaria, da
Escola Militar de Equitação, Jorge Eduardo Rodrigues y Tenório Correia Matias.
Adjunto do comandante do centro, o capitão de cavalaria, da Escola Militar de Equitação, José Afonso
Rodes Sérgio.
Mestre de esgrima, o tenente de cavalaria, da Escola
Prática de Infantaria, António Francisco Martins Marquilhas.

Por portaria de 28 de Dezembro de 1957:
Centro militar de educação física, equitação e desportos

Capitães: do serviço de administração militar, da Escola
Militar de Equitação, José Mota da Silva Gaspar; veterinário, Artur Rios Nunes Salvador e, do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, l\foisés Francisco
Abreu Matos, ambos da referida Escola Militar de
Equitação.
Tenente médico José Manuel Nobre Viegas Gonçalves
Correia, do grupo divisionário de carros de combate.
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Por portarias de 3 de Janeiro de 1958:
Comando militar de Moçambique

Majores: de infantaria, da 3.a Direcção-Geral
deste
Ministério, Francisco Manuel da Costa Almeida e, de
cavalaria, 'do regimento de lanceiros n. ° 2, Francisco
José de Faria Hintze Ribeiro Nunes.
Alferes de cavalaria, do regimento de lanceiros n." 1,
Manuel José Magalhães da Cruz Azevedo.
Direcção da Arma de Infantaria

Capitão de infantaria, supranumerário,
Tavares Machado Banazol,

Jaime António

Regimento de infantaria n.· 15

Tenente médico, do 2.° grupo de companhias de saúde,
João Maria Virgílio Sanches Inglês Esqutvel.
Escola Prãtica de Cavalaria

Major de cavalaria do quartel-general da 4.a região militar, José Lopes Ferreira da Silva,
Regimento de lanceiros n,· 2

Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n. ° 6,
José Joaquim de Almeida Santos.
Grupo divisionário de carros de combate

Alferes de cavalaria. do regimento
António Augusto Chiado Caçote.

de lanceiros n.? 2,

Prn' portarias de 10 de Janeiro de 1958:
Nomeado professor adjunto, interino, da 12. a cadeira
da Escola do Exército, o capitão de artilharia, Abel
Cabral Couto, instrutor de táctica de artilharia da
mesma Escola, cargo de que fica exonerado por esta
portaria, nos termos da segunda parte do artigo 22. ° do
Decreto-Lei n.? 30874, de 13 de Novembro de 1940
em substituição do major de artilharia Augusto Go:
mes Pastor Fernandes, que passou a reger interina-
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mente a mesma cadeira, em virtude de o coronel Carlos
Vidal de Campos Andrada ter sido exonerado por
motivo de promoção.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Ministério do Exército
Conselho fiscal dos estabelecimentos

fabris

Vogal, o coronel do serviço de administração militar,
da direcção do mesmo serviço, inspector, António
de Oliveira Mateus, nos termos da base x da Lei
n.? 2020, de 19 de Março de 1947, e n." 1.0 da Portaria n." 13631, de 8 de Agosto de 1951, na vaga
do coronel Armando da Costa Moura, que, por portaria de 26 de Dezembro de 1957, transitou para a
situação de reserva e foi exonerado do referido cargo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Janeiro de 1958. Não
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Regimento de infantaria. n. ° 6

Capitão de infantaria, do regimento ~e infantaria n. ° 15,
António de Vilas Boas de Sousa Magalhães.
Regimento de artilharia

n. ° 6

Major de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.v 3, José Lapa Sanches Falcão, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria

n.O 7

'l'enente de cavalaria, no quadro da arma, José Cândido de Bonnefon Paula Santos.
Escola do Exército

Instrutor de transmissões, o capitão do quadro de engenheiros do serviço de material, no quadro do mesmo
serviço, Noé David Soares.

Por portarias de 13 de Janeiro de 1958:
Governo Militar de Lisboa - Quartel·General

Al~res miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
-:xército, em disponibilidade, do batalhão de caçadores n.? 2, Augusto Mendes de Oliveira Estudante.
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Comando militar de Angola

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de metralhadoras n, ° 2, António Alves Pinto.
Alferes milicianos, em disponibilidade, de artilharia,
do comando militar de Cabo Verde, Adriano Marinho Novais e, do regimento de artilharia de costa,
Flávio Virgílio da Silva e, de engenharia, do regimento de engenharia n." 1, Nuno Torres Colaço.
Comando militar de Moçambique

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia pesada n, ° 3, Manuel Bronze
Júnior.
Comando militar de Cabo Verde

Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, em disponibilidade, do quartel-general da
2. a região militar, João da Costa Feijão.
Regimento de infantaria

n. o 2

Tenentes milicianos de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 5, Armindo Cnndido Oliveira Carvalho F'erreira da Silva e, do batalhão de metralhadoras n.? 3,
Jofw Martins, ambos sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de infantaria

n.O 3

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
comando militar de S. Tomé e Principe, José Vilhena
da Costa Fragoso.
Regimento de Infantaria n.O 5

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n.? 2, Mário Margarido Gonçalves, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de Infantaria n.O 7

Tenentes milicianos do infantaria, do regimento de infantaria n.? 1, José Máximo Meneada de Oliveira e
Silva e, do batalhão de metralhadoras n. ° 3, José Maria Pinto da Silva Mota, ambos sem dispêndio para
a Fazonda Nacional.
Regimento de Infantaria n. o 10

Tenente miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n.? 12, António Maria de Matos, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
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N.O 1
n.· 12

Tenente miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 6, António Malcata Julião, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n.O 15

'renentes milicianos de infantaria, do comando militar
de Angola, Herculano Cardoso e, do regimento de
infantaria n.? 5, José Manuel Neves de Oliveira, ambos sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n. ° 8

.

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n, ° 15, José Maria Vaz Touro Caraças, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de oaçadores n.O 10

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n.? 15, João António Godinho Granada.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 16

'l'euento miliciano do infantaria, licenciado, do comando
militar de Moçambique, Pedro Maria Quintão de ousa
Moura.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 4

Tenentes milicianos de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 2, José Flores Calado Romão e
Aristides Manuel de Sousa Matos, ambos som dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, do
comando militar do Moçambique, João António Pinto
Gonçalves.

Por portaria de 17 de Janeiro de 1958:
Ministério do Exército - Conselho flscal dos estabelecimentos fabris

Vogal, o tenente-coronel farmacêutico, inspector, da Ins~ec~ào dos Serviços Farmacõuticcs, ...\..ugusto Liberato
aria er ão, nos termos da base x da Lei n.? :2020,
dde19 de Março de 194,7, e n. o 1.0 da Portaria n. 013631,
e 8 do Agosto de 1951, na vaca do tenente-coronel
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farmacêutico, na situação de reserva, António Borges
Sacoto, que, pela presente portaria, fica exonerado das
referidas funções.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 24 de Janeiro de 1958. Não
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Instituto de Altos Estudos Militares

Director do curso para a promoção a oficial superior,
o brigadeiro, no quadro do corpo de generais, Alberto Andrade e Silva, nos termos do artigo 2.° do
Decreto n." 37 139, de 5 de Novembro de 1948, na
vaga do brigadeiro António Cirne Rodrigues Pacheco,
que, pela presente portaria, fica exonerado daquelas
funções.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Janeiro de 1958. Não
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Oficinas Gerais de Material de Engenharia

Capitão do quadro de engenheiros do serviço de material, no quadro do mesmo serviço, Manuel António
Lopes, nos termos do artigo 7.° do Decreto n. ° 16629,
de 19 de Março de 1929, Decreto n.? 33474, de 29
de Dezembro de 1943, base 3.a da Lei n.? 2020, de
19 de Março de 1947, e artigo 1.0 do Decreto-Lei
n. ° 41 284, de 23 de Setembro de 1957, na vaga deixada pelo capitão de engenharia António Alves Ávila
de Melo, que, por portaria de 18 de Setembro de 1957,
transitou, na situação de adido, para o comando militar
de Moçambique, ficando exonerado daquele cargo pela
presente portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 29 ele Janeiro de 1958. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22257).

Ministério do Exército - I.· e 2." Direcções-Gerais
Conselho administrativo

Tenente do serviço de administração militar, da 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, José
Luis de Nápoles Guerra.
Ministério do Exército - I." Direcção-Geral-

3." Repartição

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, João José Vila Verde.
Ministério do Exército - 2." Direcçiio-Geral- 3." Repartição

Capitão do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, Alfredo Augusto de Brito e Amaral.
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Tenente do serviço de administração
militar, no quadro
do mesmo serviço, João Duarte Silva de Figueiredo
Gaspar.
Comando militar do Estado da índia

Tenente de infantaria,
supranumerário,
Calderon de Cerqueira
Rocha.

Octávio

Gabriel

Comando militar da Guiné

'renentes:
médico, do 1.0 grupo
de companhias
de
saúde, António Augusto Antunes Pinheiro e, do quadro
dos serviços auxiliares
do Exército,
do batalhão de
caçadores n.? 10, Guilhermino
Augusto Patrão.
Comando militar de Macau

Tenente
Sérgio

médico,
do hospital
militar
Luís do Espírito Santo.

regional

n. o 4,

Regimento de infantaria n.O I

Tenente
Alyes

de infantaria,
no
da Costa e Sousa.

qundro

Regimento de infantaria

da

arma,

Vinicio

n.O 5

Alferes do serviço de administrnção
militar, no quadro
do mesmo serviço, Aventino .Ah·es Teixeira.
Regimento de infantaria

Tenente-coronel,
tar, Valentim

n.O 15

elo quartel-general
da 3. a região
N eves da Sil va Santos.

mili-

Batalhão de caçadores n.O4

Tenente
do quadro do serviço de material,
mento de lanceiros n. o 2, Francisco
Filipe
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

do regi,
Dentin ho,

Escola Prática de Artilharia

Alferes de artilharia,
do regimento
de artilharia
de
costa, Joaquim Fernando
Lopes Gomes Marques, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia

Alferes de artilharia,
da escola
Manuel Castro de Figueiredo,
Pazenda Nacional.

de costa

prática da arma, José
sem dispêndio para a
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Regimento de lanceiros ri.· 2

Tenente do quadro do serviço de material, do batalhão
de caçadores n.? 4, Edmundo Garcia da Rocha, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
2.· grupo de companhias de administração

militar

Tenente do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, Eugénio Óscar Filipe de Oliveira.
Alferes do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, João Campos Sardinha.
Escola do Exército

Bibliotecário, o major de infantaria, da direcção
da
arma, Mário Miguel Martins Macedo.
Comandante do aquartelamento da Amadora, o major
de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 1,
Eduardo Luis de Sousa Gentil Beça.
Colégio Militar

Capitão do infantaria,
Cepeda.

no quadro da arma, Nuno Vilares

Por portaria de 20 de Janeiro de 19158:
Regimento de engenharia n.· I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento do infantaria 11.° 5, Jaime Manuel Fiandeiro e, do batalhão de caçadores n. ° 2, António Alvos
Rodrigues.
Por portaria de 21 de Janeiro de 1958:
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Subalterno de companhia, o alferes do quadro dos RCl'viços auxiliares do Exército, no quadro dos mesmo!'
serviços, Joaquim das Dores Subtil, nos termos do
urtigo 19.° do Decreto-Lei n." 37 136, de 5 de Novembro do 1948, na vaga do alferes Henrique Augusto
Ferreira, que, por portaria de 15 de Novembro ao
1957, transitou para o comando militar de Moçambique, na situação de adido, ficando exonorado daquele
cargo pela presente portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 do J aneiro do lD58.
São devidos emolumentos n08 termos do Decreto n.· 22257).
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Por portarias de 22 de Janeiro de 1958:
Ministério

do Exército - 2.' Direcção·Geral

Capitito de artilharia,
n.? 3, Rui Ferreira

do regimento
dos Santos.

Comando militar

de artilharia

de Moçambique

Alferes de cavalariu, do regimento
Carlos Afonso Alves Botelho.
Regimento de infantaria

Capitão de infantaria,
Sousa.

de cavalaria

n.? 5,

n.O 9

supranumerário,

Batalhão independente de infantaria

José

de administraçãe

Morais

de

n.O 19

Alfere
chefe de banda de música, no quadro
de banda de música, Bertini Fevereiro.
2.° grupo de companhias

pesada

dos chefes

militar

Alferes do serviço de admiuistruçâo
militar, do 1.0 grupo
de companhias
do mesmo serviço. Fernando
Soares
Pinto
imões.
Centro militar

de educação fislca,

equitação

e desportos

Instrutor ue equitaçlio , o capitão do cuvalaria, no quadro
da arma, Alvaro Augusto da Fonseca,
abo.
Director do ensino de equitnção, o capitão de cavalaria,
Henrique Alves Calado.
Comando militar

de Moçambique

Alferes milicianos,
em disponibilidudo
: (lo artilharia,
do regimento
de artilharia ligeira H.O 1, António du
(lon('ei~lio ~[iguel e GOIlI:alo Adindo Alves da Sil\'tl
Araújo
e, (le cavaluria,
do regi me nto de ('U vnluriu
!l.0 7, Carlos
Alberto Pereira
da Rosa.
Regimento de infantaria

n.· 2

Alferos miliciano do infantaria,
cm di oponibilidade,
do
comando militar de Angola, Raul José Gom \~ Pelágio.
Aspirant
a oficial miliciano médico, do 2.° grupo do
cOlllpanhia~ do subsistêncius,
Cnrlos Alberto Afom;o
l'\u'ia (10 Almeida.
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n. o 3

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 1, Vasco Daniel Gonçalves Ferreira,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n. o 4

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
independente de infantaria n. ° 17, António Manuel
Madeira Guerreiro, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de infantaria

n.O 5

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão independente de infantaria n.? 17, José Narciso de Lima,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n. o 8

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n, ° 16, Eduardo António Resende Soveral, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n,· II

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de iufan.
taria n.? 15, Joaquim Duarte Centieiro, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n.· 16

Tenente miliciano de iufantnria Rennto Silva de Mendonça Vasconcelos.
Batalhão de caçadores

n.· 6

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 15, Eduardo Luciano de Brito Castelo Branco, som dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n.· 7

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria ll. ° 12, Virgílio Lopes Vaz, sem d ispêndio para a Fazenda Nacional.
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Batalhão de metralhadoras n.· 2

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do rogimento
de infantaria n.? 12, Carlos Dario Fernandes, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia

ligeira n.O3

Aspiran tos a oficial milicianos de artilh aria, elo regimento de artilharia ligeira n.? 2, Alberto Prata ele
Vasconcelos Castelo, Rui Amadeu Paninho Ramos
Reynaud e António Jacinto Pereira e, do regimento
do artilharia ligeira n. ° 5, José Bruno de Lencastre
e Sousa Soares, todos sem dispêndio para a Fazenda
Xacional.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 4

J.J:ipirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n.? 2, António Alberto Afonso
Gomes, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 5

Alferes miliciano de artilharia, do l;egimento de artilharia ligeira n. ° 1, João Albuquerq ue da Silva, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia

pesada n. ° I

Alferes milicianos de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. ° 1, Nuno José Quintino Rogado, do
regimento de artilharia ligeira n. ° 2, 'abino Carlos
d.e Matos Guedes Lebre e, do regimonto do artilhal'Ia pesada n.? 3, Carlos :\Ianuel Fachadas Achemann
e Orlando Trindade da Ressurreição Ferreira Alán~ais, todos sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
ASplranto a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia n.? 6, Adriano Pinto Fernandes Serra,
som di~pôndio para a I. azenda Nacional.
Regimento de artilharia

pesada n. o 2

Alfores miliciano de artilharia, do regimento do artilharia ligeira n.? 4, Fernando Augusto Freitas do
~lh·.eil'a Malhoiro, sem dispêndio para a Fazonda
aClOnal.
Regimento de artilharia

pesada n. o 3

ASfranto a oficial miliciano de artilharia, do regimento
(e artilharia ligeira 0.° 2, António Lúcio Rodrigues,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
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de costa

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, da bateria
independente de defesa de costa n.? 3, Artur Bernardino Lampreia Galhordas, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia

antiaérea

fixa

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do grupo de
artilharia contra aeronaves n. ° 3, Manuel Martins
Salgueiro, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 2

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do grupo de
artilharia contra aeronaves n.? 3, António Nunes, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria

n.O 7

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do regimento
de cavalaria n.? 5, Manuel João Marques Figueiredo,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Centro de mobilização de administração

militar

n.· I

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, do comando militar de Angola,
Abílio Carlos Campos Tavares.

P01'

portaria de 23 de Janeiro de 1958:
Comando militar

de Moçambique

Capitães de artilharia, da escola prática da arma, Armando Belo Salavessa e Mário Martins Pinto de Almeida.
Tenente de infantaria, do quartel-general da 4. a região
militar, Nuno Sebastião Beja da Silva Valdês Tomás
dos Santos.
Comando militar

de Macau

Capitão de engenharia, da escola prática da arma, José
Francisco de Azevedo Fernandes Basto.
Regimento de infantaria

n.O 10

Capitão do serviço de administração militar, da 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, Júlio
Simões de Sousa da Silva.
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Tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 5,
António Maria Ferreira de Almeida Tavares de Carvalho.
Regimento de artilharia

pesada n.O 3

)Iajor de artilharia, da 1.a Repartição
da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, António do Carmo Dantas.
Grupo de companhias de trem auto
Qo

.•

comandante, o tenente-coronel
de engenharia,
direc~ão da arma, José Domingos Peres Garrido.

da

Inspecção-Geral de Educação Física do Exército

Adjunto do inspector-geral,
o major de artilharia,
adjunto da Comissão Superior de Educação Písíca do
Exército, Guilherme Virgílio de Almeida Pires Monteiro.
Por portaria de 24 de Janeiro de 1958:
3.' região militar - Quartel-general

Adjunto ele armamento, o major do quadro do serviço
de material (chefe do serviço de materal), Augusto
José Pais Ladeira.
Direcção da Arma de Engenharia

Director, interino, o brigadeiro, inspector
de transmissões, Jorge César Oom.

das tropas

1.° grupo de companhias de saúde

Alferes graduado médico, no quadro, António Vicente
Rui Erasmo Jacques.
2.° grupo de companhias de administração militar

Capitão do serviço de administração
militar, da Direcção do Serviço do Ultramar, deste Ministério, Hélder
Tomás Virgilio.
Por portaria de 27 de Janeiro de 1958:
Comando militar da índia

Capitão do quadro do serviço de material, no quadro
do mesmo serviço, José António Gonçalves Bragança.
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de

N.o 1

2.· Sério

31 de Janeiro de 1958:

Regimento de infantaria

n.· 14

Comandante, interino, o tenente-coronel de infantaria,
comandante do batalhão de caçadores n. o 7, Mário
Gustavo de Araújo Barata da Cruz.
Escola Prática

de Artilharia

Tenente do quadro do serviço de material, do depósito ,geral de material de guerra, Juvenal Cardoso
de Avila.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 3

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n. o 3, Manuel António de Ascensão Pita.
Regimento de artilharia

pesada il.O 3

Tenente de artilharia, do grupo de artilharia
nição, Manuel Ribeiro Franco Charais.
Grupo de artilharia

de guar-

de guarnição

Alferes de artilharia, do regimento
n.? 3, Diogo Baptista Coelho.

de artilharia ligeira

Direcção da Arma de Engenharia

Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia, do
Depósito Geral de Material de Engenharia, António
da Cruz Carita,
Direcção do Serviço de Material

Tenente-coronel
do quadro do serviço de material (engenheiros), no quadro do mesmo serviço, João Manuel
Terenas Latino.
Capitães do quadro do serviço de material, das Oficinas
Gerais de Equipamentos e Arreios, Arsénio dos Santos Oliveira Couto e, no quadro, António de Brito
Figueiredo.
Tenente do quadro elo serviço de material (engenheiros),
das Oficinas Gerais de Equipamentos e Arreios, António Nobre Apolónio.

2.· Série
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2.' grupo de companhias de administração

militar

Alferes do serviço de administração militar, do conselho
administrativo da 1.a e 2. a Direcções-Gerais
deste
Ministério, José Carlos de Araújo Santos Belfo.
Escola Militar

de Electromecânica

Tenente do quadro do serviço de material (engenheiros),
da direcção do mesmo serviço, Manuel Oliveira Alves de Sá ..
Tenentes do quadro do serviço de material, do regimento de infantaria n.? 11, Armindo dos Anjos Machado e, da Escola Prática de Engenharia, Afonso
Cardoso Lopes.
I nstituto

Professores
regimento
Alvarenga
cisco José

Profissional

dos Pupilos do Exército

provisórios, os majores de infantaria, do
de infantaria 11.° 11, Clodomir • á Viana de
e, do batalhão de caçadores n.? 7, Fran• ancho Uva.
..
Tribunal

Militar

Territorial

de Viseu

Vogal, o coronel de infantaria, comandante do regimento de infantaria n.? 14-, João Graciano de Jesus
Gomes _\Imendra.

Ministério

do Exército - RepartiçAo

Geral

Por portaria de 19 de Novembro de 1957:
Miguel Augusto Pinto do Meneses, professor efectivo do
1:° grupo do disciplinas do Colégio :\Iilitar -- concedida a T." diuturnidade e o respectivo abono desde
22 de Dezembro de 1954, nos termos do artigo 168.°
do Decreto n.? 3G 508, de 17 de etembro do 1947, o
artigo 10.° do Decreto-Lei n.? 3G 613, de 24 de Novembro do mesmo ano. Esta portaria substitui a portaria de 9 de Abril de 1957.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Dezembro de 1957.
~ão são devidos emolumentos, nos termos (10 Decreto
li.' 22257).
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Por portaria de 4 de Dezembro de 1957:
Engenheiro Alfredo Sobrinho Barata da Rocha, segundo-assistente do Instituto Superior Técnico - nomeado,
interinamente, professor catedrático da cadeira de
Geometria Descritiva do curso geral preparatório da
Escola do Exército, nos termos do artigo 31.° da Lei
de 14. de Junho de 1913 e artigo 2.° do Decreto
n.? 26341, de 7 de Fevereiro de 1936, em. substituição . do professor da mesma cadeira engenheiro
Hermann Silvano, que usa o nome completo de Fernando Augusto Hermann Silvano, O qual fica exonerado do referido cargo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Dezembro de 1957.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Por portaria de 23 de Dezembro de 1957:
Luís Cerqueira Ferreira, professor de Canto Coral da
Escola Técnica Eugénio dos Santos - reconduzido
no lugar de professor de Canto Coral, interino, do
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, durante
o ano de 1958, nos termos do artigo 31.° da Lei de
14 de Julho de 1913, com referência à Lei n.? 39,
do 12 de Julho do mesmo ano, e artigo 2.° do Decreto
n. ° 26 341, de 7 de Fevereiro de 1936.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 24 de Dezembro de 1957.
Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto
n.v 22257).

VII - DECLARAÇOES
Ministério

do Exército -I.a DirecçAo-Geral-

2,

a

RepartiçAo

Contagem de antíquídades :

1) Contam a antiguidade dos seus actuais postos
desde as datas que lhes vão indicadas os seguintes
oficiais, promovidos pela presente Ordem do Exército:
Artilharia

Tenente-coronel Francisco Carlos Roma Machado
Cardoso Salgado, desde 7 de Janeiro de 1958.
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Majores Rogério de Oliveira Furtado e Augusto
Bagorra, ambos desde 7 de Janeiro de 1958.
Capitão Armando Joaquim Enes Calejo, desde 1 de
Dezembro de 1957.
Cavalaria

Major Joaquim dos Santos Alves Pereira, desde 3
de Janeiro de 1958.
Capitães Jorge Augusto de Barros e Vasconcelos
Esteves, Fernando Augusto Corte Real de Araújo
Alves Amaro, Manuel Felisberto Martins Rodrigues e João Sequeira Marcelino). todos desde 3
de Janeiro de 1958.
'I'euentes :

Médicos

Álvaro Rui Machado dos Santos Crespo, desde
1 de Janeiro de 1958.
António Augusto Antunes Pinheiro, desde 1 de
Janeiro de 1958,
Farmacêuticos

Tenente coronel Augusto António Castanheira Samuel, desde 9 de Janeiro de 1958.
Majores: João Pais Pinheiro Figueiredo e Francisco de Jesus Góis de Oliveira, ambos desde
9 de Janeiro de 1958.
Serviço de administração

militar

Tenente coronel José António Gamito, desde 17
de Dezembro de 1957.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitães:
Antero Alves da Cunha, desde 14 de Janeiro
de 1958.
Arménio João Pereira, desde 21 de Janeiro
de 1958.
Quadro dos chefes de banda de música

Alferes Bertini Fevereiro,
1958.

desde 8 de Janeiro de
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2) Passam a contar a antiguidade do actual posto
desde as datas indicadas os coronéis de infantaria a
seguir mencionados, os quais ficam inscritos na respectiva escala pela seguinte ordem:
António Amaro Romão, desde 1 de M:ar~o de 1957,
"Manuel das Dores dos Santos Madeira Júnior, desde
1 de Março de 1957,
António Pedro de Mira, desde 12 de Março de 1957.
Júlio de Araújo Ferreira, desde 12 de Março .de
1957.
Cristóvão do Anjo Vidigal, desde 12 de Mar~o de
1957.
Alvaro Mário Couceiro Neto, desde 13 de Março
de 1957,
Jaime José da Silva Pereira, desde 13 de 1Ifar~0
de 1957.
Orlando Luis de Oliveira, desde 13 de Março de
1957.
Camilo Leite Gomes, desde 19 de Março de 1957.
Mário dos Santos Pires Nevos, desde 2 de Abril
de 1957.
Adelino Mendes Moura dos Santos, desde 22 de
Abril de 1957.
António Martins Gomes, desde 9 de Maio do 1957.
Emílio Mendes Moura dos Santos, dosde 17 de
Maio de 1957.
Aldemiro Carlos Nunes Correia, desde 17 de Maio
de 1957.
3) Contam a antiguidade de tenente desde 1 de Dezembro de 1956 os tenentes, de infantaria, António Marques de Abreu e Francisco Manuel Homem de Gouveia
Costa Fernandes, de artilharia, José Joaquim Esteves
Virtuoso, Abílio dos Santos Sousa e António Manuel
Silva da Gama, e, do serviço de adtninistraçâo militar,
José dos Santos Castro e João Duarte Silva de Figueirodo Gaspar, promovidos a este posto por portaria de
8 de Dezembro de 1957, inserta na Ordem do Exél'cito
n.O 13, a- série, também do 1957.
4) Deixou de estar suspenso das funções de serviço,
nos termos do artigo 170,0 do Regulamento de Disc iplina Militar, desde 27 de Janeiro de 1958, o tenente de
infantaria Gabriel de Vasconcelos Passos Silva Cardoso.
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5) Tem a antiguidade de 1 de Novembro de 195G
o alferes miliciano de infantaria José Ricardo Bettenc?urt, em serviço no Estado da índia como expediclonário, colocado no batalhão do caçadores da India,
pro~ovido ao seu actual posto pela Ordem do Exército
ri.? D, 2.a série, de 1957.

6) Conta a antiguidade do seu actual posto desde
1 de Novembro de 1954 o alferes miliciano de infantaria Fernando Pereira de Oliveira, em serviço no comando
militar de Macau.
7) Conta a antiguidade do seu actual posto desde
18 de Dezembro de 19f>7 o major de artilharia António
Ribeiro.
8) Conta a antiguidade do actual posto desde 26 de
Novembro de 1957 o tenente-coronel de cavalaria António .José de Araújo Leito do Castro Sampaio Vaz
Vieira.
.

9) Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro de 195G
o tenente miliciano de artilharia Afonso José Carmona
Teixeira, do regimento de artilharia ligeira n.? 1 (forças
expedicionárias ao Estado da India), promovido pela
O/·dem do Exército n.? 14, 2.a série, de 19f)7.
1 10) Conta a antiguidade do seu actual posto desde
de Dezembro de 1957, nos termos do artigo fiO.o
1
(O Decreto-Lei
n.? 36304, de 24 de Maio de 1957, o
~?ente do serviço de administrnçüo
militar Carlos
19uel Castiço Monteiro.

11) Contam a antiguidade do seu actual posto desde as
datas que lhes VrLO indicadas os seguintes coronéis do
quadro do serviço de material (engenheiros):
Carlos Luciano Alves de Sousa, Francisco António
Gonçalves Cardoso e António Fernandes Pereira
da Costa, todos desde 13 de Junho de 1957.
Manuel Coelho da Silva Ferreira e Carlos Duarte
Capote, ambos desde 12 de Agosto de 1957.

E Fica assim rectificada a declarução 9) da Ordem do
Ixército

11.° 12, 2.a

série.

de 1937.
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antiguidade do seu actual posto desde
de 1957, nos termos do artigo 50.° do
36304, de 24 de Maio de 194:7, os
do q ua dro dos serviços auxiliares do

António Godinho Bordado.
Manuel Bernardes.
Joaquim António Guerreiro.
Fernando Manuel dos Santos O uimarães.
José João Nunes Cavaco.
Francisco da Silva Ângelo.
Severiano Prata Coutinho.
José António Vaz de Carvalho.
Ângelo Martins da Fonte.
Martinho Rodrigues.
Francisco Timóteo Milhano.
Inácio da Conceição.
Adelino Castelo Valente.
António Alves Rodrigues.
Jaime Manuel Fiandeiro.
13) Conta a antiguidade do seu actual posto desde 3
ele Dezembro de 1957 o aspirante a oficial miliciano
Luis Eugénio Barreiros Tropa, promovido por portaria
de 12 do mesmo mês e ano, publicado na Ordem do
Exército n.? 14, 2.a série, de H)f)7.
Colocações e desempenho de funções:

14) Presta serviço como presidente ela Comissão Executiva das Obras Militares Extraordinúrias, desde 17 de
Outubro de 1957, o general, na situação de reserva,
Frederico Maria de Magalhães Meneses Vilas Boas Vilar.
15) Desempenha as funções de presidente do Supremo
Tribunal Militar, desde 18 de Dezembro ele 1967, o general, na situação de reserva, João ela Encarnaçilo
Maçits Fernandes.

1G) Considera-se prestando serviço na Direcção da
Arma de Engenharia, para efeito de vencimentos, o
brigadeiro Alberto Andrade e Silva, que, por portaria
de [) de Dezembro de 1957, inserta na Ordem do Exército n.? 13, 2.a série, do mesmo mês, foi promovido ao
actual posto e colocado no quadro do corpo de generais.
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17) Considera-se
prestando
serviço na Direcção
da
Arma de Artilharia,
para efeito de vencimentos,
desde
G de Janeiro do corrente
ano até à data da sua apreRentaçiw no depósito de tropas do ultramar, o brigadeiro
António Cirne Rodrigues
Pacheco,
que, pela presente
O/'dem do Exército, foi exonerado do cargo de director
do cur o para a promoção a oficial superior e transitou
para a situação de supranumerário"
por ter sido nomeado
comandante militar do Estado da India.
18) Continua a prestar serviço no quartel-general
da
militar o brigadeiro
graduado,
na situação
de reserva, João Barrosa.

1. a região

19) Prestou
serviço na junta n.? ~ do distrito 'de
recrutamento
e mobilização
n." 6, como presidente,
desde 29 de Maio a 7 de Setembro
de 1957, o coronel
de infantaria,
tirocinado,
actualmente
brigadeiro
graduado, na situação de reserva,
J oão Barrosa.

20) Convertida
em definitiva,
pelo período
de seis
anos, nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei
n.? 39 941,
d~ 25 de Novembro de 1934, a nomeação de professor
efectivo do segundo grupo de matérias
dos cursos. de
esta.do-maior
do tenente-coronel
do corpo do estado-maIOr .Toão Tiroa.
21) Con\-ertida
em definitiva,
pelo período de sei,
~110S,nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei
n.? 39 941,
e
de Novembro
de 1954, a nomeação de professor
efectIvo do primeiro grupo de matérias dos cursos de
~itad?-maior
do major do corpo do estado-maior
Artur
enrIque Nunes da Silva.

2?

22) Convertida em definitiva, pelo perlodo de seis
~nos:.. nos termos do artigo 8.° do D creto-Lei n.? 39 941,
(; 2:) de Novembro de 1954, a nomeação de professor
e eCÍlvo do primeiro grupo de matérias dos cursos de
eflta~lo-maior do major do corpo do estado-maior
Carlos
Marlano Algeos Aires.
. 23) Desempenha

as funções de professor catedrático,
11tel"lno, da 5. a cadeira
da Escola
do Exército,
por
êCllrnulação, O major do corpo do e tado-maior Eugénio
arlos Castro Nascimento,
professor
adjunto da 9. a ca-

l
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deira, enquanto durar
impedimento do professor catedrático, tenente-coronel do mesmo corpo, José de Freitas
Soares, como deputado na Assembleia Nacional.
24) Desempenha as funções de professor catedrático,
interino, da 1.a cadeira da Escola do Exército, por
acumulação,
o capitão do corpo do estado-maior Carlos
Mota de Oliveira, professor adjunto da G.a cadeira da
mesma Escola, enquanto não for preenchida a vaga
resultante da exoneracão do tenente-coronel do mesmo
corpo Ângelo Ferrari.
25) Deixa de fazer parte, como vogal, do Tribunal
Militar Territorial de Viseu, o coronel de infantaria,
na situação de reserva, José Raul Ramalho Fernandes,
cargo em que é substituido pelo coronel de infantaria
João Graciano de Jesus Gomes Almendra.
26) Continua a prestar serviço como director da carreira de tiro de Espinho o coronel de infuntnria J oaquim Alves da Silva, que na presente Ordem do Exército transita para ti situação de reserva.

2í) Doixou de prestar serviço no distrito do recrutamento e mobilização
n.? 15, desde 1 de Janeiro de
1958, o coronel de infantaria, na situação de reserva,
Luís Castelo Lopes.
28) Presta serviço na Inspeccão-Geral
de Educação
Física do Exército, como defe da secretaria. desde ]8
de Janeiro do 1958, deixando de o prestar, desde :t
mesma data, na Comissão Suporior do Educação Ftsica
do Exército, o tenento-coronel de infantaria, na situação
de reserva, A ntónio de Matos Silvu Freire.
20) Deixou do prestar serviço no diRtrito. do recrutamento o mo hilizu ção n .? D, desde 1 de .Taneu·o de 1958,

o tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
Justino da Silva Moreira.
30) Deixou de prestar serviço no regimento uo infantaria n.? 3, desde 1 de Janeiro de 1958, o capitão do
infantaria, na situação de reserva, José Ferreira Mendes Nazaré.
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31) Deixou de prestar serviço na Escola do Exército,
~esde 8 de Janeiro de 1958, o capitão de infantaria, na
situação de reserva, César Esteves Basso.
serviço no batalhão de metralhadoras
o32) Presta
n. .l, desde 15 de Janeiro de 195~, para os efeitos do
0
larügo 70. do Decreto-Lei n. o 36 304 de 24 de Maio de
947, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de
S.etembro de 1952, cumulativamente com as funções de
aJ~dante de campo de S. Ex." o Presidente da Repúbltca, o capitão de infantaria Octávio Hugo de Almeida
e Vasconcelos Pimentel.
33) Prestou serviço no batalhão de metralhadoras
n.v 1, de 9 de Julho de 1957 a 9 de Janeiro de 1958,
para efeitos do determinado no n. o 2.0 da Portaria
n.~ .12333, de 1948, o capitão de infantaria, adido no
~Inlstério do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
.anuel José Monteiro, tendo tomado parte nos exercifinais de conjunto de 1957 do Governo Militar de
LC1?Sb
IS oa.
34). Deixou de prestar se~'vic,:ona carreira de tiro da
f~al'lllÇão militar de Coimbra, desde 11 de Janeiro de
J 58, o tenente de infantaria, na situação de reserva,
osé LObato Vasconcelos Galvão.
3 a3~. Deixou de prestar serviço na La Repartição da
f'
trecção-Geral, desde 21 de Janeiro de 1958, cont Inuando, poróm, a prestá-lo no grupo de companhias de
t~~~ auto, onde também já o prestava, o major de infan~ d e reserva, M"ano L"UClOI"nacio d e
.' na SIit uaçao
P"lla
alva.

r

6
O ) Estão colocados nos comandos militares de An~ e lIoçambique, respectivamente, o capitão miliciano
m~/~fantaria ~fanuel António da Costa Botelho e alferes
~ ,lClano de artilharia Abílio Marques da Silva, que,
~portaria de 11 de Novembro de 1957, publicada na
s; em ,do .Exército n.? 12, s.- sério, do mesmo ano, pasram a SItuação de adidos.
tr

â

b

n 03~ Presta serviço no regimento de artilharia pesada
,desde 20 de Janeiro de 1958, para efeitos da
noa a) do § único do artigo 71.0 do Estatuto do Oficial

aii
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do Exército, o major de artilharia, da 3. a Direcção-Geral do Ministério do Exército, João Soares Vítor
de' Soura Vairínho.
38) Deixou de prestar serviço, para efeitos do artigo 71.0 do Estatuto do Oficial do Exército, no regimento
de artilharia de costa, o major de artilharia António do
Carmo Dantas, que, pela presente Ordem do Exército,
foi colocado no regimento de artilharia pesada n.? 3.
39) É considerado na situação de adido no Secretariado-Geral da Defesa Nacional, desde 27 de Novembro
de 1957, o major do artilharia Horácio Emílio Perez
Brandão. Com a presente declaração fica rectificada a
portaria de 30 de Novembro do ano findo, inserta na
Ordem do Exército n. o 13, 2. a série, do mesmo ano, na
parte respeitante ao referido oficial.
40) Presta serviço na Direcção da Arma de Artilharia
o capitão de artilharia Domingos Alves da Cruz, que,
por portaria de 28 de Dezembro de 1957, insorta na
Ordem do Eeéreito D. o 1-1, 2. a série, do mesmo ano, foi
promovido ao actual posto e colocado no quadro da
arma de artilharia.
41) Presta serviço na Direcção da Arma de Artilharia
o capitão de artilharia Luis Eduardo da Costa Rombert,
que, por portaria de 28 de Dezembro de HJ57, inserta
na Ordem do Exército n. o 14, 2. a sério, do mesmo ano,
foi promovido ao actual posto e colocado no quadro da
arma de artilharia.
42) Presta serviço como chefe do distrito de recrutamento e mobilização n. o 15, desde 27 de Janeiro de
1958, o coronel de cavalaria, na situação de reserva
Eduardo Alberto de Abreu Bruziel,
'
43) Presta serviço na Comissão Superior de Educação
Fisica do Exército, desde 16 de Dezembro ele 1957,
o coronel de cavalaria, na situação de reserva, Manuel
da Fonseca Salvação.
44) Deixou de prestar serviço no regimento de lanceiros n. o 2, em 17 ele Janeiro de 1958, para os efeitos
da alínea a) do § único do artigo 70.0 do Decreto-Lei
n. o 36 304, de 24 de l\Iaio do 1947, alterado pelo De-
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creto-Lei n." 38916, de 18 de Setembro de 1952, o
capitão José Moreira da Silva Rangel de Almeida.
45) Deixou de prestar serviço no centro de mobilização de artilharia n.? 6, desde 14 de Janeiro de 1958,
o capitão de cavalaria, na situação de reserva, João
Joaquim Valadas.
46) Deixou de prestar serviço no gmpo de companhias de trem auto, desde 17 de Janeiro de 1058, o major
de engenharia, da Direcção da Arma de Engenharia,
Joaquim António Rodrigues de Oliveira Júnior.
47) Presta serviço no regimento de engenharia n." 1)
desde 7 de Outubro de 1957, para efeitos do artigo 70.0
do Estatuto do Oficial do Exército, em regime de acuroul~ção com as funções de professor do Instituto Profiss~onal dos Pupilos do Exército, o capitão de engenharia
1; ernando de Figueiredo Cunha Pacheco.
48) Passa a desempenhar as funções de director da
Agência Militar, desde 21 de Janeiro de 1958, o ten.ente-coronel do serviço de administração
militar, na
~~tuação de reserva, Rui Âugusto da Silva Mendes, que
ja desempenhava
estas funções interinamente.
S 49) Deixou de prestar serviço na 2. a Inspecção do
ervIÇO de Saúde Militar, desde 15 de Janeiro de 1958,
o ca~itão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
na SItuação de reserva, Modesto Teixeira .
.5.0) Presta serviço no quartel-general
da La região
~lhtar, desde 2 de Janeiro de 1958, o capitão do quadro
os serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Jacinto Peixoto.
51) Deixou de prestar serviço na Mocidade Por tu~uesa em Viana do Castelo, desde 15 de Janeiro de
E95S,.0 tenent~ do quadro dos serviço~ auxiliares do
Xérclto, na situação de reserva, Domingos Marques
d e Oliveira.
d 5 2) Presta serviço no comando militar de Angola,
es de 17 de Janeiro de 1958,
tenente do quadro dos
~rviç?s auxiliares do Exército, na situação de reserva,
ntónlO Marques Caramujo.
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53) Presta serviço, desde 20 de Janeiro do corrente
ano, no regimento de artilharia ligeira n. o 1, o tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército Jaime
Neca, que pela presente Ordem do Exército transita para
a situação de reserva.
Cursos:

54) São nomeados para a frequência do curso de altos
comandos no ano lectivo de 1958-1959 os seguintes
coronéis:
Infantaria

Efectivos:
João da Costa Moreira.
João Graciano de Jesus Gomes Almendra.
Carlos Pereira Martins do 6.
Rodrigo Carlos Dordio Rosado de Figueiredo
Pereira Botelho.
Armando Francisca Páscoa.
Fernando Augusto Moreira Velho de Chaby Júnior.
Mário Jaime de Cerqueira Rocha.
Mário José Pereira da Silva.
António José da Costa Cunhal.
Amadeu Soares Pereira.
_ Reservas:
Manuel
António
António
Manuel

Afouso Anta.
Pereira Gonçalves.
Amaro Romão.
das Dores dos. antos Madeira Júnior.
Artilharia

Efectivos:
Pedro Amadeu Nicolau Fernandes Guerra.
João António da Silva (C. E. 1\1.).
João António Montalvão dos Santos e Silva.
Reserva:
Mário da Conceição Almeida.
Cavalaria

Efectivos:
Eduardo Rodrigues de Almeida Dias.
Fernando Dias Pires Monteiro.
Joaquim Rodrigues Gomes Júnior.
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Reservas:
Eduardo Sousa de Almeida.
Albertino Carlos Montenegro

Ferreira

Margarido.

Engenharia

Efectivos:
Inácio Francisco da Silva.
Luis Maria Bastos de Carvalho.
João Henrique Branco Pereira Dias.
Reservas:
Octávio Esteves Paulo Cardoso.
Albano Moreira de Almeida.
Mário Pereira de Azevedo Batalha.
55) São nomeados para a frequência do curso para
promoção a oficial superior no ano lectivo de 1958-1959,
que se efectuará no Instituto de Altos Estudos Militares,
em data a indicar oportunamente, os seguintes capitães:
Infantaria

Orlando José de Campos Marques Pinto.
António Adelino Anturles de S,L
Francisco de Sousa Senão.
Américo Artur Lourenço de Oliveira.
José Rodrigues Maria da Mata.
António Gaspar de Melo.
José Alves Pereira.
Nuno Viriato Tavares de Melo Egídio.
Joaquim Inácio Pereira Vaz Júnior.
Fausto Lajinha dos Ramos.
Adriano Carlos de Aguiar.
Manuel Agostinho Ferreira.
Joaquim Francisco Rijo Cardeíra da Silva.
Eurico Gonçalves Bigote de Almeida.
JoSéAlves Carvalho Fernandes.
A lvaro Lisardo Neves.
David Feliciano de Oliveira.
Octávio Hugo de Almeida e Vasconcelos Pimental.
Carlos Loureiro Palmela.
José Manuel Fradinho da Costa.
Fernando Neves Pedro.
Romão Loureiro.
Fernando Vieira da Silva Bastos.
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Francisco José Vilela Forte de Faria
César da Luz Mendes.
Amílcar José Alves.
Aníbal Marques Cadete.
Fernando Carlos Rodrignes Salgado.
António Monteiro Portugal.
João Dias dos Santos.
Artur Luís Félix Teixeira da Silva.
Fernando Lisboa Botelho.
José Pedroso Coutinho de Castro Durão.
Mário da Cunha Torres Gomes.
José Pedro Paixão.
José Luis de Almeida Azevedo.
Mário Cândido Sanches Vaz.
José Morais de Sousa.
Joaquim João Gil JÚdice.
António Fernandes da Graça (por antecipação).
Artilharia

Filipe José Freire 'I'ernudo Barata.
Eduardo Augusto Pereira Galhardo.
Lúcio Jacinto Nunes.
Mário Filipe da Silva Ferreira.
Mário Martins Cabrita Gil.
Luis Mendes.
José Pires Simões.
Manuel Freire 'I'emudo Barata.
António Joaquim Teixeira de Lemos Mendes Arnaut.
Manuel Andrade Beires Junqueira.
João Manuel Tarujo Nunes Correia.
José Póvoa Janeiro.
António Francisco Neto Parra.
Cavalaria

João Cecílio Gonçalves.
José Moreira da Silva Rangel de Almeida.
Fernando Maria de Fontes Pereira de Melo.
Acácio Nunes da Cruz Tenreiro.
Joviano Aloisio Chaves Ramos.
Alberto Policarpo Manso.
.
António Maria Rebelo.
Carlos Emiliano Fernandes.
Francisco José de Morais.
José David Baena Nunes da Silva.
Manuel Maria Pereira Coutinho Correia de Freitas.
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Mário Abrantes da Silva.
António Pais Andorinho Romão.
Joaquim Rodrigues Alho.
Miguel Fernandes Moreno.
Emanuel Xavier Ferreira Coelho.
~\Jexandre António Baía Hodrigues dos Santos.
Miguel Carlos Tenório Caldeira de Carvalho.
Engenharia

Fernando de Figueiredo Cunha Pacheco.
Francisco Aires de Oliveira Júnior.
Fernando Gouveia de Morais Branquinho.
Henrique Pedro Daniel de Duarte Silva y Aranda.
Carlos Maria da Silva Granate.
Joaquim de Freitas Morais.
Vasco Guilherme de Castro Neves.
Filipe Felismino Nunes Palet.
Carlos Amaro Sá Teixeira de Azevedo Ferraz.
Viriato Monteiro Reinas.
João Maria do Rio Carvalho Frazão.
Serviço de administração

militar

Casimiro dos Santos.
Franklin Luis Viana.
Mário Jorge Ribeiro de Almeida Vergas Rocha.
Alexandrino J os6 Marques Pinheiro.
José Maria do Amaral.
António Monteiro.
Pelisberto Henrique da Silveira Esteves.
Pernando de Deus Ferreira de Matos.
Joaquim Dias Marcelino Marques.

,?~)

p
Prequontaram
com aproveitamento,
na Escola
Iatlca de Infantaria, os cursos a seguir mencionados,
nfias.d.atas que aos mesmos vão indicadas, os seguintes
o ClalS:

A) Curso de instrutor

de e crima:

'"

1. No ano lectivo de H)3-í-1955:
Capitiíes de infantaria F'austo Pereira Marques,
Mário Lemos Pires e Oscar Fernando Monteiro
Lopes.
Tenente de infantaria Fernando Manuel Schmidt
de Montalvão e Silva.
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Tenentes de cavalaria António Francisco Martins
Marquilhas e Justino Augusto Clara Pinto.
Tenente do serviço de administrução
militar Cirilo
de Aguiar Santos.
2. No ano lectivo de 1955-1956:
Capitão de infantaria José Maria Adriano das Neves.
Tenente de infantaria J osé.dos Santos Carreto Curto.
Alferes de infantaria Adérito Augusto Figueira e
Armando Alves Pereira.
'I'enente de cavalaria Rui Manuel Soares Pessoa
de Amorim.
B) Curso de mestre de esgrima, no ano lectivo de
1955-1956:
Tenente de cavalaria António Francisco Martins
Mar quilhas.
C) Curso de instrutor

de educação física :

1. No ano lectivo de 1954-1955:
Capitão de infantaria Fernando Soares Cunha.
Tenentes de infantaria José Jaime Pinto Monroy
Garcia, Jorge Alexandrino Araújo Correia, Hélder
Chaves Gomes, José Manuel Severiano 'Teixeira
e Eugénio dos Santos Ferreira Fernandes.
Tenentes de cavalaria Nuno Alvaro de Couto Bastos
de Bivar e Roberto Ferreira Durão.
Tenente do serviço de administração militar Vítor
Manuel da Mota Mesquita.
2. No ano lectivo de 1955-1956:
Tenentes de infantaria Joaquim Macias Vilão, Sérgio
Manuel Carvalhais Ribeiro dos Santos, Alipio
Emílio Tomé Falcão, Manuel Alípio Pereira Coelho
de Paula e Argemiro Carretas Bandorga.
'I'enente de artilharia Alvaro Santos Carvalho Seco.
Tenentes de cavalaria Rúben Marques de Andrade
e Heitor Hamilton Almendra.

D) Curso de mestre de educação

física, no ano lectivo
de 1955-1956:
Capitães de infantaria António da Silva Osório Soares Carneiro, Artur de Sá Seixas e Mário Lemos
Pires.
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Capitão de artilharia Gilberto Manuel Santos e
Castro.
Tenente de cavalaria Roberto Ferreira Durão.
A estes oficiais devem ser averbados os cursos que
lhes dizem respeito, com a designação indicada nesta
declaração.
?7) Frequentaram
com aproveitamento,
na Escola
Pratica de Infantaria, os estágios a seguir mencionados,
nas. d.atas que aos mesmos vão indicadas, os seguintos
OfiCIaIS:
A) Estágio de esgrima e combate à ,baioneta e luta
individual, no ano lectivo de 1955-1956:
Tenentes de infantaria Jerónimo Roseiro Botelho
Gaspar e J oão José Pires.
Alferes de infantaria José Baptista Mendes.
Tenentes de artilharia João Augusto Fernandes
Bastos e Carlos Alberto Claro Mourisca.
Tenente de cavalaria João Isidro Pinto Clara.
Capitão do serviço de administração
militar Hélder
Tomás Virgílio.
..
B) Estágio de informação para instrutores de educação
flsica, no ano lectivo de 1956-1957:
Capitães de infantaria António Fernandes Morgado,
Rogério Acácio Seia Ramos, Luís Fernando Dias
Correia da Cruz, Eduardo Augusto Lobato de
Sousa, António Manuel Andrade Lopes e Rogério Augusto Garrett da Silva e Castro.
Capitães de artilharia Aldemar Dias da Costa e
António José da Conceição Baptista.
Capitão ele cavalaria José Joaquim Colares Vieira
Serra Pereira.
Capitão do serviço de administração
militar Américo José Correia dos Santos Barata.
lh A e~tes oficiais devem ser averbados os estágios que
es dIzem respeito, com a designação que se indica
nesta declaração.

58) I<"'requentaram com aproveitamento e a classificação que se indica, na E cola Prática de Artilharia,
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o curso de comandante de bateria do quadro. de complemento, no ano lectivo de 1956-1957, os seguintes
tenentes milicianos de artilharia:
a) Com a classificação de regular:
Rui Pedro Pacheco Marques, do centro de mobilização de artilharia n.? 12.
José Malcata Antunes, do regimento de artilharia
ligeira n.? 4.
Manuel Rodrigues, do regimento de artilharia pesada n.? 1.
b) Com a classificaç-ão de suficiente:
António da Silva Raposo, do centro de mobilização de artilharia n.? 10.
José Flores Calado Romão e Aristides Manuel de
Sousa Matos, do regimento de artilharia ligeira
n.O 2.
59) Frequentaram
com aproveitamento,
na Escola
Prática de Cavalaria, de 14 de Outubro a 21 de Dezembro de 1957, o- curso de informações, operações e serviços p.ara oficiais de cavalaria do quadro permanente,
os seguintes oficiais de cavalaria:
Capitães:
Carlos José Machado Alves Morgado.
Domingos de Vilas Boas de Sousa Magalhães.
Fernando da Costa Maia.
José Mateus de Magalhães.
António Ferreira Cabral Pais do Amaral.
Luís Augusto Rodrigues de Carvalho.
Tenentes:
António Valadares Correia de Campos.
Henrique Augusto Teixeira de Sousa Sanches.
José Mestre Rodrigues.
A estes oficiais deve ser averbada a especialidade
«informações, operações e serviç-os de cavalaria».

de

60) Nos termos elo artigo 73.0 ela Portaria n. o 11 332,
ele 6 de Maio de 1946, publica-se a classifioação dos

)
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candidatos
aprovados
no concurso
ordinário
realizado
pal'~ .provimento
de vagas no quadro permanente
de
OficIaIs veterinários:
N. o 1 -

N.? 2 -

Aspirante
a oficial miliciano veterinário,
da secção de depósito do pessoal do serviço veterinário militar, José Calhaço Baginha - 12,35.
Alferes miliciano veterinário,
da secção de
depósito de pessoal do serviço veterinário militar, Rui Manuel da Cruz Nunes12,19.

Pensões de reserva:

61). Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
n;.enclOnados, que pela presente Ordem do Exército transItam para a situação de reserva:
Coronel

de

infantaria

Joaquim

Alves

da

Silva,

70.200tS. Tem 39 anos de serviço.
Cap.itão do quadro dos serviços auxiliares do ExérCIto José Teixeira
da Silva, 35.259660. Tem
35 anos de serviço.
..
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exérc~to Jaime Neta, 30.033tS60. Tem 38 anos de serYlÇO.

Te~ente do quadro dos serviços auxiliares do Exército António do Carmo, 31.2006 ..
Alferes chefe de banda de música Alvaro Augusto
de Sousa, 26.400:).
Reforma:
lh~2) ~ão. desligados
do serviço
desde
ti s vao mdJcadas, nos termos da última
JO'o 1~ o d
dO
o.
o Decreto-Lei
n.? 28404, de 31
I e 1~37, os oficiais
na situação de reserva
~~tclOn~dos,
os quais nas datas referidas
I e de Idade e transitam
para a situação

as datas que
parte do arde Dezembro
em seguida
atingem o lide reforma:

General Miguel Pereira
Coutinho, desde 23 de Dezembro de 1957. Continua prestando serviço como
presidente
da Obra Social do Exército
e Aeronáutica.
Brigadeiro
de artilharia
Alberto Xavier da França
Dória, desde 15 de Dezembro
de 1957.
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Coronel de artilharia Francisco David Calder, desde
8 de Dezembro de 1957.
Capitão de infantaria José da Conceição das Neves
Martins, desde 8 de Dezembro de 1957.
Capitão de infantaria João Tomás Gonçalves, desde
14 de Dezembro de 1957.
Capitão de infantaria Vicente Leonardo José da
Silva, desde 29 de Dezembro de 1957.
Tenente de infantaria José Pereira Rebelo, desde
28 de Dezembro de 1957.
Tenente de infantaria Manuel Francisco Dias, desde
7 de Dezembro de 1957.
Capitão de cavalaria Manuel da Costa Ferro de
Carvalho, desde 30 de Dezembro de 1957.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Artur Gonçalves da Silva, desde 16 de Dezembro de 1957.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército António Rodrigues de Carvalho, desde 19 de
Dezembro de 1957. Prestava serviço no centro
de mobilização de artilharia n.? 2.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército João da Conceição, desde 6 de Dezembro
de 1957. Prestava serviço no Quartel-General do
Governo Militar de Lisboa.
(3) Está desligado do serviço militar, nos termos da
última parte do artigo 15.0 do Decreto-Lei n. o 28 404,
de 31 de Dezembro de 1937, desde 15 de Janeiro do
corrente ano, o tenente-coronel farmacêutico, na situação de reserva, José dos Santos Simões Borba.
Rectificações:

64) O major de infantaria Fernando Maria Vizeto
Guerreiro e Narchial Franco, colocado na 2. a Ropartição da 1.a Direcção-G eral deste Ministério por portaria
de 25 de Novembro de 1957, inserta na Ordem do Exército n.? 12, 2. a série, de 4 de Dezembro do mesmo ano,
encontrava-se na situação de supranumerário, e não no
quadro da arma.
65) São alferes milicianos, e não aspirantes a oficial
milicianos, os oficiais do batalhão de engenhos colocados, por portaria de 12 do Julho de 1957, inserta na
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Ordem do Exército n.? 7, 2.a série, do mesmo ano, no
regimento de infantaria n." 1 e batalhão de metralhadoras n." 1, à excepção de Aníbal Rodrigues Nunes Gomes
e Teodomiro, Santos Aparício.
66) Pertencia ao regimento de artilharia ligeira n. ° 1
o tenente de artilharia Rubi José Alfredo Mourão Marques, que, por portaria de 5 de Julho 'de 1957, inserta
n~ Ordem do Exército n." 7, 2. a série, do mesmo ano,
fOI colocado no quadro da arma de artilharia. Fica deste
modo rectificada a referida portaria.'
67) Chama- se Manuel Joaquim Álvaro Maia Gonçalves o tenente de engenharia que, por portaria de 15 de
Agosto de 1957, inserta na Ordem do Exército n.? 9,
2. a série, do mesmo ano, foi promovido ao actual posto
e colocado no regimento de engenharia n." 2.
68) Chama-se António Manuel Zusarte Bastos o alfer e sde. artilharia que, por portaria de 31 de Agosto de
1 57,
9 mserta na Ordem do Exército n.? 9, 2.a série, do
mesmo ano, foi promovido a_o actual posto e colocado
no grupo de artilharia de guarnição.
69) É do regimento de cavalaria n.? 5, e não do regimento de lanceiros n." 2, conforme foi publicado na
Or~em do Exército n.? 6, 2. a série, de 17 de Julho de
19;:>7,
o alferes miliciano de cavalaria António José
Couto Pires.
d 70) O tenente miliciano médico Manuel da Mota Belo,
o ,centro de mobilização
do serviço de saúde n.? 2,
esta na situação de licenciado, e não na disponibilidade,
gO~for~e veio publicado na Ordem do Exército n.? 14,
.... sél'le, de 1957.
S.71) O capitão miliciano médico Arquiminio Rogério
lmões Eliseu pertence ao centro de mobilização do
~erviço de saúde n.? 2, e não ao centro de mobilização
00 serviço de saúde n, ° 1, como veio publicado na
rdem do Exército n.? 14, 2.:1 série, de 1957.
72) .Chama-se Gilberto dos Reis o alferes que, por
portal'la de 12 de Abril de 1957, publicada na Ordem
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n." 5, 2.a série, de 1957, passou
de materialserviços
técnicos

ao quadro
de manu ..

73) Deve ser considerado promovido para o regimento
de infantaria
n. ° 6, a que já pertencia
como tenente, o
capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército
Luis dos Santos Costa, promovido
ao seu actual posto
por portaria de 11 de Novembro de 1957, publicada na
Ordem do Exército n.? 14, 2.a série, do mesmo ano.
74) Chama-se Paulino Marcos T'ourais o tenente
do
quadro de serviços
auxiliares
do Exército
promovido
ao actual posto por portaria de 8 de N ovem bro de 1957,
publicada
na Urdem do Exército n.? 12, 2.a série, do
mesmo ano.
75) Chama-se Ilindenburgo
Seq ueira Martins o alferes
que, por portaria de 12 de Abril de 1957, publicada na
Ordem do Exército n.? 5, 2.a série, de 1957, passou ao
quadro do serviço de matel'ialserviços técnicos de
manutenção.
76) ~~ Óscar Augusto Guerreiro
Correia o capitão miliciano de infantaria,
do centro de mobilização de infantaria n.? 13, considerado
adido, em Moçambique,
por
portaria de 16 ele Novombro de 1957, inserta na Ordem
do Exército n.? 12, 2.a série, de 1957.
Diversos:
77) O brigadeiro
Abel dos Anjos da Rocha, referido
na Ordem do Exército n.? 13, ~.a série, de 1957, foi
promovido
ao seu actual posto por escolha
entre os
coronéis tirocinados
de todas as armas.

-

Ministério

do Exército -I. a DirecçDo-Geral-

3.

a

RepartiçDo

78) Desistiu da frequência do curso da Escola Central
ele Sargentos,
nos termos do artigo 22.° do Decreto
n." 40423, de 6 de Dezembro
ele 1955, o primeiro sargento, do batalhão de caçadores
n.? 6, Adelino Proença
Gabriel.
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do Exército - 3. a DIrecção-Gerai

79) Publica-se o quadro de vencedores
natos desportivos no ano de H157:
Competiçlles

Basquetebol.
Futebol ...
Voleibol:
Oficiais.
. . .
~argentos.
. .
Praças (cabos) .

63

do' campeo-

Voncedores

Regimento
Regimento

de art!lhar~a
de artilharia

ant!a~rea
antiaérea

fixa.
fixa.

Regimento de artilharia antiaérea lixa.
Grupo divisionário de carros de combate.
Regimento de artilharia antiaérea fixa.

Esgrilna:
Instrntores
Espa(!a.
Sabre ..
Equipati
Pentatlo

militar.

Capitão. da Escola do Exército, JOSt· (la
Hil\'a Pinto Ferreira.
Primeiro-tenente
António Lopes Jonct.
Alferes, (Ia Escola Prática de Infantarin,
Joaquim Chito Rodrigues.
Regimento de cavalaria n.O 3.
Tenente de cavalaria, do C.:\1. E. F. E. D.,
Roberto Ferreira Durão.
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VIII- ANÚNCIOS

Ministério do Exército - 3.a Oirecção-GeralEstado-Maior
Serviços Cartográficos do Exército

do Exército

Admissão de oficiais à frequência do curso de topografia
militar aplicada, de 1958
1) De harmonia com o despacho de S. Ex. a O Subsecretário de Estado do Exército de 28 de Dezembro de
1957 efectuar-se-á nos Serviços Cartográficos do Exército, rios meses de Abril a Julho, um curso de topografia.
militar aplicada, destinado à preparação de oficiais topógrafos para a divisão de topografia e geodesia e de
instrutores de topografia.
2) São condições necessárias para a admissão ao referido curso :
a) Ser capitão ou subalterno do Exército, do quadro permanente
ou do quadro de complemento, na situação de presente nas fileiras ou
licenciado;
b) Ter o curso da Escola do Exército ou a cadeira
de Topografia de qualquer escola superior;
c) Ter menos de 35 anos de idade;
d) Ter boa visão, normal ou corrigida, e possuir
boas condições fisicas para o serviço de campo,
comprovadas por atestado de médico militar;
e) Não ter impedimento que o iniba de tomar parte
nos trabalhos da campanha cartográfica de
1958, complementares do curso;
f) Ter boas informações do respectivo comandante
ou chefe sob cujas ordens esteja servindo,
ou tenha servido, se for oficial do quadro de
complemento, na situação de licenciado.
3) Os oficiais que satisfaçam às condições do número
anterior e desejem ser admitidos à frequência do curso
requerê-le-ão ao Ex.mo Sr. General Chefe do Estado-Maior do Exército, instruindo os seus requerimentos
com a documentação comprovativa das condições exigidas.
Os requerimentos, acompanhados de nota de assentos
serão enviados aos Serviços Cartográficos do Exército:
onde devem dar entrada até 28 de Fevereiro, inclusive.
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4) Podem requerer
a sua admissão no curso de topografia militar
aplicada
para preenchimento
de vagas
existentes, na falta de candidatos nas condições do n. ° 2,
oficiais do quadro permanente
ou do quadro de complemento que, embora não satisfazendo
à condição b) do
referido n.? 2, estejam habilitados
com o curso dos liceus (Ciências), na dependência
de aprovação
numa
prova escrita a realizar nos Serviços Cartográficos
do
Exército para avaliar dos seus conhecimentos
de trigonometria, cálculo logarítmico
e topografia.
5) O número de instruendos
a admitir será função das
necessidades
dos Serviços
Cartográficos
do Exército,
até ao limite máximo de oito, fazendo-se
a nomeação
pela seguinte ordem de preferência:
-

a) Maiores

habilitações
em topografia
e matérias
afins;
b) Melhor classificação na cadeira de Topografia;
c) Melhores informações;
d) Menor idade.

G) O curso terá a duração de treze semanas o funcionará em Lisboa, na sede dos Serviços Cartográficos
do
Exército durante as primeiras três semanas e numa das
escolas práticas
das armas nas restantes.
Destas,
as
quatro últimas serão exclusivamente
destinadas
a trahalhos de campo .
. 7) O júri do concurso documental
e das provas reforidas no n.? 4:
constituído
pelo chefe dos Serviços
Cartográficos
do Exército,
ou seu delegado,
e por dois
oficiais dos Serviços Cartográficos
do Exército
com o
curso do topografia militar aplicada.
8) Os oficiais aprovados
com o curso de topografia
militar aplicada tomarão parte na campanha cartográfica de 1958 e os que obtiverem informa<,:ão do Bom ou
Muito bom serão classificados instrutores de topografia.
0) Durante a frequência
do curso, os ínstrueudoe dosl~cados da guarnição
a que pertencom
têm direitn a
ajuda do custo, exceptuando-se
os períodos em quo lhos
sejam fornecidos a alimentação
e o alojamento.
é

Serviços Curtográfíco» do 8xército em Lisboa, 2? elo
Janoiro de 10~)8._ O Chefe dos Serviços, .iI ntônio da
Cruz (lromidio Boavida, tenente-corouel
do COqlO do
estado-maior.
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do Serviço de Saúde Militar

Nos termos da Portaria n.? 11 332, de 6 de Maio de
1946, publicada no Diário do Governo n.? 97, L." série,
do mesmo dia, e na Ordem do Exército n.? 3, L." série,
de 15 do referido mês, se faz público, para conhecimento
dos interessados, que é aberto concurso ordinário, por
espaço de sessenta dias, com princípio a partir da data
da publicação deste anúncio no Diário do Governo, para
o provimento das vagas de oficiais farmacêuticos para o
quadro permanente do Exército que se prevejam até
31 de Dezembro de 1958.
Esclarece-se que, nos termos da Portaria n.? 14169,
publicada no Diário do Governo n.? 267, L." série, de
27 de Novembro de 1952, devem os concorrentes provar não ter mais de 30 anos de idade no dia 31 de Dezembro de 1958.
Lisboa, 11 de Janeiro de 1958. - O Chefe da 2. a Repartição, Homero Ferreir-a, tenente-coronel farmacêutico.
Nos termos da Portaria n. ° 11 332, de 6 de Maio de
1946, publicada no Diário do Governo n.? 97, I." série,
do mesmo dia, e na Ordem do Exército n. ° 3, La série,
de 15 do referido mês, se faz público, para conhecimento dos interessados, que é aberto concurso ordinário,
por espaço de sessenta dias, com principio a partir da
data da publicação deste anúncio no Diário do Governo,
para o provimento de dezassete vagas de oficiais médicos
do quadro permanente do Exército.
Esclarece-se que, para a admissão ao concurso, devem
os concorrentes provar completarem 30 anos de idade
depois de 30 de Dezembro de 1958.

_-

Lisboa. 17 de Janeiro de 1958. - O Chefe da I." Repartição, J. de Sousa Refoios, tenente-corenel médico.

Escola do Exército
Declaração de vacaturas

Nos termos do artigo 20.° do Decreto-Lei n. ° 30874,
de 13 de Novembro de 19-:1:0,e das alterações constautos
do Decreto-Lei n.? 3G 237, de 21 de Abril de 19-:1:7e
para efeitos do respectivo provimento, faz-se público
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que se encontra aberto concurso para professor catedrático da 13. a cadeira (Elementos de Táctica Geral.
Táctica e Serviço de Artilharia).
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18.0 e 19.0 do mesmo
decreto e apresentar na secretaria escolar, até às 15 horas do dia 22 de Março de 1958, as suas declarações,
feitas em papel selado e dirigidas ao comandante da
Escola, instruídas com os documentos a que se refere
o artigo 3.0 e seu § único do Decreto n. o 13 764, de 13
de Junho de 1927.
Escola do Exército, 3 de Janeiro de 1958.-0
mandante, Emi1'cio Teixeira Pinto, brigadeiro.
(Publicada no Diário
de 1958).

Co-

do GoverlUl n." 17, 2." série, de 2 de Janolro

IX - ACOROAos
Tribunal pleno
Recurso n." 928, em q.ue é recorrente Manuel Magro
Romão, recorrido o Subsecretário de Estado do Exército, e de que foi relator o Ex.mo Conselheiro Dr. Vioente Ribeiro Leite de Sousa e Vasconcelos.
Acordam os do Supremo Tribunal Administrativo em
tribunal pleno:
O capitão de infantaria ,Manuel Magro Romão recorr,eudo despachn do Sr. Subsecretário ,de Estado do
:Exél1cito, de 21 de Outubro de 1955, que lhe .indeíeriu
o. vequerimento para ser considerado em serviço efecLivo desde 28 de Fevereiro de 1950 até 27 de Julho de
1954.
Foi negado 'Provimento ,aJO recurso pelo douto acórdão
da L" secção, a fi. 24, do qual recorre, com l.egitimida~e e em tempo. Devidamente alegou, aSSIm concll1lndo:
1.0 O despacho de 21 de Outubro, que indefeniu o
reguerimento do lTecorT,ente,violou a lei;
2.° Efectivamente
deve ser considerado serviço eíecti,:o. o serviço IPr.estado desde a ch~a;da pelo Trib,;mal
~hhta,r d(> Allg'ola, em 28 de Feverell'o de ] f)!)(), até 27
ele J111hode 1954.,
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3.° Se Q Tribunal Mi litar de Angola chamou Q recorrente, é porque o considerou pas.sí.vel d,e l~e~~o,nsabil.idade em crime essencialmente militar ou mil itar ;
4.° tO recorrents enecntrou-se adstrito ao 'I'ribunal,
eatisfez tudo quanto por ele lhe r0.1 .exig.idQ e, pOl'
últémo, roi julga~o ·e abso~vido;
"
.
5. ° Prestou aSSIm ao TrI bunal e ao Exército serviço
militar activo, porque assim é considerado o serviço
nos tr.ibunais militares;
6.° Enquanto esteve dependente do Tribunal ·Militar de Àngola, de 28 de Fevereiro .de 1950 a 27 .de
,T ulho de 1954, não pôde Q recorrente ganhar a sua VIda
noutra ,parte;
7.° E mão é jueídico nem humano qu·e se obrigue um
oficial a estar cerca de quatro anos agarrado a uma
situação, que voluntàriamente não procurou, sem ter
dir.eito às honras e proventos do Icargü;
8.° Não, há na. lei palavras sacramentais por virtude
das quais se opere a chamada ao serviço.
O distinto magistrado do Ministério Público é de
parecer que o recurso não merece provimento.
Tudo visto, discutido e relatado lem conferência:
Vem definitivamente estabelecido que o recorrente,
estando na situação de 'licença ilimitada, recebeu a nota
transcrita a fl. 21 do apenso, em que se lhe d,izi,a que
o Sr. Ooman dante Militar de Angola mandara proceder
a suenário de culpa no auto de .cürpo de delito em que
era arguido, « deven do por isso, <8 nos termos do artigo 463.° do Córlig-o de Justiça ·Militar, conscrvnr-ae
à disposição do Tribunal em situação que lhe permita
a comparência oe pronto a todos os actos judiciniaem
qu.e ror .intimada ,a sua presença» .
Ora, nos termos desse artigo, fora dos casos em q li C'
haja lugar a prisão:
Os arguidos continuarão desempenhnml., D servi\,o ~ue lh(-'!';competir, ma!'; (-'fi !';itun('ão quC' 111C'R
peruuta comparecer de prDnto a todos 008 ac.tos
j ndíciais em qu·e ror requisitada
a Sua CQlupnrência.
Vê-s~, a&SiH~, que a nota se destinou apenas a .dar
execuçao ao dlSpoSto naquele ar,Ligo.
O recorrente ficou à disposição do Tribunal l\filitnr,
nos termos ,e para DS efeitos do artiO'o 463.° CO'1110 orgui,do, e não em serviço do Trihunnf O teo; fl{) Itrtlg-O
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e o que da citada nota consta mostram 'que !Semantinha
a sua situação, que era a de Iicença idimiteda.
E o tempo <de ldcença ilimitada não pode ser contado
no tempo ,de serviço efectivo, como expressamente se
dispõe no § único do artigo 16." '00 Estatuto do Oficial
do Exército (Decreto-Lei n 36304, d,e.24 Ide Maio de
1947) .
Pelo exposto, neglliIDprovimento ao recurso e OOOlfiTroam o <douto acórdão recorrido.
Custas 'Pelo recorrente, que fixam em 1.000.$.
,?

Lisboa, 7 Ide Fevereiro de 1957. - Albino Soares
Pinto dos Reis Júnior - Vicente Ribeiro Leite de
Sousa e Vasconcelos - António Lopes Vaz Pereira António Arlindo Teiaeira Martins - Emídio Beirão
Pires da Cruz - Luís Costa da Cunha Valente - J oaquirn Martins da Cunha - António Luís Perei1'aJosé d:a Natividade Coelho-Manuel
Lourenço VascoH_ennq,!"e Mário Pereira Parreira - Eduardo Bogartm R'Lbeiro Correia Guedes. - FU1 presente, Afonso
Augusto Pinto.
Por acórdão do Supremo Tribunal Administrativo,
13 de Dezembro de 1957:
•

de

Negado provimento ao recurso administrativo
n.? 4912, interposto pelo tenente-coronel reformado
José Marcelino, em que recorria do despacho de
S. Ex.! o Ministro do Exército, de 26 de Junho de
1?5?, .que motivou a declaração 67) da Ordem do
I~xerctto n.? 6,2. a série, de 7 de Julho de 1956, dando
como nula e de nenhum efeito a declaração 6) da
Ordem do Exército n. ° 2, 2. a série, de 3 de Março
do m~smo ano, segundo a qual o recorrente foi
agraciado, em 27 de Janeiro de 1922, com o grau
de oficial da Ordem Militar da Torre e Espada, de
Valor, Lealdade e Mérito. O referido acordão fixou
em 500,$ as custas pelo recorrente.

Por acórdão de 3 Janeiro de 1958, homologado por
despacho ministerial de 14 do mesmo mês:
Negado provimento ao recurso interposto pelo
tenente de cavalaria Fernando António dos Santos
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Martins, que recorreu do despacho de S. Ex. a O
Subsecretário de Estado do Exército, de 3 de Setembro de 19M, que lhe indeferiu o seu pedido de
demissão de oficial do Exército.

x1942
Fevereiro

OBITUARIO

4 - Alferes miliciano de cavalaria
Soto Maior Negrão.

de reserva

Nicolau

1953
Maio

23 -

Alferes miliciano do serviço de administração militar Aristides Mota de Alcântara, do 1.° grupo de
companhias de administração
militar.

HJ56
Março

10 -

Julho

21-

Tenente miliciano médico, do centro de mobilização
do serviço de saúde n." 2, José de Barros Pinto
Bastos.
Tenente miliciano de infantaria, licenciado, Francisco Xavier de Oliveira Júnior.

1957
Março

24 -

.Julho

15 -

Agosto

29 -

Setembro

] -

»

16 -

Outubro 30 Novembro
8»
»
»

920 22 -

»
29
Dezembro 12
»
20
»
24

-

»

25 -

»

26 -

»

27 -

Alferes cle infantaria, de reserva, Florindo Eugénio
Madeira .
Tenente miliciano, licenciado, do centro de mobilização de infantaria
n.s 4, Manuel Rodrigues
Rosa.
Capitão de infantaria, na situação de reserva, António Pinto da Fonseca. Prestava serviço no centro de mobilização de infantaria n.v 9.
Alferes miliciano de artilharia de reserva Alberto
Barbosa de Matos.
Capitão reformado Francisco Augusto da Cunha.
Capitão reformado Luís Augusto Vieira Alves.
Capitão de cavalaria, na situação de reserva, José
Correia Durão Paias.
Capitão reformado Amável Jardim Granger.
Capitão reformado Manuel Rodrigues de Oliveira.
Capitão reformado António Alberto Furtado Montanha.
Tenente reformado José Francisco Barradas.
Coronel reformado Francisco Garcia Tercno.
Capitão reformado João ele Almeida Serra.
General reformado Domingos Augusto Alves da
Costa Oliveira.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, José Maria Carreiro.
Prestava serviço DO Depósito Geral de Material
de Aquartelamento.
Capitão reformado Matias Rodrigues Figueira J ünior.
Capitão reformado Mário Augusto Vaz.
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28 -

»
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29 29 29 -

»
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Tenente chefe de banda de música, adido ao quadro, Manuel João Alves.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, José de Melo.
Tenente-coronel
reformado António Francisco da
Costa Júnior.
Major reformado Henrique Júlio de Carvalho Dias.
Capitão reformado Joaquim Inácio de Jesus Caeiro.
Tenente de infantaria, na situação de reserva, José
Ribeiro dos Santos.
Capitão reformado Manuel J osé Guimarães.

1958
Janeiro

»
»

1- Major do serviço de administração militar, na situação de reserva, Silvério Augusto Ponces Nunes.
Prestava serviço na 3.· Repartição da 2." Direcção-Geral deste Ministério.
4 - Coronel reformado António Pereira da Cunha e
Costa.
27 - Capitão reformado José Esteves.

Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o Ajudante-General,

E. . E.)

(Ant

:283
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4 de Março de 1958

Publica-se ao Exército o seguinte:
1-

DECRETOS

E PORTARIAS

POrtarias:

Presidência

do Conselho e Ministério dos Negócios Estrangeiros

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros da Defesa Nacional e interino do Exército
e. dos Negócios Estrangeiros, nomear para prestar serVIÇO na missão militar em Washington,
nos termos do
artigo 4.° do Decreto-Lei n." 39315, de 14 de Agosto
de 1953, o major do corpo do estado-maior António
Manuel de Faria Monteiro Carneiro Pacheco ..
Presidência do Conselho e Ministério dos Negócios
Estrangeiros, 7 de Janeiro de 1958. - O Ministro da
Defesa Nacional e interino do Exército, Fernando dos
Santos Costa. - O Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Paulo Arsénio Viríssimo Cunha.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Janeiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22257).
(Publicada no Diário do Gouerno
de 1958).

Ministério

0.° 27,2.& série,

do Exército - RepartiçAo

de 1 de Fevereiro

Geral

. Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mimstro do Exército, nos termos do Decreto-Lei n.? 40 627,
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de 1 de Junho de 1956, conceder a Antónia Gomes
Garrido Mancelos Sampaio, a Vitória Antónia Mancelos
Sampaio e a Maria Eduarda Mancelos Sampaio, respectivamente viúva e filhas do major reformado José Augusto de Mancelos Ferraz Pereira Sampaio, falecido em
18 de Novembro do ano findo, o subsídio mensal no
quantitativo de 540;);, a partir de 23 de Dezembro de 1957.
Ministério do Exército, 21 de Janeiro de 195~.O Subsecretário de Estado do Exército, Afonso Magalhíles de Almeida Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Fevereiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

II -

JUSTIÇA

E DISCIPLINA

A) Condecorações:

Presidência

do Conselho - Secretariado-Geral

da Defesa Nacional

Por portaria de 13 de Janeiro de 1958.Condecorado com a medalha de prata de serviços distintos o brigadeiro do corpo do estado-maior Alberto
Andrade e Silva, por ter sido considerado ao abrigo
da alínea a) do artigo 17.0 do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946.
(Publicada no Díório
de 1958).

Ministério

do Governo n.? 15,2.8 série, de 18 de Janeiro

do Exército - I.II Direcçao-Geral

_ I.li Repartiçao

Tendo sido agraciado pelo Governo Francês com o grau
de comendador da Legião de Honra o general José
António da Rocha Beleza Ferraz, é-lhe permitido, em
conformidade com o Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e USar as respectivas
insígnias.
Tendo sido agraciado pelo Governo IIolandês com o
grau de comendador da Ordem de Orange-Nassau
o brigadeiro do corpo de estado-maior Alberto Andrade e Silva, é-lhe permitido, em conformidade com
o Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela
mercê e usar as respectivas insignias.

2,' Série

ORDEM DO EXERCITO N,o 2

95

Tendo sido sido agraciados pelo Governo de Espanha
com a cruz de 2. a classe de Mérito Militar, com distintivo branco, o coronel do corpo de estado-maior
Manuel Avelino Barreira Antunes e o major do corpo
de estado-maior Carlos Mariano Algéos Aires, é-lhes
permitido, em conformidade com o Regulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as
respectivas insígnias.
Tendo sido 'agraciado pelo Governo Francês com o grau
de oficial da Legião de Honra o tenente-coronel do
corpo do estado-maior Arnaldo Schulz, é-lhe permitido, em conformidade com o Regulamento das Ordens
Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas insignias.
Tendo sido agraciado pelo Governo de Espanha com a
cruz de L." classe de Mérito Militar, com distintivo
branco, o capitão do corpo do estado-maior Carlos
Henrique Pereira Viana Dias de Lemos, é-lhe permitido, em conformidade com o Regulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as
respectivas insígnias.
Condecorado com a medalha de ouro da classe de comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento
aprovado pelo Decreto
n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, e Portaria n.? 12731,
de 4 de Fevereiro de 1949, os coronéis: de artilharia,
Carlos Vidal de Campos Andrade; e de engenharia,
na situação de reserva, Manuel da Conceição Gomes.
Por decreto de 5 de Dezembro de 1957, publicado no
Diário do Governo n.? 22,2.:>' série, de 27 de Janeiro
do corrente ano, foi agraciado com o grau de cavaleiro da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada o
tenente-coronel médico António de Azevedo Meireles
do Souto.
Condecorados com a medalha 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.? 12731,
de 4 de Fevereiro de 1949, os seguintes oficiais:
General António Maria Meira e Cruz.
Coronéis de cavalaria Fernando Dias Pires Monteiro, Joaquim Rodrigues Gomes Júnior e Eduardo
Rodrigues Almeida Dias.
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Tenente-coronel de artilharia António Pereira Teixeira de Almeida.
Capitães: de infantaria, na situação de reserva,
Júlio de Almeida Rebelo de Lacerda ; de cavalaria, na situação de reserva, Alvaro Beça de
Aragão Ferreira; e do quadro dos serviços auxiliares do Exército António Maria de Almeida.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Joaquim José Bernardo.
B)

Louvol"ee:

Presidência

do Conselho - Secretariado-Geral

da Defesa Nacional

Por portaria de 13 de Jametro de 1958:
Louvado o brigadeiro do corpo do estado-maior Alberto
Andrade e Silva pela forma altamente distinta como
exerceu as funções de chefe da 1. a Repartição do
Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, evidenciando
excepcionais qualidades de trabalho, desembaraço,
dinamismo e grande competência profissional, as quais,
servidas por uma inteligência muito viva, um aprimorado carácter e fino trato, lhe permitiram desempenhar-se com muito brilho das complexas missões em
que se fez sentir a sua acção, nomeadamente nas
conferências internacionais em que tomou parte, prestando assim ao Pais e às forças armadas serviços que
devem ser considerados extraordinários,
relevantes
e muito distintos.
(Publicada no Diário do Govemo
de 1958).

Ministério

n,?

do Exército - Repartição

15, 2." sórle, de 18 de Janeiro

do Gabinete

Por portarias de 5 de Feuereiro de 1958:
Louvado o major do corpo do estado-maior Joaquim
Nunes Matias pelo bom senso, seriedade e muito
interesse manifestado nos trabalhos de planeamento
da instrução que têm estado a seu cargo na 1. a Repar-
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tição d O Estado-Maior d o Exército e através dos.
quais mais uma vez evidenciou excelentes qualidades
militares, que o apontam como oficial do estado-maior
de reconhecido mérito.
Louvado o major do corpo do estado-maior João de Azevedo Coutinho Simeão pela maneira inteligente, ponderada e muito eficiente como tem orientado os assuntos de instrução a seu cargo na 1. a Repartição do
Estado-Maior do Exército, o que, aliado às suas qualidades morais e militares, o credita como um oficial
do estado-maior de reconhecido mérito.

Por portaria de 18 de Fevereiro de 1958:
Louvado o coronel do corpo do estado-maior Salvador
de Oliveira Pinto da França, na situação de reserva,
pelo elevado espírito militar e patriótico que manifestou, ofertando ao Ministério do Exército (Arquivo
Histórico Militar) importantes manuscritos e outros
documentos de subido valor histórico que haviam
pertencido a ilustres militares seus antepassados e
que fazem hoje parte do fundo do cumental daquele
Arquivo. Estes documentos ficaram ali a constituir
dois valiosos processos, para a consulta dos estudiosos.

Ministério do Exército _I.a

Direcção-Geral-I.a

Repartição

Por portaria de 4 de Fevereiro de 1958:
Louvado o tenente-coronel
miliciano de infantaria do
quadro especial, na situação de reserva, Manuel Pedro Rodrigues Pardal, porque, prestando serviço há
cerca de quatro anos na 3. Repartição da La Direcção-Geral, quer como chefe de secção, quer como
subchefe da repartição, funções que actualmente desempenha, sempre tem demonstrado possuir apreciáveis qualidades de trabalho e manifestado grande
dedicação pelo serviço, o que, aliado à sua inteligência e bom senso, o leva a ser considerado um
excelente auxiliar dos seus chefes.
li
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111- MUDANÇAS DE SITU.ÇAo
Oficiais do quadro permanente
A)

Ingresso

nos

quadros:

1) Quadl'o da arma de infantaria:

Tenente-coronel de infantaria, adido, José Augusto Junqueiro Gonçalves de Freitas, que, por ter deixado de
prestar serviço no Ministério do Interior, na Guarda
Nacional Republicana, se apresentou neste Ministério
em 21 de Fevereiro de 1958, desde quando deve ser
considerado nesta situação, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n,O 22257).

Tenente de infantaria, adido, José Jaime Pinto Monroy
Garcia, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Moçambique, se apresentou em
4 de Janeiro de 1958, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
ele Contas em 20 de Fevereiro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

2) Quadro da arma de cavalaria:

Tenente-coronel de cavalaria, supranumerário, da Direcção da Arma de Cavalaria, onde continua colocado,
Apio Felisberto Nunes de Almeida, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria,
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Março de 1958. Não são devidos emolumcntos, 1l0S termos do Decreto n.O 22257).

S) Quadro da arma de engenharia:

Capitão de engenharia, adido, Baltasar António de Morais Barroco, que, por ter deixado de prestar serviço
no comando militar de Macau, se apresentou em 29
de Janeiro de 1958, desde quando deve ser conside-
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rado nesta situação, para preenchimento
quadro.

de vaga no

(Por portaria de 8 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 3 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão de engenharia, adido, José Renato de Araújo
Pereira de Sousa, que, por ter deixado de prestar
serviço no comando militar de Macau, onde se encontrava em comissão militar, se apresentou em 29 de
Janeiro de 1958, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 8 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 3 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos. do Decreto n.? 22257).

4) Quadro do serviço veterinário

militar:

Capitão veterinário, supranumerário, do Hospital Militar Veterinário onde continua colocado, Alvaro J oaquim Fernandes Ferreira, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Fevereiro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto u.? 22257).

5) Quadro do serviço de admtnlstrução

militar:

Coronel do serviço de administração militar, supranumerário, da Direcção do Serviço de Administração
Militar, António Manuel Bruno Machado, devendo
ser considerado nesta situaçâo desde 8 de Janeiro
de 1958, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Janeiro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos elo Decreto n.? 22257).

Major do serviço de administração militar, supranumerário, subinspector, da direcção ao mesmo serviço,
onde continua colocado, António Armando Lopes, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de
Fevereiro de 1958, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 24 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Março cle 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Capitão do serviço de administração militar, adido, Febo
Luz da Mota Furtado, que, por ter deixado de exercer as funções de chefe da 2.a secção dos serviços
gerais da Manutenção Militar, cargo de que fica exonerado por esta portaria, se apresentou em 26 de
Janeiro de 1958, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 10 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribu, nal de Contas em 1 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
6) Quadro de reserva:

Considerado apresentado ao serviço deste Ministério por
ter deixado de prestar serviço no Conselho Fiscal dos
Estabelecimentos Fabris, o tenente-coronel farmacêutico, adido, na situação de reserva, António Borges
Sacoto, devendo ser considerado nesta situação desde
6 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 14 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.' 22257).
B) Supranumerárlos
oe

por

excederem

quadros:

1) Infantaria:

Capitão de infantaria, adido, José Morais de Sousa, que,
de regresso de Angola, se apresentou em 14 de Janeiro de 1958, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Fevereiro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).
2) Serviço

de administração militar:

Coronel do serviço de administraç-ão militar, adido,
António Manuel Bruno Machado, que, por ter deixado
de prestar serviç-o no Ministério das Finanças, na
Guarda Fiscal, regressou a este Ministério em 20 de
Dezembro de 1957, desde quando deve ser consídorado nesta situação.
(Por portaria de 10 ele Janeiro de 1958. visada pelo Tribunal
de Contas em 3 de Março ele 1958. Não são devidos emolumentos nos termos do Decreto n.v 22257).
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3) Serviços anxíllnres do Exército:

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Alvaro de Sousa, que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério das Finanças, na Guarda
Fiscal, se apresentou neste Ministério em 1 de Fevereiro de 1958, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 10 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, António Maria do Nascimento Pombo, que, de
regresso do Ministério das Finanças, onde se encontrava prestando serviço na Guarda Fiscal, se apresentou neste Ministério em 5 de Fevereiro de 1958, desde
quando deve SOl' considerado nesta situação.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 3 de Março de 195 . Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
C) Passagem
merárlo:

1) Forças eventualmente

à situação

constituídas

Regimento de artilharia

de

.

supranu-

no continente:

antiaérea

fixa

Ten~nte-coronel João da Costa Laje e major Paulo Parreu'a, ambo de artilharia, do regimento de artilharia
a.ntiaérea fixa, nos termos da segunda parte do artígo 58,0 do Decreto-Lei n.? ~8 401, ub tituído pelo
Decreto-Lei n.? 32 G92, de 20 de Fevereiro ele 1943,
e ao abrigo da Portaria n. o 10620, de 11 de Março de
1944, por terem ido colocado no referido regimento
para preenchimento de Yagas, devendo er considerados nesta situação desde a data elapresento portaria,
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 195 .vísada pelo Tribunal
de Contas em 4 de .\Iarço de 195 . Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).

2) Forças eventualmente

constituídas
Estado da

no ultramar:

f ndia

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores n. o 2,
Albino Simões Teixeira Lino, no termos da egunda
parto do artigo 58,0 do Decreto-Lei n.? 28401, substi-
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tuido 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 India,
devendo ser considerado nesta situação desde 25 de
Janeiro de 1958.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Oontas em 20 de Fevereiro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente de engenharia, do batalhão de telegrafistas,
Francisco Pedro de Oliveira Simões, 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.? 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
20 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, visada pejo Tribunal
de Contas em 20 de Fevereiro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes do serviço de administração militar, do 2.° grupo
de companhias de administração militar, José Carlos
de Araújo Santos Belfo, nos termos da segunda parte do
artigo 58.° do Decreto-Lei n.? 28401, substituído pelo
Decreto-Lei n." 32 692, 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 20 de Janeiro
de 1958.
(Por portaria de 7 ele Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Fevereiro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
D)

Passagem

à sltuaçêo

de

adido:

1) No ultramar:

a) Angola

Capitão de infantaria, do comando militar de Angola,
Fernando Mário de Almeida Cid Torres, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
no ultramar ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
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nesta situação desde 22 de

(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Fevereiro de 1958).

Capitão de infantaria, do comando militar de Angola,
João Mário de Sampaio e Castro, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço no ultramar ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo
ser considerado nesta situação desde 22 de Janeiro
de 1958.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Fevereiro de 1958).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, António Marques Caramujo,
por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço no comando militar de Angola ao
abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser
considerado nesta situação desde li de Janeiro de
1958.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Fevereiro de 1958).

b) Moçambique

Capitão de infantaria Álvaro Soares de Azevedo, do
comando militar de Moçambique, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço no ultra~ar ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-LeI n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo
ser considerado nesta situação desde 4 de Fevereiro
de 1958.
(Por portaria de 8 de Fevereiro de 1958, anotada
nal de Contas em 21 de Fevereiro de 1958).

pelo Tribu-

Cap~tão de cavalaria, do comando militar de Meçamb.Ique, António Valadares Correia de Campos, por ter
SIdo nomeado para desempenhar uma comis 'ão de
serviço no ultramar ao abrigo da alínea a) do artigo 3.°
do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de
Pevereiro de 1958.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1958, anotada
bunal de Contas em 2l de Fevereiro de 1958).
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Alferes de cavalaria, do comando militar de Moçambique, José Manuel Vaz Barroco, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço no ultramar ao abrigo da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo
ser considerado nesta situação desde 4 de Fevereiro
de 1958.
(Por portaria de 8 de Fevereiro de 1958, anotada
nal de Contas em 24 de Fevereiro de 1958).

pelo Tribu-

Tenente médico, do comando militar de Moçambique,
Álvaro Rui Machado dos Santos Crespo, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
no ultramar ao abrigo da alinea a) do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 4 de
Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 14 de Fevereiro de 1958, anotada
bunal de Contas em 24 de Fevereiro de 1958).

pelo Tri-

Alferes do serviço de administração militar, do comando
militar de Moçambique, Américo Pinto Fernandes,
por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
de serviço no ultramar ao abrigo da alinea a) do
artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 14 de Fevereiro de 1958, anotada
bunal de Contas em 24 de Fevereiro de 1958).

pelo Tri-

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do comando militar de Moçambique, Adelino Castelo
Valente, por ter sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço militar no ultramar ao abrizo
da alinea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 3981"'6,
de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 4 de Fevereiro de 1958, anotada
bunal de Contas em 24 de Fevereiro de 1958).

pelo Tri-

Deixa de ser considerado na situação de adido no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, onde exercia as funções de subalterno de companhia, cargo de
que fica exonerado por esta portaria, continuando,
porém, na mesma situação de adido, mas em comissão
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militar no comando militar de Moçambique ao abrigo
da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816,
de 14 de Setembro de 1954, o alferes do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, adido, Inácio da Conceíção, devendo ser considerado nesta situação desde
4 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 14 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 24 de Fevereiro de 1958).
c) Guiné

Capitão de infantaria, do comando militar da Guiné, José
Carlos Bastos Martins, por ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço no ultramar
ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo
ser considerado nesta situação desde 25 de Janeiro
de 1959.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Fevereiro de 1958).
d) Estado da india

Brigadeiro, comandante militar do Estado da Índia,
António Cirne Rodrigues Pacheco, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
no ultramar ao abrigo da alínea b) do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 28 Fevereiro de 1958).

Capitão de infantaria, supranumerário, Llernãni N oel
'I'amm Pereira da Silva Anjos, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço nos transportes aéreos do Estado da Índia ao abrigo da última
pa:r.:te do artigo 2.° do Decreto-Lei n.? :39816, de
14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Maio de H)57.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, anotada polo Tribunal
de Contas em 19 de Fevereiro de 1958).

Capitão de cavalaria, do comando militar do Estado
da índia, José Francisco Milho Ferro, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comis ão de serviço
no ultramar ao abrigo da alínea b) do artigo 3.° do
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Decreto-Lei n." 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de
Setembro de 1957.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 24 de Fevereiro de 1958).
e) Macau

Capitão médico, do comando militar de Macau, Olímpio
Fernandes Flora, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço no ultramar ao abrigo
da alínea a) do artigo 3.0 do .Decreto-Lei n. ° 39 816,
de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 20 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal
Contas em 28 de Fevereiro de 1958).

Alferes do serviço de administração militar, do comando
militar de Macau, Horácio Costa Serras Pereira, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço no ultramar ao abrigo da alínea c) do artigo 3.°
do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de
1954, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 4 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Fevereiro de 1958).

Capitão farmacêutico, do comando militar de Macau,
António José de Moura Velês, por tor sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço naquela
provincia ao abrigo da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 20 de
Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas e.n 3 de Março de 1958).
2) Na Guarda Nacional Republicana:

Tenente de infantaria, do batalhão de metralhadoras
n." 3, Francisco Granjo de Matos, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta
situação desde 12 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 14 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 21 de Fevereiro de 1958).
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Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Júlio Augusto Esteves Grilo, 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 1 de Fevereiro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1958, anotada
nal de Contas em 24 de Fevereiro de 1958).

pelo Tribu-

3) Na Guarda Fiscal:
Alferes

do quadro dos serviços auxiliares,
da 3. a Reparda La Direcção-Geral
deste Ministério,
João
Nunes -Cebolas, por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Mi- nistério das Einanças, na Guarda Fiscal, devendo ser
considerado
nesta situação desde 1 de Fevereiro
de
1958.

tição

(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Fevereiro de 1958).

4) Em outros Ministérios:
Ministério do Interior

Tenente-coronel
miliciano de cavalaria,' do extinto quadro especial, na situação de reserva,
Rui Pessoa de
Amorim Melicio, por ter
ido requisitado
para dese;mpen~ar uma comissão de serviço dependente
do
MllllstérlO do Interior,
na Policia Internacional
e de
Defesa do Estado,
devendo
er considerado
nesta
sltua<:ão desde 22 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 7 tle Fevereiro de 1958, anotada
bunal de Contas em 19 de Fevereiro de 1958).

5) Em estabelecimentos

pelo Tri-

militares:

a) Nos tribunais militares

Coronéis de artilharia,
promotores
de justiça, do 1.0 Tribunal Militar Territorial
de Lisboa, António Joaquim
Alves Monteiro
e, do 2.0 Tribunal Militar Territorial
de Li 'boa, Manuel Guerra Pinheiro,
por terem sido
nomeados, por portarias
de ta data, para os referidos
cargos, devendo SCl' considerndo
nesta ituação desde
a data da prc 'ente portaria.
(Por portaria de 25 de Fevereiro dr, 195 , anotada
bunal de Conta cm 3 de Março de 1958).

pelo Tri-
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b) Estabelecimentos de instrução

Major do corpo do estado-maior, professor catedrático
da La cadeira da Escola do Exército, Hermes de
Araújo Oliveira, por ter sido nomeado para o referido cargo por portaria de 7 de Fevereiro de 1958,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Fevereiro de 1958).

Tenente de infantaria, da Escola do Exército, Francisco
Alberto Cabral Couto, por ter sido nomeado para
o cargo de instrutor de táctica de infantaria do referido estabelecimento, por portaria desta data, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Fevereiro
de 1958.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Fevereiro de 1958).

Tenente de infantaria, da Escola do Exército, Adérito
Augusto Figueira, por ter sido nomeado para o cargo
de instrutor de educação física do referido estabelecimento, por portaria desta data, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Fevereiro de 1958).

Tenente de cavalaria, da Escola do Exército, Rui Manuel Soares Pessoa de Amorim, por ter sido nomeado
para o cargo de instrutor de educação física do referido estabelecimento, por portaria desta data) devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Fevereiro
de 1958.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Fevereiro de 1958).

Capitão de engenharia, professor catedrático da 7. a cadeira da Escola do Exército, Joaquim de Freitas Morais, por ter sido nomeado para o referido cargo por
portaria de 7 de Fevereiro de 1958, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 7 de Fevoreiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas cm 19 de Fevereiro de 1058).

c) Estabelecimentos produtores

Major do serviço de administração militar, chefe da
sucursal das Oficinas Gerais de Fardamento, no Porto,
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Eduardo Fernandes, por ter sido nomeado para o
referido cargo por portaria desta data, devendo ser
considerado nesta situação desde 27 de Fevereiro
de 1958.
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1958).

Tenente-coronel do quadro do serviço de material (engenheiros) da Fábrica Militar de Braço de Prata,
Joaquim Teixeira 'I'elo, por ter sido nomeado para
o cargo de subdirector do referido estabelecimento,
por portaria desta data, devendo ser considerado nesta
situação desde 11 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 14 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 26 de Fevereiro de 1958).

~Iajor do extinto quadro auxiliar de artilharia, das Oficinas Gerais de Equipamentos e Arreios. Inocêncio Alves
Rebelo de Sousa por ter sido nomeado para prestar
serviço no referido estabelecimento, por portaria desta
data, devendo ser considerado 'nesta situação desde
-! de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 14 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 26 de Fevereiro de 1958).
d) Diversos
Conselho

flscal

dos estabelecimentos

fabris

Coronel. de artilharia, vogal do conselho. fiscal dos estabelecImentos fabris deste Ministério, Alvaro da Silva
Carvalho, por ter sido nomeado para o referido cargo
por portaria desta data, devendo ser considerado
nesta situaçâo desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1958).

Coronel do serviço de administração militar, vogal do
conselho fiscal dos estabelecimentos fabris deste Miaistério, António Baptista da Costa, por ter sido nomeado
para o referido cargo por portaria desta data, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1958, auotada pelo Tribunal de Contas em I de Março de 1958).
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do Exército

Major de artilharia, chefe de desenhadores dos Serviços Cartográficos do Exército, José Sérgio Pessoa,
por ter sido nomeado para o referido cargo por portaria desta data, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Fevereiro de 1958J anotada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1958).
6) Por licença ilimitada:

Major de cavalaria, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Carlos Alberto da Costa Botelho, por lhe ter
sido concedida licença ilimitada, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 3 de Março de 1958).
E) Passagel"l"l

SI situação

de

reserva:

General, administrador-geral
do Exército, José Esquível, 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 23 de Dezembro de
1957.
(Por portaria de 17 de .J aneiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 3 de Março de 1958. Nâo são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 2225í).

Coronel de infantaria, tirocinado, da direcção da arma,
Renato Ferraz de Boaventura, 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 6 de Janeiro de lV58.
(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 3 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 21:!257).

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização
n.? 4, João Miguel Hocha de Abreu,
nos termos da alínea c) do urtigo 12.° do Decreto-Lei
n." 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916,

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 2

111

de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 21 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 3 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Coronel de infantaria, da direcção da arma, Francisco
Lima Ferreira de Carvalho, nos termos da alínea c)
do artigo 12.° do Decreto-Lei n." 36304, alterado
pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro
de 1952, devendo ser considerado nesta situação
desde 21 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1958, visada pelo 'I'ribunal
de Contas em 3 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Coronel de infantaria, da direcção da arma, Acácio
Borges da Silva, nos termos 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 21 de Fevereiro
de 1958.
(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 3 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22'257).

Coronel de artilharia, adido, promotor de justiça do
2.° Tribunal Militar Territorial de Lisboa, Marino
da Cunha Sanches Ferreira, nos termos da alinea a)
do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 36304:, alterado
polo Decreto·Lei n.? 38916, de 18 de Setembro
ue 1952, devendo ser considerado nesta situação
desde 21 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas cm 20 de Fevereiro de 1958. Não são devidos
emol umentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Cor~n~l d~ cavalaria, da Repartição do Gabinete deste
MlUlsténo, Mário Álvaro de Carvalho Nunes, nos
termos da primeira parte da alínea c) do artigo 12.°
do _Decreto-Lei D.O 36304, alterado pelo Decreto-LeI n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo
ser considerado nesta situação desde 27 de Fevereiro
de 1958.
(Por portaria dc 27 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Março de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Capitão de engenharia, adido, em serviço no Ministério
do Ultramar, em comissão civil na provincia de Timor,
Alberto Simões, nos termos do artigo 23.0 do Decreto-Loí n." 36 30J, modificado pelo Decreto-Lei n. 038916,
de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 23 de Julho de 195(), sem direito
a vencimentos por este Ministério enquanto se encontrar na referida situação de adido.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, anotada
bunal de Contas em 19 de Fevereiro de 1958).

pelo Tri-

Coronel do serviço de administração militar, da direcção
do mesmo serviço, António Manuel Bruno Machado,
nos termos da alinea e) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n.? 36 304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 916, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Fevereiro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Coronel do serviço de administração militar, inspector
da direcção do mesmo serviço, Luís Alberto Soares
de Morais Carvalho, nos termos da alinea e) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Março de 1958. Não sào devidos emolumentos, nos termos do Decreto H.O 22257).

Coronel do serviço de administração militar, da direcção do mesmo serviço, Artur Pinto Bastos Júnior,
nos termos da alínea b) do artigo 12. o do Decreto-Lei n. o 36304:, alterado pelo Decreto-Lei n. o 38916,
de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta ituação desde 13 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1958. Não são devidos
emolumentos nos termos do Decreto Il.O 22257).

Coronel do serviço de administração militar, adido,
vogal do conselho fiscal dos estabelecimentos fabris,
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cargo de que fica exonerado, António de Oliveira
Mateus, nos termos da alínea b) do artigo 12.° do
Decreto-Lei
n.? 36304, alterado polo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Fevereiro
de 1958.
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 4 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

1Iajor do extinto quadro auxiliar de artilharia, da
3.a Direcção-Geral deste Ministério, Júlio Rodrigues,
nos termos da alínea a) do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 36034, alterado pelo Decreto-Lei n." 38916,
de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Oficiais de complemento
A) Abatidos:

Abatido ao efectivo do Exército por ter tido passagem
ao centro de mobilização das Oficinas Gerais de Material Aeronáutico, o alferes miliciano de artilharia, do
g~·u.p.ode artilharia contra aeronaves n.? 3, em dispolllblhdade, Hélder Cândido dos Reis Videira, devendo
ser considerado nesta situação desde 10 de Fevereiro
de 1958.
(Por portaria de 17 de Fevereiro de 1958, anotada
nal de Contas em 24 de Fevereiro de 1958).

pelo Tribu-

Abatidos ao efectivo do Exército por terem tido passagem ao quadro permanente dos oficiais de intendência
e contabilidade da Força Aérea, os tenentes milicianos
do serviço de administração militar Rui Manuel Fortes
Monteiro e Albino Martins Reais Pinto, devendo ser
considerados nesta situação desde 31 de Dezembro
de 1957.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, auotada
nal de Contas em 19 de Fevereiro de 1958).

pelo Tribu-
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de
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adido:

1) No ultramar:
a) Angola

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
de caçadores n. o 10, José Afonso, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
na província de Angola, ao abrigo da alínea c) do
artigo 3.0 do Decreto-Lei n. o 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação
desde 22 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Fevereiro 1958).

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n." 13, Osvaldo António Silvestre, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
de serviço na província de Angola, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.0 do Decreto-Lei n. o 39 816, de 14
de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta
situação desde 22 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Fevereiro de 1958).

Alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n." 2, António Maria Amorim Pessoa
Varela Pinto, por ter sido nomeado para desempenhar
uma comissão de serviço na província do Angola, ao
abrigo da alinea c) do artigo 3. o do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser
considerado nesta situação desde 22 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Fevereiro de 1958).

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do 1.0 grupo de companhias de administração militar,
António Norberto Gonçalves Pestana, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
na província de Angola. ao abrigo da alínea c) do
artigo 3.0 do Decreto-Lei n. o 39 816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de Hl58, anotada polo Tribunal
de Contas em 19 de Fevereiro de Hl58)
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b) Moçambique

Alferes miliciano de cavalaria, do regimento de lanceiros n.? 2 (forças expedicionárias ao Estado da índia),
Adriano Luis de Almeida Pinto, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço na província de Moçambique, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação
desde 8 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 17 de Fevereiro de 1958, anotada
bunal de Contas cru 24 de Fevereíro de 1958).

pelo Tri-

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do regimento
de cavalaria n.? 3, Nuno Maria de Castro Mendes
de Almeida, por ter, sido nomeado para desempenhar
uma comissão de serviço na província de Moçambique,
ao abrigo da alinea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 39 816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 4 de Fevereiro de 1958, anotada
bunal de Contas em 19 de Fevereiro de 1958).

pelo Tri-

c) Estado ,da índia

Deixa_m de ser considerados expedicionários no Estado
da India, por terem passado a comissão civil no mesmo
Estado, para prestarem serviço no corpo de policia,
os tenentes milicianos de infantaria Fernando Nunes
Duarte, Fernando Artur Peixoto de Oliveira, José
Alberto Gomes Caiado e António Duarte de Almeida
Franco, ao abrigo do artigo 2.° do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser
considerados nesta nova situação desde 1 de Janeiro
de 1958.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1058. Anotada
bunal de Contas em 24 de Fevereiro de 1958).

pelo Tri-

d) Macau

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n.? 3, Jorge Graça Pimentel da
Costa e Silva, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço na provincia de Macau,
ao abrigo da alínea c) do artisro
c 3.° do Decreto-Lei
n_.o 39 816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser conSIderado nesta situação desde 4 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 4 de Fevereiro de 1058, anotada peJo Tribunal
de Contas cm 19 de Fevereiro de 1958).
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Alferes miliciano de cavalaria, do regimento de cavalaria n. ° 6, Vítor Manuel Rodrigues Capote, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
na provincia de Macau, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação
desde 4 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 4 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Fevereiro de 1958).

Alferes miliciano de cavalaria, do regimento de cavalaria n. ° 5, António José de Couto Pires, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
na provincia de Macau, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação
desde 4 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 4 de Fevereiro de 1958, anotada
de Contas em 19 de Fevereiro de 1958).

pelo Tribunal

2) Em outros Ministérios:
Ministério do Ultramar

Considerado adido em comissão civil no Ministério do
Ultramar, por ter sido nomeado para adjunto da
Guarda Fiscal no Estado da India, onde se encontrava como expedicionário,
o tenente miliciano de
infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 2, José Rodrigues da Costa Afonso, devendo ser considerado
nesta nova situação desde 1 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 17 de Fevereiro de 1958, anotada
bunal de Contas em 24 de Fevereiro de 1958).

pelo Tri-

IV - PROMOÇOfS
Oficiais do quadro permanente
A)

Corpo

de

generais:

1) Quadro do corpo:
I.' região militar - Quartel-general

Brigadeiro, 2.° comandante e inspector, o coronel de
infantaria, tirocinado, 2.° comandante e inspector,
interino, Manuel Gonçalves da Silva.
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4." região militar - Quartel-general

General, comandante, o brigadeiro, comandante,
rino, José da Encarnação Alves de Sousa.

inte-

(Por portarias de 22 de Fevereiro de 1958, visadas pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1958. São devidos ernolurneutos, nos termos do Decreto n,? 22257).

2) Quadro de reserva:

Brigadeiro graduado, o coronel de infantaria, tirocinado, na situação de reserva, Renato Ferraz de Boaventura.
(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1958, anotada
bunal de Contas em 28 de Fezereiro de 1958).
B) COr"po do

pelo Tri.

estado-maior":

1) Quadro do corpo:
Ministério do Exército - 3." Direcção-Geral

Coronel do corpo do estado-maior, o tenente-coronel
do mesmo corpo, adido, professor catedrático da
2. a cadeira da Escola do Exército, cargo de que fica
exonerado por esta portaria, Alfredo Amélio Pereira
da Conceição.
..
(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Fevereiro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

2) Adidos:
Secretariado-Geral

da Defesa Nacional

Coronel do corpo do estado-maior, o tenente-coronel
do mesmo corpo, adido, em serviço no Secretariado-G~ral da Defesa Nacional, Henrique Costa dos Santos
Paiva.
(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Ministério do Ultramar

Coronel do corpo do estado-maior, o tenente-coronel
do mesmo corpo, adido, em comissão de serviço civil
n~ Ministério do Ultramar, como secretário proviucial de Angola, António Augusto dos Santos.
(Por portaria rle 22 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Fevereiro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
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serviços:

1) Ministério do Exército:
I." Direcção·Geral- 2.' Repartição

Major, o capitão de artilharia
Barbosa de Abreu.

Eduardo

José Teixeira

(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 4 de :Mal'ço de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

2.' Direcção-Geral - 3.' Repartição

Major do serviço de administração militar, o capitão do
mesmo serviço, da Escola Prática de Administração
Militar, Artur Neves Oorreia e Silva.
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 4 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço Henrique António Vidal Olaro
Júnior.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 4 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

3.' Direcção-Geral - 3.' Repartição

Major, o capitão de artilharia, José Mendonça Prazeres.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 4 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

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

Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço José Luís de Nápoles Guerra.
(Por portaria de 20 de Fevereiro ele 1958, visaela pelo Tribunal
de Contas em 4 de Março ele 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).
2) Ministério do Exército - Quartéis-generais:

3." região militar

Tenente-coronel, o major de infantaria Frederico Manuel
Ferreira Braga Paixão.
-(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 19:i8. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22257).
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Tenente-coronel do serviço de administração militar, o
major do mesmo serviço, 2.° comandante do 1.0 grupo
de companhias de administração militar, José Dinis
Morão.
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

3) Ministério do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, da 2. a Repartição da La Direcção-Geral deste Ministério, José do
Peso e Sousa Benchimol.
(Por portaria de 22' de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 3 de Março ele 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

o

Direcção da Arma de Artilharia

Coronel,
tenente-coronel de artilharia, director do centro de instrução do regimento de artilharia de costa,
José Monteiro de Sousa Leitão.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 19C)8~visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente-coronel,
o major de artilharia, do regimento
de artilharia pesada n.? 2, Luís Teixeira Soares da
Mota.
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1058, visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Março de 1.958. São devidos emolumentos, llOS termos do Decreto n.? 222(7).
Direcção da Arma de Engenharia
Inspecção de tropas

de sapadores

Brigadeiro, inspector, o coronel do corpo do estado-maior, tirocinado, da 3.a Direcçrw-Geral deste Minístério, António José Martins Leitão.
(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Fevereiro de 1058. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do mesmo serviço, subdirector da Manutenção
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Militar, cargo de que fica exonerado por esta portaria,
Manuel Domingos.
(Por portaria de 24 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Inspecções

Coronel do serviço de administração militar, inspector,
o tenente-coronel
do mesmo serviço, subinspector,
António Baptista da Costa.
(Por portaria de 24 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Coronel do serviço de administração militar, inspector,
o tenente-coronel miliciano do mesmo serviço e do
extinto quadro especial, da Repartição de Fiscalização
deste Ministério, Júlio Duarte Costa.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1958, visada ,Pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1958. Sâo devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente-coronel
do serviço de administração militar,
subinspector, o major do mesmo serviço, subinspector,
Eduardo Nascimento Carneiro Allen.
(Por portaria de 24 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Direcção do Serviço de Material

Coronel do quadro de engenheiros do serviço de material,
o tenente-coronel do quadro de engenheiros do mesmo
serviço, adido, subdirector da Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras, cargo de que fica exonerado
por esta portaria, João Carlos Oliveira de Macedo.
(Por portaria de 24 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Março de 1!l58. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

4) Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
a) Infantaria:
Regimento de infantaria

n.O 8

Coronel, comandante, o tenente-coronel
de infantaria,
2.0 comandante, João de Sousa Machado.
(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto u.s 22257).
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n.O 9

Tenente-coronel, 2. comandante, o major de infantaria
Jorge Marçal Cameira.
0

(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de infantaria

n.O 12

Tenente-coronel, 2. comandante, o major de infantaria,
2.0 comandante, interino, António Júlio Borges Gouveia.
0

(ror portaria de 22 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de infantaria

n.O 14

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de infantaria Cesário de Sousa
Domingos Cabral.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Fevereiro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

'}'

Regimento de infantaria n.· 15
enente, o alferes de infantaria Carlos Alberto Bragança Moutinho, contando a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1956.

(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em :; de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de infantaria n. ° 16
'rene.nte-coronel, 2.0 comandante, o major de infantaria,
adido, em serviço no )1inistério das Finanças, na
Guarda Fiscal, Viriato Marques dos Santos Oliveira.

(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1058, visada pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Batalhão independente

de infantaria

n.O 17

Capitães, os tenentes de infantaria José ~Ioura f'ampaio
e Alberto Fernão de Magalhães Osório.
(Por portarias de 22 de Fevereiro de 1958, visadas pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1958. Sào devidos emolumentes, nos termos do Decreto 11.° 22257).
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Capitão, o tenente de infantaria
l\fedeiros da Silva.
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n.O 18

Armando

Whytton

(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1958). São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
b) Artilharia:
Quadro da arma de artilharia

Coronel,. o tenente-coronel
de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n. o 4, António Joaquim Alves
Monteiro.
(Por portaria de 24 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Março de 1958. São devidos emolumentos nos termos do Decreto n.v 22257).

Coronel, o tenente-coronel de artilharia, 2.0 comandante
do regimento de artilharia ligeira n. o 3, Álvaro da
Silva Carvalho.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de artilharia

ligeira n. ° 4

Coronel, o tenente-coronel
de artilharia, supranumerário, do regimento de artilharia antiaérea fixa, António Pereira Teixeira de Almeida.
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.> 22257).
Regimento de artilharia

n. o 6

Coronel, comandante, o tenente-coronel
de artilharia,
do regimento de artilharia ligeira n.? 2, Manuel Guerra
Pinheiro.
(Por portaria ele 24 ele Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em <I de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D. 22257).
O

Regimento de artilharia

Tenente-coronel, 2.0 comandante,
António do Carmo Dantas.

pesada n. o 3

o major de artilharia

(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Março cle 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
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de costa

Major, o capitão de artilharia António dos Santos Gonçalves.
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de artilharia

antlaêrea

fixa

Tenente-coronel, o major de artilharia, do regimento de
artilharia ligeira n. o 4, João da Costa Laje.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Destacamento

Capitão, o tenente
Vilalobos Vieira.

Misto do Forte de Almada

de infantaria

João José

Ferreira

(Por portaria de 10 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Fevereiro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
c) Cavalaria:
Regimento de lanceiros

n. ° I -

Capit~o, o tenente de cavalaria, do regimento de cavalaria n. o 7, Rogério Montefalco Sarmento Pereira.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Fevereiro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de cavalaria

n.· 3

Coronel, comandante, o tenente-coronel
de cavalaria,
comandante interino, Hugo da Silva Leitão.
(Por portaria de 27 de Fevereiro ne 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 4 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos Jo Decreto n.? 22257).
d) Engenharia:
Escola Prática

de Engenhar'ia

Capitão farmacêutico, o tenente farmacêutico Boaventura
Paulo Lopes.
(Por portaria de 21 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Março ele 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço Vítor Manuel Pires Mendes.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto
22257).

li.·

e) Serviço de saúde militar:
2.° grupo de ,companhias de saúde

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante,
do 2.° grupo de companhias de
saúde, Joaquim Augusto Soares.
(Por portaria de 4 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Fevereiro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

f)

Serviço de administração militar:
Quadro do serviço de administração militar

Major do serviço de administração militar, o capitão do
mesmo serviço, adido, verificador da secção técnica
das Oficinas Gerais de Fardamento, cargo de que fica
exonerado por esta portaria, Eduardo Fernandes.
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 4 de Março ele 1958, São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço, da 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, Alexandre José de Carvalho
Pereira.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 4 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto u.· 22257).
1.° grupo de companhias de administração militar

Xlajor do extinto quadro auxiliar de artilharia, o capitão do mesmo extinto quadro, do 1.0 grupo de companhias de administração militar, António J OSÓ da Mota.
(Por portaria de 14 de Fevereiro de 1!.l58, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 ele Fevereiro de 1!.l58. São devidos eu.olumentes, nos termos do Decreto n.? 22257).
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de administração

militar

Capitães do serviço de administração militar, os tenentes
do mesmo serviço, da escola prática do mesmo seryiçe, Alberto Eugénio da Conceição e, do referido
2.0 grupo de companhias de administração militar,
Henrique Jorge Calvo da Silva Coutinho Garrido.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 4 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 2~ 257).

g) Serviço de material:
Companhia divisionária

de manutenção

de material

rrenentes do quadro do serviço de material (engenheiros),
os alferes do quadro do mesmo serviço (engenheiros)
José Luis Mingot de Almeida e Bruno Fritsche Centener Pereira de Castro.
(Por portaria de 12 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 4 ele 1\1arço de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
h) Serviços auxiliares do Exército:'
Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o ,s~rgento-ajudante da Guarda Nacional Republicana
Júlio Augusto Esteves Grilo.
(Por portaria ele 1 ele Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
ele Contas em 25 de Fevereiro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

5) Ministério do Exército - Distritos

de recrutamento

e mohí-

lizacão:
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.O II

Coronel, chefe, o tenente-coronel
de infantaria,
chefe, Mário da Costa Santos Anino.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

sub-

n. o 18

Coronel, chefo, o tenente-coronel de infantaria, comandante do batalhão independente de infantaria n. o 18,
Américo de Carvalhal Esmeraldo.
(Por portarias de 22 de Fevereiro de 1958, visadas pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1958. ~ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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6) Ministério do Exército - Estabelecimentos militares:
a) Estabelecimentos

de instrução:

Campo de instrução militar de Santa Margarida

Coronel, comandante, o tenente-coronel de infantaria,
2. o comandante do regimento de infantaria n. o 11,
Carlos Amorim Castanheira.
(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 3 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço Agostinho António Jorge.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 4 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto u.v 22257).
Campo de tiro da serra da Carregueira

Coronel, director, o tenente-coronel
da Conceição Mota Carmo.

de infantaria Miguel

(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 3 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos de Decreto n.O 22257).
Escola do Exército

Capitão, o tenente de infantaria, adido, instrutor de
táctica de infantaria da Escola do Exército, Duarte
Dias Marques.
(Por portaria de 10 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Fevereiro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Centro militar de educação fisica, equitação e desportos

Major, o capitão de cavalaria José Afonso Rodes Sérgio.
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1958, visada pelo Trihuual
de Contas em 4 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Colégio Militar

Major, o capitão de artilharia

Jorge do Carmo Vieira.

(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 4 de l\Iarço de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

°

Tenente-coronel, adido,
major de artilharia, adido,
professor efectivo do 5.° grupo do mesmo Instituto,
João Augusto de Noronha Dias de Carvalho.
Tenente-coronel, adido,
major de artilharia, professor
efectivo do 7.° grupo do referido Instituto, adido, Alfredo Botelho de Oliveira.

°

(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 4 de ::\Iarço de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
b) Estabelecimentos

hospitalares:

Hospital militar regional n.O 4

°

Capitão farmacêutico,
tenente
José de Moura Velês,

farmacêutico

António

(Por portaria de 21 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Março de 1958. Sãs devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Hospital Militar de Elvas

Capitão médico, director,
Soares Pereira Queirós.

° tenente

médico José Diogo
-

(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 12257).
c) Estabelecimentos

laboratório

Capi~ão
a~I~o,
Capltao
adido,
Capi~ão
adIdo,

produtores:

Militar de Produtos Quimicos e Farmacêuticos

farmacêutico, adido, o tenente farmacêutico,
Pedro Gonçalo de Carvalho Correia.
farmacêutico, adido,
tenente farmacêutico,
Nuno António de Carvalho Esteves Rosa.
farmacêutico, adido,
tenente farmacêutico,
António Afonso Pala Carreiro.

°
°

(Por portaria de 21 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 4 de :\larço de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

°

Capi~ão farmacêutico, adido,
tenente farmacêutico,
adido, Carolino Alberto Vaz de Almeida Pessanha.
(Por portaria de 21 de Fevereiro de 1958, visada pelo Trihunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

128

ORDEM DO EXERCITO

N.o 2

2.· Série

Manutenção Militar

Capitão do serviço de administração militar, adido, o
tenente do mesmo serviço, adido, José Moutinho
Gonçalves.
Capitão do serviço de administração militar, adido,
o tenente do mesmo serviço, adido, Pedro Maria do
Rio Carvalho Frazão.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).

Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço, da Escola Prática de Administração
Militar, António Emílio de Bastos Rabaça.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Março de Hl58. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Oflcinas Gerais de Equipamentos e Arreios

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, o capitão
do mesmo extinto quadro, do regimento de artilharia
pesada n.? 1, Joaquim do Rosário Castela.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Oflcinas Gerais de Fardamento

Capitão do serviço de administração militar, adido,
o tenente do mesmo serviço, adido, Rui Carlos de
Almeida e Sousa.
Capitão do serviço de administração militar, adido,
o tenente do mesmo serviço, adido, José Manuel
Esteves Casanho do Giro.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1!J,'i8. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
7) Supranumerários:

a) Forças eventualmente constituídas no ultramar:
Estado da índia

Capitão farmacêutico, supranumerúrio , o tenente farmacêutico, supranumerário, João Luís Quintela Paixão
Lobato da Fonseca.
(Por portaria de 21 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 28 ele Fevereiro de 1958. São devidos
emolumento" 1I0S termos do Decreto n.O 22257).
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8) Adidos:
a) No ultramar:
Angola
comando militar

Capitrtes do serviço de administração
militar, adidos, os
tenentes do mesmo serviço, adidos, Vítor Manuel Mota
de Mesquita e Luis José Ferreira Figueirinhas.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Moçambique
Comando militar

Capitão de infantaria, adido, o tenente de infantaria,
adido, Nuno Sebastião Beja da Silva \T aldês Tomás
dos Santos.
(Por portaria de 10 de Fevereiro de 1958, visada pelo Trihunal de Contas em 3 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Macau
Comando militar

Capi~ão farmacêutico, adido, o tenente farmacêutico,
adido, Cáustulo Manuel )Ioreira Correia.
(Por portaria ue 21 de Fevereiro dp. 1958, visada pelo 'I'rihunal de Contas em 2tl de Fevereiro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).

ú) Na Guarda Fiscal:

Cap.ltão,. O tenente de infantaria, adido, em serviço no MinIstériO das Finan<_:as,na Guarda Fiscal, José Manuel
Caldeira de Pina Castelo Branco de Carvalho Figueira.
(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1958. visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Oficiais de complemento
A) Armas

e serviços:

1) MInistério do Exército - Quortéis-generais

:

Comando militar da Madeira

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
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José Luís Chaves Correia e Emidio Gomes da Silva,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1956.
(Por portaria de 17 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Fevereiro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

2) Ministério do Exército - Escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros de mobilização:
a) Infantaria:
Regimento de infantaria

n.· 10

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
João António de Oliveira Pires, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1956.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Fevereiro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de infantaria

n.· 14

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Jaime Clemente Alves de Amorim, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1956.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Fevereiro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Centro de mobilização de infantaria

n.O I

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes
miliciano de infantaria, licenciado, João António J anz,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1943.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1957, visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Fevereiro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Centro de mobilização

de infantaria

n. o

5

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 1 de
Dezembro de 1957, publicada na Urdem do Exército
n.? 14,2. a série, do mesmo ano, que promove a tenente
miliciano, para o centro de mobilização de infantaria
D.O 5, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, José
Domingos de Carvalho, por se ter verificado que este
oficial já havia transitado para a situação de reserva.
(Por portaria de 17 de Fevereiro de 1958, anotada
bunal de Contas em 26 de Fevereiro de 1958).

pelo Tri-
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b) Artilharia:
Centro de mobilização de artilharia

n.s 10

Capitão miliciano de artilharia, licenciado, o tenente
miliciano de artilharia, licenciado, Eduardo Júlio de
Sousa Larcher de Brito, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal ele Contas em 26 de Fevereiro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
c) Engenharia:
Centro de mobilização de engenharia n.· I

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 1 de
Dezembro de 1957, publicada na Ordem do Exército
n.? 14, 2.a série, do mesmo ano, a qual promove a
tenente miliciano, para o centro de mobilização de
engenharia n. ° 1, o alferes miliciano, licenciado, João
António Janz, por se ter verificado que este oficial
não é de engenharia, mas sim de infantaria.
(Por portaria de 17 de Fevereiro de 1958, anotada
bnnal de Contas em 24 de Março de 1(58) .

.

d) Serviço de administração

pelo Tri-

militar:

Centro de mobilização de administração militar n.O 2

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 1 de
Dezembro de 1957, publicada na Ordem do Exército
n.? 14, 2. a série, do mesmo ano, a qual promove a
tenente miliciano, para o centro de mobilização de
administração militar n." 2, o alferes miliciano do
serviço de administração militar, licenciado, Manuel
Lourenço Dinis da Silva, por se ter verificado que
este oficial já havia transitado para a situação de
reserva.
(Por portaria de 17 de Fevereiro de 1958, anotada
bunal de Contas em 24 de Março de 1(58).

pelo Tri-

3) Adidos:
a) No Ultramar:
Angola
Comando militar

Tenentes milicianos de infantaria, adidos, os alferes
milicianos de infantaria, adidos, Manuel da Conceição
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Marques e João Serafim de Carvalho, coutando ambos
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1956.
Tenente miliciano de artilharia, adido, o alferes miliciano de artilharia, adido, Artur Vasques de Carvalho,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1956.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Fevereiro de 1958. São devidos ernoumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Tenente miliciano de infantaria, adido, o alferes miliciano de infantaria, adido, Alcino Alves da Costa Pina,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1956.
(Por portaria de 17 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 195~. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes milicianos de infantaria, adidos, os aspirantes
a oficial milicianos, adidos, José Afonso e Osvaldo
António Silvestre, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1957.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1058, visada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Janeiro ele 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).
Moçambique
Comando militar

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Vítor Dinis Clemente, contando a antiguidade desde,
1 de Dezembro de 1956.
Tenentes milicianos de artilharia, adidos, os alferes
milicianos de artilharia, adidos, Francisco José da
Silva Guimarães e António Francisco Morgadinho,
contando a antiguidade, respectivamente,
desde 1 de
Dezembro de 1957 e 1 de Dezembro de 19b6.
(Por portarias de 7 de Fevereiro de 1058, visadas pelo Tribunal de Contas em 26 de Fevereiro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22257).

Alferes miliciano de cavalaria, adido, o aspirante a oficial miliciano de cavalaria, adido, Nuno Maria de
Castro Mendes de Almeida, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 4 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Fevereiro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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N.o 2

Cabo Verde
Comando militar

Tenente miliciano de infantaria, adido, o alferes miliciano de infantaria, adido, António da Silva, contando
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1956.
(Por portaria de 17 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 3 de :\Iarço de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Estado da índia
Batalhão de caçadores n,· 9

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Rómulo Stadlin Baptista, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957,
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Fevereiro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Macau
Comando militar

'renente miliciano de infantaria, adido, o alferes miliciano de infantaria, adido, Fernando Pereira de Oliveira, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1957.
..
(Por portaria de 2U de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).

Alf~res miliciano de artilharia, adido, o aspirante a oficial miliciano do artilharia, adido, Jorge Graça Pimentel da Costa e Silva, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 4 de Fevereiro de H158, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Fevereiro de 1958. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

v-

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

Ministério do Exército -I.

a

E TRANSFERÉNCIAS

Oirecção-Geral-

2. a Repartição

Por portaria de 10 de Jameiro de 1958:
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Coronel do serviço de administração
militar, supranumerário, António Manuel Bruno Machado.
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P01'portaria de 24 de Janeiro de 1958:
Comando militar de Macau

Comandante militar, o brigadeiro, governador militar da
Madeira, Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas, nos
termos da alínea b) do artigo 3.° do Decreto n." 39 816,
de 14 de Setembro de 1954, e artigo 10.° do Decreto-Lei n.? 39541, de 16 de Fevereiro de 1954, na vaga
deixada pelo brigadeiro João Carlos Quinhones de
Portugal da Silveira, que, por portaria de 5 de Dezembro de 1957, foi promovido a general, ficando
exonerado das referidas funções.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 14 de Fevereiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Por portaria de 1 de Fevereiro de /958:
Nomeado professor, interino, do curso elementar de
motores de explosão e automobilismo, do curso geral
preparatório da Escola do Exército, nos termos do
§ 2.° do artigo 2.° do Decreto-Lei n." 37 137, de
5 de Novembro de 1947, alterado pelo Decreto-Lei
n." 37 642, de 10 de Dezembro de 1949, o capitão de
artilharia, da 2. a Repartiçao da 1.a Direcção-Geral
deste ::\Iinistério, Eduardo José Teixeira Barbosa de
Abreu, na vaga do tenente-coronel António de Faria
Leal, que, por portaria de 6 de Dezembro de 1957,
foi promovido a coronel, pelo que, pela presente portaria, fica exonerado do referido cargo.
.
(Visada pelo Tribunal de Contas cm 11 de Fevereiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

P01'

portaria de 4 de Fevereiro de 1958:
Comando militar de Moçambique

Alferes do quadro dos serviços auxiliares elo Exército,
do regimento de artilharia ligeira n,° 2, Adelino Castelo Valente.
Por portarias de 7 de Feoereiro de 1958:
Nomeado professor catedrático da 1. a cadeira da Escola
do Exército, nos termos dos artigos 18.°, 19.°, 20.°
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e 21.° do Decreto-Lei n.? 30874, alterado pelo Decreto-Lei n.? 36 237, de 21 de Abril de 1947, o major
do corpo do estado-maior, supranumerário, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Hermes de Araújo Oliveira, nit vaga do tenente-coronel do corpo do estado-maior Angelo Ferrari, que foi exonerado do referido
cargo por portaria de 9 de Agosto de 1957.
Nomeado professor catedrático da 15. a cadeira da Escola do Exército, 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 1957, o
major do corpo do estado-maior Silvino Silvério Marques, professor adjunto da mesma cadeira, cargo de
que fica exonerado por esta portaria, na vaga do
tenente-coronel do mesmo corpo Manuel Avelino Barreira Antunes, promovido a coronel por portaria de
26 de Julho de 1957, data em que foi exonerado das
referidas funções.
Nomeado professor catedrático da 3. a cadeira da Escola
do Exército, nos termos dos artigos 18.°, 19.°, 20.° e
21.0. do Decreto Lei n.? 30874, alterado pelo Decreto-Lei n. ° 36237, de 21 de Abril de 194:7, o capitão de
engenharia, professor adjunto da meslfa cadeira, cargo
de que fica exonerado pela presente portaria, Eduardo
Augusto Nuues Garcia, na vaga do tenente-coronel de
eng~nharia Mário Pereira de Azevedo Batalha, promovido a coronel por portaria de 12 de Abril de 1957,
data em que foi exonerado das referidas funções.
Nomeado professor catedrático da 7.8 cadeira da Escola
do Exército, nos termos dos artigos 18.°, 19.°, 20.° e
21.°. do Decreto-Lei n.? 30 874, alterado pelo Decreto-Lei n.? 36237, de 21 de Abril de 194:7, o capitão de
engenharia: da 2. a Repartição da 2. a Direcção-Geral
deste Ministério, Joaquim de Freitas Morais, professor
cat~drático, interino, da mesma cadeira, na vaga do
maJor de engenharia Alexandre Nobre dos Santos.
sue foi exonerado do referido cargo por portaria de
...6 de Julho de 1\)[)7.
Nomeado professor catedrático da 18. a cadeira da Esco~a do Exército o major piloto aviador, professor
~dJunto da 16. a, 17. a e 18. a cadeiras, cargo de que
fica exonerado pela presente portaria, Rui Tavares
Monteiro, na vaga do tenente-coronel piloto aviador
Manuel Pinto Machado de Barros, promovido a coronel por portaria de 1 Julho de 1957, desde quando
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é considerado exonerado das referidas funções, ao
abrigo da alínea b) do artigo 23.° do Decreto-Lei
n.? 30874, de 13 de Novembro de 1940.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 18 de Fevereiro de 1958·
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257)·
Escola do Exército

Instrutores de educação física, os tenentes: de infantaria, do regimento de infantaria n.? 14, Adérito Augusto Figueira e, de cavalaria, do regimento de lanceiros n. ° 1, Rui Manuel Soares Pessoa de Amorim,
nos termos da alínea b) do artigo 32.° 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, nas vagas dos tenentes Joaquim Maria Facco
Viana Barreto e Fernando Jorge Bentes de Jesus,
que, por portarias de, respectivamente, 31 de Agosto
de 1951 e 13 de Maio de 1955, foram o primeiro promovido a capitão e o segundo colocado no quadro da
sua arma, ficando exonerados daquelas funções.
Instrutor de táctica de infantaria, o tenente de infantaria,
do regimento de infantaria n. ° 7, Francisco Alberto
Cabral do Couto, nos termos da alínea a) do artigo 32.°
do Decreto-Lei n.? 30874, de 13 de Novembro de
1940, e mapa anexo n.? 3 do Decreto-Lei n.? 36 237,
de 21 de Abril de 1947, na vaga do tenente José
Manuel Caldeira de Pina Castelo Branco Figueira,
que, por portaria de 16 de Agosto de 1957, transitou
para a situação de adido no Ministério das Fiuaucae,
na Guarda Fiscal, ficando exonerado daquelas funções.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 18 de Fevereiro (le 1058.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto H.O 22257).
Comando militar de Angola

Capitães de infantaria, do regimento de infantaria n.? 11,
Fernando Mário de Almeida Cid 'I'orres e, do batalhão
de metralhadoras
n." 2, João Mário de Sampaio e
Castro.
Comando militar

da Guiné

Capitão de infantaria, do quartel-general
militar , José Carlos Bastos Martins.
Comando militar

da 3.a região

de Macau

Alferes do serviço de administração militar, da 3.:1 Ropartição da 2. a Direcçâo-Geral deste Min istério, Ilorácio Costa Serras Pereira.
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n. o 10

Capitão médico, do hospital militar regional n.? 1, Aurélio Afonso dos Reis.
Regimento de infantaria

Major de infantaria, do regimento
Leonel Pais do Couto.

n.O 15

de infantaria

n.? 2,

Batalhão de caçadores n. 2
O

(Forças

expedicionárias

ao Estado da Indla)

Capitão de infantaria Albino Simões Teixeira
Bateria de artilharia

Lino.

antiaérea independente

Tenente de artilharia, da bateria independente de defesa
de costa n.? 2, Luis Jorge Lopes Gomes Marques.
Regimento de cavalaria n. o 8
(Grupo

Alferes de cavalaria
Jforão.

de carros

de combate)

José Eduardo

Carvalho de Paiva

Escola Prática de Engenharia

Jlaj 01' de engenharia, do regimento de epgenharia n. ° 1,
João José Rodrigues Mano.
Campo de instrução militar de Santa Margarida

Capitão ele infantaria, do regimento de infantaria n.? 2,
António Maria Filipe.
rI'

Comando militar de Angola

enente miliciano de infantaria, em disponibilidade, elo
regimento de infantaria n. ° 1:2, João Manuel Martins
da Ponseca Yiegas.
Alf.eres miliciano do serviço de administração militar,
lIcenciado, do centro de mobilização de administração militar n.? 2, Carlos Luis Madaleno.
Regimento de infantaria n. o I

Alfel'~s miliciano de infantaria, do regimento de i11fa11h~l'Ia 11.0 10, Francisco ~Ianuel Cordeiro Opa, sem
dIspêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n. o 8

Aspiraute a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
de caçadores n. 2, Alvaro Jorge ~ oares Ferreira
Braga. sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
(J
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Regimento de infantaria n.· 10

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1, Carlos da Silva Almeida, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n.· 5
(Forças expediCionárias

ao Estado da india)

Tenente miliciano de infantaria Pedro António Calapez
Correia.
Batalhão de metralhadoras n.· I

Alferes miliciano de infantaria, do comando militar de
Angola, José Joaquim dos Santos Andrade.
Centro de mobilização de infantaria n.· 2

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Angola, Carlos Alberto Dias Ferreira.
Centro de mobilização de infantaria n.· 14

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Moçambique, Fernando Álvaro Gouveia
da Veiga.
Regimento de artilharia ligeira n.· I

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do comando
militar de Moçambique, Eduardo Crespo Ramos Carreiro.
Regimentode artilharia ligeira n.· 5

Alferes miliciano de artilharia, do regimento do artilharia ligeira n.? 4, João Ernesto Fonseca dos Santos,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia pesada n.s 3

Tenentes
milicianos de artilharia, do regimento de
artilharia ligeira n. ° 2, Joaquim Cordeiro Pereira
Machado e Luis Custódio dos Santos, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Regimentode casalarla n.· 6

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do regimento
de cavalaria n.? 8, António Maria de Noronha e Azevedo, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria n.· 7

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
comando militar de Moçambique, Francisco Manuel
Leitão Louseiro.
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2.· grupo de companhias de administração militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
da Escola Prática de Engenharia, Orlando Alvarez
Reis Leal.
Colégio Militar

Adjunto do mestre de educação física, o alferes miliciano
de infantaria, do batalhão de metralhadoras n.? 1,
Henrique Manuel Ruivo Reis Pinto, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.

Por portaria de 8 de Fevereiro de 195H:
Ministério do Exército - 2.' Direcção-Geral-

Capitão de engenharia, do batalhão
Guilherme Bastos Moreira,

2.' Repartição

de telegrafistas,

Comando militar de, Moçambi~ue

Capitão
varo
Alferes
José

de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 7, ÁlSoares de Azevedo.
de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 8,
Manuel Vaz Barroco.
•
Batalhão independente de infantaria n.· 19

Tenente de infantaria, do regimento
Ramiro Morna do Nascimento.

de infantaria n.? 5,

Escola Prática de Engenharia

Capitães de engenharia, no quadro da arma, Baltasar
António de Morais Barroco e José Renato de Araújo
Pereira de Sousa.

Por portaria de 10 de Fevereiro de 1958:
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral
Serviços

Cartográflcos

do Exército

Chefe de desenhadores, o major de artilharia, supranumerário director do centro de instrução de artilharia co~tra aerouaves do re~imento de artilharia
antiaérea fixa José Sérgio Pessoa, nos termos da
alínea d) do ;rtigo 12.° do Decreto com força de lei
n.? 21 904, de 24 de Novembro de 1902, na vaga do
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tenente-coronel de infantaria Renato Ferraz Boaventura, que foi exonerado do referido cargo por portaria de 18 de Junho de 1954.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Março de 1958. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Ministério

do Exército -1.' Direcção-Geral-

2.' Repartição

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, Alvaro de Sousa.
Governo Militar

de Lisboa - Companhia

de adidos

Capitão do serviço de administração militar, no quadro
do serviço de administração militar, Febo Luz da Mota
Furtado.
Regimento de infantaria

n.O I

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da 2. a Repartição da Ln Direcção-Geral deste Ministério, Abel Pereira Afonso.
I.' companhia

disciplinar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 13,
Manuel José Ribeiro.
Por portaria de 14 de Feoereiro de 1958:
Fábrica Militar

de Braço de Prata

Chefe dos serviços técnicos, o tenente-coronel do quadro
do serviço de material (engenheiros), no quadro do
mesmo. serviço, Joaquim Teixeira Telo, nos termos
do artigo 6.° do Decreto n." 16134, de 8 de Novembro de 1928, e base III daLei n.? 2020, de 19 de Março
de 1947, e artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 41284, de
23 de Setembro de 1957, na vaga do tenente-coronel
António Augusto Lopes, falecido em 29 de Janeiro
de 1958.'
(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Oflcinas Gerais de Equipamentos

e Arreios

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, da 3.a Direcção-Geral deste Ministério (Serviços Cartográficos
do Exército), Inocêncio Alves Rebelo de Sousa, nos
termos do artigo 6.0 do Decreto-Lei n. ° 16 134:, ele 8
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de Novembro de 1928, e § 4.° da base III da Lei
n.? 2020, de 19 de Março de 19J7, na vaga do major
do extinto quadro auxiliar de artilharia, na situação
de reserva, Carlos Augusto de Almeida, que, por esta
portaria, fica exonerado do referido cargo.
(Visada

pelo Tribunal

de Contas em 28 de Fevereiro

de 1958.

São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Comando militar de Moçambique

Tenente médico, do campo de instrução militar de Santa
Margarida, Alvaro Rui Machado dos Santos Crespo.
Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria, do centro de instrução de sargentos
milicianos de infantaria, António Mendes Baptista.
Comando militar de Moçambique

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
da carreira de tiro de Alcochete, Américo Pinto Fernandes.
Regimento de infantaria

n.O 15

Capi.tão de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 2,
José Eduardo de Araújo Ferreira Mendes Sentieiro.
Batalhão de metralhadoras

n.O 3

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 15,
Manuel Joaquim Gonçalves Braga.
Regimento de artilharia antiaérea fixa

Director do centro de instrução de artilharia contra
aeronaves, o major de artilharia João José Domingues.
Centro de instrução de sargentos milicianos de infantaria

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. o 4,
José de Castro Sousa, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Por portadas

de 17 de Fevereiro de 1958:

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 22 de
Janeiro de 1958, publicada na Ordem do Exército n." 1,
2. a série, do corrente ano, que coloca no regimento
de artilharia ligeira u.? 4 o aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 2, António Alberto Afonso Gomos.
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Comando militar de Angola

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, .do centro
de mobilização de infantaria n," 12, Gabriel Carvalho
Goucha.
Comando militar de Moçambique

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, do
batalhão de telegrafistas, Alípio José Serra Cardoso
Pinto.
Comando militar de Timor

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, do
comando militar de Macau, Manuel de Oliveira Ferro.
Batalhão de caçadores n.· 5

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infa.ntaria n.? 1, Manuel Arroja Beatriz, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Centro de mobilização de infantaria

n.O II

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, da brigada
n. o 1 de telegrafistas, Alberto Elói Borges Cardoso.
Regimento de artilharia

pesada n.? 2

Tenente miliciano de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 2, António Caetano Machado e Silva
de Sá Couto da Cunha Sampaio Maia, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia

pesada n.· 3

. Tenentes milicianos de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 2, Luis Custódio dos Santos e Joaquim Cordeiro Pereira Machado, ambos sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.

Por portarias de 18 de Fevereiro de 1958:
Ministério

do Exército -I."

Direcção-Geral-

2.· Repartição

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, António Maria do Nascimento Pombo.
Comando militar de Moçambique

Capitão de cavalaria, do regimento de lanceiros n, ° 1~
António Valadares Correia de Campos.
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Comando militar do Estado da índia

Ajudante de campo do governador-geral, o capitão de
cavalaria, supranumerário, do regimento de lanceiros
n.? 1 (forças expedicionárias ao referido Estado), José
Francisco Milho Ferro.
Direcção da Arma de Infantaria

Tenente-coronel
de infantaria, comandante do extinto
batalhão de engenhos, José Nogueira da Costa Branco.
Regimento de lanceiros n.· I

'I'enente de cavalaria, do regimento
Mário António de Pádua Valente.

de cavalaria n.? 6,

Centro de instrução militar de Santa Margarida

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n." 2, Rogério do Carmo
Pimenta.

Por portarias de 21 de Fevereiro de 1958:
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, comandante do regimento de infantaria n." 1G, Rodrigo Carlos Dordio Rosado de
Figueiredo Pereira Botelho.
Regimento de infantaria n.· 5

2. o comandante, o tenente-coronel
de infantaria, supranumerário, José Augusto Junqueiro Gonçalves de
Freitas.
Regimento de infantaria

n.· 16

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 16, José Rodrigues Pimenta.
Batalhão de metralhadoras n.· 3

Capitão de infantaria,
Joaquim Fernandes.

da direcção

da arma, António

Regimento de artilharia ligeira n. o 2

Capit~tOdo serviço de administração militar, do 2.0 grupo
de companhias do mesmo serviço. Carlos Augusto da
Conceição Soares.
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Hospital militar da praça de Elvas

Tenente médico, do 2.0 grupo de companhias de saúde,
José Diogo Soares Pereira Queirós.
Comando militar de Macau

Capitão farmacêutico, do hospital militar regional n.? 1,
António José de Moura Velês,

Por portarias de 22 de Fevereiro de 1958:
Comando militar da índia

Comandante, o brigadeiro,
Cirne Rodrigues Pacheco.

supranumerário,

António

Comando militar de Macau

Capitão médico, do 1. o grupo de companhias de saúde,
Olimpio Fernandes Flora.
Regimento de infantaria

n.O8

2. o comandante, o tenente-coronel de infantaria, 2. o comandante do regimento de infantaria n.? 5, Ernesto Ferreira Proença.
Batalhão independente de infantaria

n. o 18

Comandante, interino, o major de infantaria, 2.0 comandante, Manuel Soares Ferreira.
2.0 comandante, o major de infantaria, do distrito de
recrutamento e mobilizacão n.? 18, Armando da Silva
Maçanita.
Distrito de recrutamento

e móbilizaçllo n. o 8

Chefe, o coronel de infantaria, comandante do regimento de infantaria n. o 8, António José da Costa
Cunhal.
Por portarias de 25 de Feoereiro de 1958:
1.0 Tribunal Militar Territorial

de Lisboa

Promotor de justiça, o coronel de artilharia,
da arma, António Joaquim Alves Monteiro,
do artigo 292.0 do Decreto n. o 11 292, de
vembro de 1925 (Código de Justiça Militar),

no quadro
nos termos
26 de N 0e Decreto-
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25460, de 5 de Junho de 1935, na vaga do
de artilharia, na situação de reserva, Eduardo
Dias de Castro Pereira, que, pela presente
fica exonerado do referido cargo.

(Visada pelo Tribunal de Contas
Não são devidos emolumentos,
n.v 22257).

2.° Tribunal

em 4 de Março de 1958.
nos termos do Decreto

Militar Territorial

de Lisboa

Promotor de justiça, o coronel de artilharia, no quadro
da arma, Manuel Guerra Pinheiro, nos termos do
artigo 292.° do Decreto n.? 11 292, de 26 de Novembro de 1925 (Código de Justiça Militar), e Decreto-Lei n.? 25460, de 5 de Junho de 1935, na vaga do
coronel de artilharia, na situação de reserva, Marino
da Cunha Sanches Ferreira, que, pela presente portaria, fica exonerado do referido cargo.
(Visada pelo Tribunal
de Contas
Não são devidos emolumentos,
n.? 22257).

em 4 de Março de 1958.
nos termos do Decreto

Manutenção Militar

Subdirector, o tenente-coronel do serviço de administração militar, da 3. a Repartição da ·2. a Direcção-Geral deste Ministério, José Henrique de Sousa, nos
termos do artigo 19.° e artigo 110.° do Decreto-Lei
n. ° 16 696, de 9 de Abril de 1929, cargo de que trata
o quadro anexo ao Decreto n.? 18074, de 11 de Março
de 1930, na vaga do tenente-coronel Manuel Domingos,
que, por portaria de 24 de Fevereiro de 1958, foi
promovido a coronel e exonerado do referido cargo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Por portarias de 27 de Fevereiro de 1958:
Ministério do Exército
Conselho flscal dos estabelecimentos

fabris

Vogal, o coronel de artilharia, no quadro da arma, Álvaro da Silva Carvalho, nos termos da base x da Lei
n.? 2020, de 19 de Março de 1947, e n." 1 da Portaria
n.? 13 631, de 8 de Agosto de 1951, na vaga do coronel de artilharia, na situação de reserva, Mário Alberto
Sardinha Pereira Coelho, que, pela presente portaria,
fica exonerado das referidas funções.
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Vogal, o coronel do serviço de administração militar, inspector, da direcção do mesmo serviço, António Baptista da Costa, nos termos da base x da Lei n. o 2021,
de.Lã de Março de 1947, e n." 1 da Portaria n.? 13630,
de 3 de Agosto de 1951, na vaga do coronel do serviço de administração militar António de Oliveira Mateus, colocado na situação de reserva por portaria
desta data e exonerado do mesmo cargo.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 4 de Março de 1958. Não
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).
Oflcinas Gerais de Fardamento

Chefe da sucursal das mesmas Oficinas, no Porto, o major
do serviço de administração militar, do quadro do
mesmo serviço, Eduardo Fernandes, nos termos do
artigo 36.0 do Decreto n.? 11 605, de 23 de Abril de
1926, e base III da Lei n.? 2020, de 19 de Março de
1947, na vaga do major, também do serviço de administração militar, José António Gamito, que, por portaria de 3 de Janeiro de 1968, foi promovido a tenente-coronel e exonerado das referidas funções.
(Visada pelo Tribunal de Contas erh 4 de Março de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).
Regimento de artilharia

antiaérea flxa

Major de artilharia, do regimento
n. o 3, Paulo Parreira.

de artilharia pesada

Por portarias de 28 de Fevereiro de 1958:
. 3 .. região militar - Quartel-general

Criptólogo, o capitão de infantaria, do regimento ele
infantaria 11.0 15, Pedro Pereira elo Rosário Santos.
'1'enente do serviço de administração
militar, do
1. o grupo de companhias do mesmo serviço, Carlos
Miguel Castiço Monteiro.
Comando militar de Timor

Alferes elo serviço de administração militar, do 1.0 grupo
de companhias do mesmo serviço, Agostinho Fernando
Mesquita Pinto.
Comando militar de Macau

Alferes do serviço de administração militar, do grupo
de artilharia contra aeronaves n. o 2, Fernando Dias
Frade.

2." Série
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n.· 8

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, Carlos da Silva Barbosa.
Batalhão de caçadores n. ° I

Alferes graduado médico, do quadro do serviço de saúde,
Gonopoti Damodora Dumó.
Regimento de lanceiros n.O 2

Alferes de cavalaria, do grupo divisionário de carros
de combate, António Augusto Chiado Caçote.
Regimento de cavalaria n.O 7

'I'enente do serviço de administração militar, do regimento de infantaria n.? 5, Aventino Alves Teixeira.
Escola Prática de Engenharia

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, Gregório Lourenço Grenho.
1.° grupo de companhias de saúde

Tenente médico, do regimento de infantaria
Aguinaldo Ribeiro dos Santos Fonseca.
Distrito de recrutamento

n." 15,

e mobilização n.O 12

Chefe, o coronel de infantaria, chefe do distrito de
recrutamento e mobilização
n.? 10, Arnaldo Nunes
Vitória.

Por portarias de 4 de Jlarço de 1958:
Batalhão de metralhadoras

n.· I

Capitão de infantaria, do Colégio Militar, Mário da
Cunha Torres Gomes e, no quadro da arma, Octávio
Hugo de Almeida e Vasconcelos Pimentel.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.O 16

Chefe, o coronel de infantaria,
José Maria Baptista Machado.

da direcção

da arma,
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Geral

Por portaria de 11 de Fevereiro de 1958:
Tenente miliciano de infantaria Manuel Jorge Santos
de Oliveira - nomeado para, interinamente,
desempenhar as funções de professor do Colégio Militar,
nos termos do artigo 31.° da Lei de 14 de Junho
de 1913, Lei n.? 39, de 12 de Julho do mesmo ano,
e artigo 2.° do Decreto-Lei n. ° 26 341, de 7 de Fevereiro de 1936.
(Visada pelo 'I'ribunal de Contas em 20 de Fevereiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

VI- MELHORIAS

DE PENSOES

Ministério do Exército - I. a Oirecção.Geral-

2. a ReparfiçDo

Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958:
Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes foi
atribuído nos termos .do § 2.° do artigo 3. ° do Decreto-Lei n.? 398J3, 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 lhes vai indicado, ao abrigo do artigo 8.°
do Decreto-Lei n.? 28402, de 31 de Dezembro de
1937:
Brigadeiro graduado João Barrosa, 72.000t$, desde
8 de Janeiro de 1958 - 40 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército João António Rodrigues, 39.780t$, desde
4 de Janeiro de 1958 - 39 anos de serviço.
(Visada pelo 'Tribunal de Contas em 20 de Fevereiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes foi
atribuido nos termos do § 3.° do artigo 6.° do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, aos
oficiais na situação de reserva em seguida mencionados, por terem completado o número de anos de
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serviço que lhes vai indicado, ao abrigo do artigo 8. o
do Decreto-Lei n.? 28402, da data acima referida:
Ooronel de artilharia Henrique José Xavier Martins
de Figueiredo, 46.222t$80, desde 4 de Janeiro
de 1958-26 anos de serviço.
Major de engenharia Anastácio Guerreiro de Brito,
42.613t$20, desde 6 de Janeiro de 1958 - 32 anos
de serviço,
(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 ele Fevereiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Por portaria de 10 de Fevereiro de 1958:
Ooncedido o abono de melhoria de pensão que lhe foi
atribuída nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei
n.? 2840J, de 31 de Dezembro de 1937, ao tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na
situação de reserva, José Augusto, no quantitativo de
25.422t$, desde 23 de Janeiro de 1958. por ter completado mais três anos de serviço ao abrigo do artigo 8.° elo Decreto-Lei n.? 28402, da referida data,
passando a contar, desde a referida data de 23 de
Janeiro do corrente ano, 33 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Fevereiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Por portaria de 14 de Fevereiro de 1958:
Ooncedido o abono de melhoria de pensão que lhe foi
atribuído
nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei
n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, ao tenente
miliciano de infantaria do extinto quadro especial
Armando de Oliveira Pimentel, no quantitativo de
23.1725, 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 28 de
Janeiro de 1958, 28 anos de serviço completos.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1958.
São devidos emolumentos, no termos do Decreto n." 22257).
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Por portaria de 18 de Fevereir-o de 1957:
Concedido o abono de melhoria de pensão que lhe foi
atribuido nos termos do artigo 3.° de Decreto-Lei
n.? 39843, de 7 de Outubro de 1954, ao coronel de
engenharia, na situação de reserva, Manuel da Conceição Gomes, no quantitativo de 68.8206, por ter
completado mais um ano de serviço ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei n." 28 402, de 31 de Dezembro
de 1937, passando a contar, desde 1 de Fevereiro
de 1958, 37 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Março de 1958. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

,
VII- DIUTURNIDADES
Ministério

do Exército - Repartição-Geral

Por portaria de 28 de Janeiro de 1958:
Alice Mora Ramos, professora efectiva do J. ° grupo do
Instituto de Odivelas - concedida a T." diuturnidade
e o respectivo abono, desde 24 de Janeiro findo, nos
termos do § único do artigo 25.° do Decreto-Lei
n.? 32615, de 31 de Dezembro de 1942, e artigo 167.°
do Decreto n. ° 36 508, de 17 de Setembro de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 6 ele Fevereiro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

VIII- DECLARAÇOES
Contagem de antiguidades:

1) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que lhes VrLO indicadas os seguintes oficiais,
promovidos pela presente Ordem do Exército:
OfIciais generais

General José da Encarnação Alves de Sousa, desde
15 de Fevereiro de 1958.
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Brigadeiros Manuel Gonçalves da Silva, António
José Martins Leitão e, graduado, Renato Ferraz
de Boaventura,
todos desde 15 de Fevereiro
de 1958.
Corpo do estado-maior

Henrique Costa dos Santos Paiva, António Augusto
dos Santos e Alfredo Amélio Pereira da Conceição, todos desde 15 de Fevereiro de 1958.
Infantaria

Coronéis:
Miguel da Conceição Mota Carmo, desde 6 de
Janeiro de 1958.
Carlos Amorim Castanheira, desde 10 de Janeiro de 1958.
Mário da Costa Santos Anino, desde 15 de
Fevereiro de 1958.
João de Sousa Machado, Américo de Carvalhal
Esmeraldo e José do Peso e Sousa Benchimol, todos desde 21 de Fevereiro de 1958.
Tenentes-coronéis:
Viriato Marques dos Santos Oliveira, desde
10 de Janeiro de 1958.
António Júlio Borges Gouveia, desde 15 de
Fevereiro de 1958.
Jorge Marçal Cameira e Frederico Manuel
Ferreira Braga Paixão, ambos desde 21 de
Fevereiro de 1958.
Capitães: .
Duarte Dias Marques, desde 10 de Janeiro de

1958.
Sebastião Beja da Silva Valdês Tomás
dos Santos e João José Ferreira Vilalobos
Vieira, ambos desde 25 de Janeiro de 1958.
José de Moura Sampaio, desde 15 de Fevereiro de 1958.
José Manuel Caldeira de Pina Castelo Branco
de Carvalho Figueira, Alberto Fernão de
Magalhães Osório e Armando Whyton Medeiros da Silva, todos desde 21 de Fevereiro
de 1958.
Nuno

Tenente Carlos Alberto Bragança Moutinho, desde
1 de Dezembro de 1956.
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Artilharia

Coronéis:
Manuel Guerra Pinheiro, desde 29 de Outubro
de 1957.
António Joaquim Alves Monteiro, desde 17 de
Janeiro de 1958.
Álvaro da Silva Carvalho e José Monteiro de
Sousa Leitão, ambos desde 25 de Fevereiro
de 1958.
António Pereira Teixeira de Almeida, desde
27 de Fevereiro de 1958.
Tenentes-coronéis:
João Augusto de Noronha Dias de Carvalho,
António do Carmo Dantas, Alfredo Botelho,
de Oliveira, João da Costa Laje e Luis
Teixeira Soares da Mota, todos desde 27 de
Fevereiro de 1958.
Majores:
José Mendonça Prazeres e Jorge do Carmo
Vieira, ambos desde 25 de Fevereiro de
1958.
António dos Santos Gonçalves e Eduardo José
Teixeira Barbosa de Abreu, desde 27 de
Fevereiro de 1958.
Cavalaria

Coronel Hugo da Silva Leitão, desde 27 de Fevereiro de 1958.
Major José Afonso Rodes Sérgio, desde 20 de Fevereiro de 1958.
Capitão Rogério Montefalco Sarmento Pereira,
desde 13 de Fevereiro de 1958.
Médicos

Capitão José Diogo Soares Pereira
20 de Fevereiro de 1958.

Queirós, desde

Farmacêuticos

Capitães:
António Afonso Pala Carreiro, Boaventura
Paulo Lopes, Nuno António de Carvalho
Esteves Rosa, António José de Moura Velês, João Luis Quintela Paixão Lobato da
Fonseca, Cástulo Manuel Moreira Correia,
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Pedro Gonçalo de Carvalho Correia e Carolino Alberto Vaz de Almeida Pessanha,
todos desde 5 de Fevereiro de 1958.
Serviço de administração militar

,

Coronéis Manuel Domingos, António Baptista da
Costa e Júlio Duarte Costa, todos desde 20 de
Fevereiro de 1958.
Tenentes-coronéis:
Eduardo Nascimento Carneiro Allen, desde 1
de Fevereiro de 1958.
José Dinis Morão, desde 27 de Fevereiro
de 1958.
Majores Eduardo Fernandes e Artur Nunes Correia
e Silva, ambos desde 27 de Fevereiro de 1958.
Capitães:
Alberto Eugénio da Conceição, António Emilio
de Bastos Rabaça, Vitor Manuel Mota de
Mesquita, José Moutinho Gonçalves, Luís
José Ferreira Figueirinhas, Henrique António Vidal Claro Júnior, Agostinho António
Jorge, Vítor Manuel Pires Mendes, Alexandre José de Carvalho Pereira, Henrique
Jorge Calvo da Silva Coutinho Garrido, José
Luis de Nápoles Guerra, Rui Carlos de Almeida e Sousa, Pedro Maria do Rio Carvalho
Frazão e José Manuel Esteves Casanho do
Giro, todos desde 24: de Janeiro de 1958.
Serviço de material

Coronel João Carlos Oliveira
20 de Fevereiro de 1958.

de Macedo, desde

Extinto quadro auxiliar de artilharia

Majores:
António José da Mota, desde 4 de Fevereiro
de 1958.
Joaquim do Rosário Castela, desde 9 de Fevereiro de 1958.
2) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que lhes vão indicadas os seguintes oficiais,
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n.? 1, 2.a série, do

Tenente-coronel Manuel Francisco Stadlin Baptista,
desde 6 de Janeiro de 1958.
Capitães:
José Garção Sambado, desde 1 de Janeiro

de

19b8.
Nuno Álvares Cepeda e Adriano Sotero l'lfadeira, ambos desde 6 de Janeiro de 1958.
3) Conta a antiguidade do seu actual posto desde
1 de Novembro de 1954 o alferes miliciano de infantaria
Francisco de Moura Machado Monteiro, em serviço no
comando militar de Macau.
4) Conta a antiguidade do seu actual posto desde
1 de Novembro de 1954 o alferes miliciano de infantaria
Manuel Tavares da Conceição, em serviço no comando
militar de Macau.
5) Conta a antiguidade do seu actual posto desde
1 de Novembro de 1954 o alferes miliciano de artilharia
Fernando da Silva Amaro, em serviço no comando militar de Macau.
6) Em virtude do despacho de 18 de Fevereiro do
corrente ano, de S. Ex. a O Subsecretário de Estado,
passa a contar a antiguidade do actual posto desde 31 do
Outubro de 1955 o major do quadro de engenheiros
do serviço de material José de Figueiredo Bastos.
Colocações e desempenho de funções:

7) Continua a exercer o cargo de administrador-geral
do Exército o general José Esquivel, que, na presente
Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
8) Continua desempenhando as funções de professor
catedrático da 2. a cadeira da Escola do Exército, até
final do corrente ano lectivo, o coronel do corpo do
estado-maior Alfredo Amélio Pereira da Conceição, que
pela presente Ordem do Exército foi promovido ao actual
posto para. a 3. a Direcção-Geral deste Ministério e exonerado do referido cargo.

2.· Série
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9) Conforme consta do Diário do Governo n.? 248,
2. a série, de 2-i de Outubro de 1957, desempenha as
funções de adido aeronáutico junto da Embaixada de
Portugal em Paris, por acumulação com as funções de
adido militar junto da mesma Embaixada, o tenente-coronel do corpo do estàdo-maior Jorge Alexandre da
Fonseca.
10) Continua a prestar serviço na Direcção da Arma
de Infantaria o coronel de infantaria, tirocinado, Renato
Ferraz de Boaventura, que nesta Ordem do Exército
passa para a situação de reserva e é graduado em brigadeiro.
11) Prestou
l\filitar, junto
de 10 a 27 de
na situação de

serviço como oficial da Polícia Judiciária
da 1." Direcção-Geral deste Ministério,
Janeiro de 1958, o coronel de infantaria,
reserva, Raul Pereira Braga.

12) Continua a prestar serviço como chefe do distrito
(~e recrutamento e mobilização n.? 4 o coronel de infantaria João 'Miguel Rocha de Abreu, que, na presente
Ordem do Exército, transita para' a situação de reserva.
13) Continuam a prestar serviço na Direcção da Arma
de Infantaria os oficiais a seguir designados, que, na
presente Ordem do Exército, transitam para a situação
de reserva:
Coronel de infantaria Acácio Borges da Silva.
Coronel de infantaria Francisco Lima Ferreira
Carvalho.

de

fu.~4) Presta serviço como oficial da policia judiciária
8 ihtar da La Direcção-Geral
deste Ministério, desde
. de Fevereiro de 1958, o coronel de infantaria, na
situação de reserva, Aldemiro Carlos Nunes Correia.
d 15) Presta serviço no regimento de infantaria n." 1,
e~de 1 de Fevereiro de 1958, para os efeitos do
artIgo 72.° do Decreto-Lei n." 3630-i, de 24 de Maio
de 1947, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 916, de 18 de
Setembro de 1952, cumulativamente com as funções que
presta na 3.3 Direcção-Geral deste Ministério, o tenente-Coronel de infantaria César Pais Soares.
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16) A colocação do tenente-coronel de infantaria Valentim Neves da Silva Santos, do quartel-general
da
3. a região militar, no regimento de infantaria n. ° 15, por
portaria de 17 de Janeiro de 1958, inserta na Ordem do
Exército n." 1, 2.a série de 1 de Fevereiro do mesmo ano,
é nos termos do artigo 129.° do Decreto-Lei n." 36304,
de 24 de Maio de 1947, alterado pelo Decreto-Lei
n." 38916, de 18 de Setembro de 1952.
17) Deixou de prestar serviço no regimento de infantaria n. ° 9, desde 3 de Fevereiro de 1958, o major de
infantaria, na situação de reserva, Caetano Alves Teixeira.
18) Deixou de prestar serviço no batalhão de caçadores n.? 2, desde 21 de Fevereiro de 1958, o capitão
de infantaria, na situação de reserva, Joaquim Augusto
Teixeira.
19) Continua a desempenhar as funções de ajudante
de campo de S. Ex." o Sr. Presidente da República,
cumulativamente com o serviço da unidade a que pertence, o capitão de infantaria Octávio Hugo de Almeida
e Vascoocelos Pimentel, do batalhão de metralhadoras
n. ° 1, colocado nesta unidade pela presente Ordem do
Exército.
20) Deixou de prestar serviço na Mocidade Portuguesa, desde 1 de Fevereiro de 1958, o capitão miliciano
de infantaria, na situação de reserva, José Fernandes
Moreira.
21) Presta serviço na Repartição do Gabinete deste
Ministério, como presidente da comissão de estudo do
emprego de munições americanas de 10,5~ desde 27 de
Fevereiro de 1958, o coronel de artilharia, na situação
de reserva, Mário Alberto Sardinha Pereira Coelho.
22) Continua a desempenhar as funções de adjunto
do comando da artilharia da 3. a divisão, cumulativamente com as de adjunto da 3. a inspecção de artilharia,
o major de artilharia Augusto Bagorra, promovido ao
actual posto por portaria de 17 de Janeiro do corrente
ano, inserta na Ordem do Exército n.? 1, 2.a série, também do corrente ano.
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23) Deixou de prestar serviço na 4. a Repartição da
3. a Direcção-Geral deste Ministério, desde 22 de Fevereiro de 1958, o major de artilharia, na situação de
reserva, Rogério Paiva Cardoso.
24) Continua prestando serviço na 2. a Repartição da
2. a Direcção-Geral do Ministério do Exército o capitão
de engenharia Joaquim de Freitas Morais, que, pela presente Ordem do Exército, foi nomeado professor catedrático ela 7. a cadeira da Escola do Exército.
25) Deixou de prestar serviço no regimento de engenharia n." 1, desde 13 de Fevereiro de 1958, o major
de engenharia, professor efectivo do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Domingos Cabral de Melo.
26) Deixou de prestar serviço no Quartel-General do
Governo Militar de Lisboa, desde 1 de Fevereiro de 1958,
o major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, na situação de reserva, António José Marques
Guimarães.
27) Deixou de prestar serviço nas Oficinas Gerais de
Equipamentos e Arreios desele 15 de Fevereiro de 1958,
passando a prestá-lo, desde a mesma data, na Direcção
~a Arma de Artilharia, o major do extinto quadro auxiliar de artilharia, na situação ele reserva, Carlos Augusto
de Almeida.
28) Deixou de prestar serviço no regimento de artilharia antiaérea fixa, desde 12 de Fevereiro de 1958,
o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, José Joaquim Pereira Gaivão.
29) Presta serviço no Depósito Geral de Material de
Aquartelamento, desde 11 de Fevereiro do corrente ano,
o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, António do Carmo .
. 30) Presta serviço como delegado da Manutenção Militar em Penamacor, desde 23 de Março ele 1957, o
tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, Manuel Ferreira.
31) Deixou de prestar serviço no quartel-general

da

1.a região militar, desde 1 de Março de 1958, o capitão
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32) Deixou de prestar serviço no regimento de artilharia ligeira n." 5, desde 13 de Março de 1958, passando a prestá-lo, desde a mesma data, no grupo de
artilharia contra aeronaves n.? 3, destacado no centro
de mobilização de artilharia n. ° 12, o tenente do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, António Nunes.
33) Deixou de prestar serviço no distrito de recru
mento e mobilização n." 8, passando a prestá-lo
quartel-general da La região militar, o coronel de
fantaria, na situação de reserva, Armando Gualter
Fontoura.

tano
inda

34) Passa a prestar serviço como chefe do centro
de mobilização de infantaria n.? 11 o coronel de infantaria, na situação de reserva, Augusto de Carvalho,
que desempenhava as funções de chefe do distrito de
recrutamento e mobilização n.? 11.
35) Passa a prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n." 11, como subchefe, o tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva, José João
da Cruz Pereira, que desempenhava as funções de chefe
do centro de mobilização de infantaria n. ° 11.
36) Deixa de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n.? 18 o coronel de infantaria, na
situação de reserva, João Moniz da Ponte.
Cursos:

37) Pela Universidade de Cambrígia foi concedido
ao capitão do corpo do estado-maior Oarlos Henrique
Pereira Viana Dias de Lemos o seguinte certificado:
Certificate of Proficiencv da Universidade de Cambrígia (7.° ano do Instituto Britânico), com a classificação de «Second Grade - Upper Division»
(Segundo Grau - Divisão Superior).
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38) Foram nomeados para a frequência do curso geral
do estado-maior no ano lectivo de 1958-1959 os seguintes oficiais:

1) Voluntàriamente:
Capitão de infantaria
Afonso.

Armindo Carlos de Oliveira

2) Por imposição de serviço :
Capitães de infantaria:
Nuno Viriato Tavares Melo Egídio.
António Luciano de Matos
Fernando N egídio Manuel Fortes dos Santos
Ferreira.
.
Domingos Américo Pires Tavares.
António Alberto Carrilho Cavaco.
Luís Filipe Bandeira de Lima Osório Bernardo.
Manuel Teodoro Ramos.
Capitães de artilharia:

-

.

José Duarte Xavier da Silva Palhares Correia
Meneses Nogueira Marinho Falcão.
Domingos Sebastião Gama da Câmara Stone.
Alvaro Manuel Vilares Cepeda.
Capitão

de engenharia

Jorge

Teixeira

Pimentel.

3~) Frequentaram
com aproveitamento,
no Estado-MalOr do Exército, o curso de escuta que ali se efectuou no ano de 19õ7-1958, os seguintes oficiais:
Capitão de infantaria
Capitão de artilharia
Tenente de infantaria
Tenente de cavalaria
Santos Leite.

Vasco Artur Mariano Martins.
Mário Belo de Carvalho.
Lino Correia Baptista Vascon.
Fernando Jorge Barbosa dos

A estes oficiais deve ser averbada
I ((escuta)).
te

a especialidade

40) São nomeado para a frequência do curso para
promoção a capitão, no ano lectivo de 1958-1959, com
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os seguintes

Infantaria

Mário Firmino Miguel.
Carlos Alberto de Carvalho Henriques dos Santos.
Gabriel Fátima do Nascimento Mendes.
José Simões de Faria.
José Manuel Severiano Teixeira.
Rui Alberto Magiolo de Gouveia.
Alberto Porflrio de Carvalho e Silva.
António Correia Ventura Lopes.
Hélder Chaves Gomes.
Manuel Maria Amaral de Freitas.
Abel Celestino Vaz.
Joaquim António Gonçalves Pires.
Raul Duarte Cabarrão.
Vinício Alves da Costa e Sousa.
Luciano de Almeida Alexandrino.
Alexandre Moreira de Sousa.
António de Oliveira Baptista e Silva.
Pedro Júlio de Pezarat Correia.
João Maria Andrade ele Beires Junqueira.
Arménio Augusto da Silva Teodósio.
Jorge Alexandrino Araújo Correia.
Raul Leandro dos Santos.
Francisco do Carmo Medeiros de Almeida.
Fernando Manuel Schmidt de Montalvão e Silva.
Fernando Hugo Franco Bélico Velasco.
Alvaro Loureiro Martins Pereira.
João José Curado Leitão.
Ramiro Morna do Nascimento.
Francisco Granjo de Matos ..
Manuel da Silva São Martinho Júnior.
Eugénio dos Santos Ferreira Fernandes.
António Maria Ferreira de Almeida Tavares de
Carvalho.
Augusto Antunes Morgado.
José Olavo Correia Ramos.
Joaquim Luis de Azevedo Alves Moreira.
Manuel Basilio de Almeida Teixeira de Aguiar <la
Câmara.
Carlos Manuel Correia Marques da Costa.
José Luís Carvalhinha de Sousa.
Fernando dos Santos Ribeiro da Cunha.
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António. Salgadinho. São. Brás.
José Jaime Pinto. Monrov Garcia.
Amável Velês Serra.
'
Eurico. César Moreno.
Fernando. Manuel da Costa Estcrninho.
Evaristo. Ramalhinho Duarte.
Carlos Diamantino. Bacelar Pires.
Fernando. Gomes de Faria Barbosa ..
Mário. Jaime Calderon de Cerqueira Rocha,
Arnaldo. Alfredo. Pereira do. Carmo. de Sousa Teles.
Carlos Alberto. Jdães Soares Fabião.
António. Rodrigo Rodrigues Queirós.
António. Marques de Abreu.
Francisco. Manuel Homem de Gouveia Costa Fernandes.
Artilharia

Os nomeados para a frequência do. curso. no. ano.
lectivo. de 1957-1958 e mais oe seguintes:
J oaquim J osé Esteves Virtuoso.
António. Manuel Silva da Gama.
Abílio dos Santos Sousa.
Cavalaria

Rui Coelho Abrantes.
Ricardo. Ivens Ferraz Galiano Tavares.
Carlo.s Alberto. Guimarães da Costa,
Rui Pedrosa Ourado.
Henrique Augusto. Teixeira de Sousa Sanches.
A~ão. Antunes Baptista.
Rlcardo. Ferreira Ivens Ferraz.
Ricardo. Fernando. Ferreira Durão.
J osé Alberto. dos Santos Teixeira.
Carlo.s José Saraiva Lima de Almeida e Brito.
Vito.r José de Ataíde Saraiva Marques.
"Mário.António. de Pádua Valente.
Gabriel da Fonseca Dores.
Júlio. José Ribeiro. de Almeida Vergas Rocha.
Francisco. J osé Martins Ferreira.
Engenharia

Jo.sé Eugénio. da Costa Esto.rninho..
Alberto. da Maia Ferreira e Costa.
Mário. David dos Santos.
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Manuel Joaquim Álvaro Maia Gonçalves.
Fcanciscõ José Pinto Correia.
António José Veríssimo Baptista.
Aquilino Gil Miranda.
Francisco Pedro de Oliveira Simões.
Serviço de administração militar

António Madeira Peste.
António Adolfo Rodrigues Leite Assunção.
Eliseu António de Aguiar.
Domingos Fernando de Almeida Nascimento.
João José Bernardo dos Santos Falcão e Cunha.
Cirilo de Aguiar Santos:
Manuel de Oliveira da Maia e Silva Forte.
António Nogueira da Silva.
Vítor Manuel de Morais Simões.
Luís Ferreira da Rosa.
Jaime Hélder Duarte Barros.
João Vitor Lucas Varela.
Mário Leopoldo Monteiro de Almeida Russo.
Joaquim José Gonçalves Crisóstomo.
José Ferreira Pereira Dourado.
José dos Santos Castro.
João Duarte Silva de Figueiredo Gaspar.
41) É nomeado para a frequência do curso de promoção a oficial superior, no ano lectivo de 1958-1959,
por antecipação, o capitão de artilharia Nuno Joaquim
de Lorena Oliveira Birne,
42) Frequentaram,
com aproveitamento.
na Escola
Prática de Artilharia, o curso de informações, operações e serviços, que se efectuou de 7 de Outubro a 30
de Novembro de 1957, os seguintes oficiais de artilharia:
Capitães Mário Martins Cabrita Gil, Silvio Aires
Martinho de Figueiredo e Américo Trindade.
Tenente Rolando de Carvalho Tomás Ferreira.
Alferes Vítor Manuel de Almei.da Antunes.
A estes oficiais deve ser averbada a especialidade
de «informações, operações e serviços de artilharia».
43) Frequentaram com aproveitamento, na Escola Militar Electromecânica,
o curso de mecânicos de radar,
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que teve lugar no período de 17 de Novembro de 1956
a 21 de Dezembro de 1957, os seguintes oficiais:
Tenentes de artilharia:
Gui Stélio Pereira de Magalhães.
Jorge Vieira de Barros e Bastos.
Tenente do quadro do serviço de material Armindo
dos Anjos Machado.
A estes oficiais não deve ser averbada qualquer especialidade.
44) É nomeado para a frequência do curso de promoção a oficial superior do serviço de material, no corrente ano lectivo, o capitão do quadro do serviço de
material Filipe José Freire Temudo Barata.
45) É cancelada a especialidade de mecânico de material criptográfico, por se encontrarem desde há muito
afastados dos serviços desta especialidade e não estarem
em condições de exercer as mesmas funções, aos seguintes oficiais:
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Mário Henriques Reis da Silveira.
Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do
Exército:
José Palos da Rosária.
Olegário Mendes Patrício.
António Lopes.
Alferes do quadro do serviço
José dos Santos Ferreira.

do material

João

Pensões de reserva:

46) Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
mencionados, que, pela pre ente Ordem do Exército,
transitam para a situação de reserva:
General José Esquível, 88.054580. Tem 32 anos
de serviço.
Coronel de infantaria Renato Ferraz de Boaventura, 66.600~. Tem 37 anos de serviço.
Coronel de infantaria Acácio Borges da
ilva,
70.200tS. Tem 39 anos de serviço.
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Coronel de infantaria Francisco Lima Ferreira de
Carvalho, 70.200t$. Tem 39 anos de serviço.
Coronel de infantaria João Miguel Rocha de Abreu,
62.222MO. Tem 35 anos de serviço.
Coronel de artilharia Marino da Cunha Sanches
Ferreira, 72.000t$.
.
Coronel de cavalaria Mário Alvaro de Carvalho
Nunes, 66.600a. Tem 37 anos de serviço.
Coronel do serviço de administração militar António
Manuel Bruno l\Iachado, 72.000a.
Coronel do serviço de administração militar Artur
Pinto Bastos Júnior, 72.000a.
Coronel do serviço de administração militar António de Oliveira Mateus, 72.000t$.
Coronel do serviço de administração militar Luis
Alberto Soares de Morais Carvalho, 72.000/$.
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia Júlio
Rodrigues, 45.866640. 'rem 36 anos de serviço.
Capitão de engenharia Alberto Simões. 28.148MO.
Tem 25 anos de serviço. Vence pelo Ministério
do Ultramar.
47) É de 20.5701540, desde 18 de Novembro de 1957,
a pensão anual de reserva a que passa a ter direito o
alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na reserva, Alberto Alpendre, a quem se refere a portaria de 6 de Dezembro de 1957, publicada na Ordem do
Eteércitc n.? 13, 2. a série, do mesmo ano.
Reforma:

48) São desligados do serviço desde as datas que
lhes vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.° do Decreto-Lei n.? 28 404, de 31 de Dezembro
de 1937, os oficiais na situação de reserva em seguida
mencionados e que nas datas' referidas atingem o limite
de idade para transitarem para a situação de reforma:
Coronel de infantaria Fausto de Matos, desde 17 de
Janeiro de 1958. Presta serviço no Conselho Superior do Exército ..
Coronel médico João Ferreira da Silva Couto Nobro,
desde 8 de Janeiro de 1958.
Tenente-coronel
do serviço da administração nulitar João Domingues Peres, desde 29 de Janeiro de 1958.
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:Major do extinto quadro dos oficiais do secretariado
militar António Isidro Gama, desde 2 de Janeiro
de 1958.
Capitão de infantaria César Esteves Basso, desde
8 de Janeiro de 1958. Presta serviço na Escola
do Exército.
Capitão de infantaria João Monteiro Reinas Soares,
desde 24 de Janeiro de 1958. Presta serviço no
centro de mobilização de infantaria n.? 15.
Capitão de artilharia Francisco Avelino da Fonseca, desde 28 de Janeiro de 1958. Presta serviço no centro de mobilização de cavalaria n.? 2.
Capitão de cavalaria João Joaquim Valadas, desde
14 de Janeiro de 1958. Presta serviço no centro
de mobilização de artilharia n.? 6.
Capitães do quadro dos serviços auxiliares do Exército:
Manuel Gomes Coelho, desde 2 de Janeiro de
1958. Presta serviço no Depósito Geral de
Material de Guerra.
Luís Augusto Cristóvão, desde 5 de Janeiro
de 1958.
José Paiva de Almeida, desde 28 de Janeiro
de 1958. Presta serviço na 3. a Repartição da
1. a Direcção-Geral do Ministério do Exército.
Capitão
saúde
1958.
Saúde

do extinto quadro auxiliar do serviço de
Modesto Teixeira, desde 15 de .T aneiro de
Presta serviço na Direcção de Serviço de
Militar.

Diversos:
49) Foram designados para a promoção por escolha,
uurante o ano de 1958, nos termos do disposto no artigo
86.° do Estatuto do Oficial do Exército, os seguintes
tenentes-coronéis:
a) Infantaria:
Miguel da Conceição l\fota Carmo, que passa a
ocupar na escala o lugar imediatamente à direita
do tenente-coronel
Carlos Amorim Castanheira.
António dos Santos, que passa a ocupar na escala
o lugar imediatamente à esquerda do tenente-coronel José Joaquim Capela.
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Edmundo da Luz Cunha, que passa a ocupar na
escala o lugar imediatamente à esquerda do tenente-coronel António dos Santos.
José Maria de Azevedo Galvão de Melo. que passa
a ocupar na escala o lugar imediatamente à esquerda do tenente-coronel
Mário Gustavo de
Araújo Barata da Cruz.
Adriano Augusto Pires, que passa a ocupar na escala o lugar imediatamente à esquerda do tenente-coronel José Maria de Azevedo Gaivão de
Melo.
António Almeida Andrade, que passa a ocupar na
escala o lugar imediatamente à esquerda do tenente-coronel José Rodrigues Ricardo.

b) Cavalaria:
Hugo da Silva Leitão.
Luís Valentim Deslandes.
c) Serviço ele administração

militar:

Manuel Domingos.
50) Ficam sem efeito as designações das funções atribuídas aos oficiais colocados no centro militar de educação fisica, equitação e desportos peja Ordem do Exército n." 1, 2.a série, de 1 de Fevereiro do corrente
ano, à excepção do major João de Gouveia Pessanha,
que continua a exercer o cargo de director de ensino
da educação física, e dos capitães Henrique Alves
Calado e José Afonso Rodes Sérgio, que continuam,
respectivamente, no desempenho das funções de director interino do ensino da equitação e adjunto do comandante do centro.
51) Foi considerado idóneo para a promoção a coronel, nos termos do artigo 143.° do Estatuto do Oficial
do Exército, o tenente-coronel miliciano do quadro especial do serviço de admiuistração
militar Júlio Duarje
Costa, devendo, em virtude de despacho ministerial,
ser colocado na respectiva escala imediatamente à esquerda do tenente-coronel Manuel Domingos.
52) Foi autorizado a rectificar o seu nome para José
Antonino de Vasconcelos Beleza dos Santos o tenente
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do quadro dos serviços auxiliares do Exército José
Antonino da Mota Vasconcelos Beleza, pelo que devem
ser feitas as respectivas alterações nos seus registos.
Rectificações:

53) Chama-se António Júlio Genelioux de Novais e
Silva o capitão do corpo de estado-maior agraciado com
a medalha de Mérito Militar de 3. a classe pela Ordem
do Exército n.? 14, 2.a série, -de 31 de Dezembro de
1957.
54) É 7 de Dezembro de 1957 a data do falecimento
do coronel reformado Francisco Garcia Tereno, referido na Ordem do Exército n.? 1. 2.a série, do corrente
ano.
55) O major Manuel Leitão Pereira Marques e os
capitães António Soares Tavares da Costa e João Paulo
Robin de Andrade, constantes da lista dos oficiais oferecidos para comissão no ultramar em 1958, publicada
na Ordem do Exército n. ° 1.. ~.a série, do corrente ano,
têm o curso complementar llo estado-maior .

.

56) Foi colocado no comando militar da Índia o capitão de infantaria António Álvaro Foito dos Santos do
batalhão independente
de infantaria n. ° 17, e não no
comando militar de Timor, como consta da portaria de
18 de Abril de 1957, inserta na Ordem do Exército
n.? 4, 2.a série, de 13 de Maio do mesmo ano.
57) O capitão miliciano de infantaria António Dias
Miguel, promovido a este posto pela Ordem do Exército
n. ° 14, 2. a série, de 1957, não está na situação de adido
e pertence ao Colégio Militar, onde é professor efectivo.
. 58) Deve ser considerado colocado no regimento de
mfantaria n.? 7 o tenente miliciano de infantaria João
1fartins, e não no regimento de infantaria D.O 2, como
consta da portaria de 13 de Janeiro de 1958, inserta
na Ordem. do Exército n." 1, 2.a série, de 1 de Fevereiro do mesmo ano.
. 59) Deve ser considerado colocado no regimento de
lllfantaria D.O 2 o tenente miliciano de infantaria José
~faria Pinto da Silva Mota, e não no regimento de infantaria n.? 7, como consta da portaria de 13 de Janeiro
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de 1958, inserta na Ordem do Exército n.? 1, 2.a série,
de 1 de Fevereiro do mesmo ano.
60) Deve ser considerado apresentado no comando
militar da Guiné, desde 23 de Novembro de 1955, o tenente miliciano de infantaria Abeilard Henriques Vilela,
que se encontrava adido em comissão militar na mesma
provincia, por naquela data lhe ter sido dada por finda,
ficando ali a residir.
61) É do centro de mobilização de infantaria n." 12,
e não do regimento de infantaria n." 12, o tenente miliciano. de infantaria Miguel António de Sousa Soares da
Mota, referido na Ordem do Exército n.? 14, 2." série,
de 1957.
62) O alferes miliciano de infantaria José Manuel
Neves Soares, pertence ao batalhão de metralhadoras
n. ° 3, e não ao regimento de infantaria n, ° 15, para onde
foi promozido pela Ordem do Exército n.? 6, 2.a série,
de 1957.
63) É de infantaria, e não de engenharia, e deve ser
considerado colocado no centro de mobilização de infantaria n.? 1, e não no centro de mobilização de engenharia n. ° 1, como consta da Portaria de 13 de Setembro
de 1957, publicada na Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, do mesmo ano, o alferes miliciano de infantaria,
licenciado, João António Janz.
64) É do batalhão de caçadores n." 2, e não do batalhão de caçadores n.? 7, conforme foi publicado na
Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, de 30 de Setembro
de 1957, o alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, Carlos Manuel da Fonseca Alçada Tavares
Baptista.
65) Declara-se que o alferes miliciano de infantaria
Francisco Alberto de Almeida Chichorro, pela Ordem
do Exército n. ° 12, 2. a série, de 1957: passou à situação
de reserva, pertencia ao centro de mobilização do
infantaria n.? 1.
66) Pertencia à Escola Prática de Infantaria, e não
ao regimento de infantaria n.? 12, o alferes miliciano
de infantaria José 'I'eixeira Braga de Oliveira, que, por
portaria de 18 de Dezembro de 1957, inserta na Ordem

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 2

i6!)·

do Exército n.? 14, 2.a série, de 31 de Dezembro do
mesmo ano, passon à situação de adido, a prestar serviço na província de Angola.

67) Pertencia ao regimento de infantaria n.? 15, e não
ao regimento de infantaria n. ° 13, o alferes miliciano
de infantaria Cassiano Pinto Walter de Vasconcelos,
que, por portaria de 18 de Dezembro de 1957, inserta
na Ordem do Exército n. ° 14, 2. a série, de 31 do mesmo
mês e ano, passou à situação de adido a prestar serviço na província de Angola.
()8) Pertence ao comando militar de Angola, onde se
encontra na situação de adido, e não ao centro de mobilização de artilharia n.? 5, o capitão miliciano de artilharia Abel da Silva Oliveira, promovido a este posto
por portaria de 1 de Dezembro de 1957, publicada na
Ordem do Exército n.? 14, 2.a série, de 1957.
69) Declara-se que a baixa de serviço do tenente
médico miliciano, na reserva, António Sotero de Oliveira, é de 3 de Abril de 1956, e não de 3 de Abril
de 1055, como consta da Ordem do -Exérctto n.? 5,
2. a série, de 1955.

70) Deve ser considerado adido na provincia de Macau,
desde 24 de Novembro de 1957, o tenente miliciano médico António Júlio da Silva Monteiro, do 2.° grnpo de
Companhias de saúde, referido na portaria de 13 de Janeiro do corrente ano, publicada na Ordem do Exército
n.v 1, 2.a série, também do mesmo ano.
71) Pertence ao 1.° grupo de companhias de saúde o
tenente miliciano médico, na situação de disponibilidade,
António Leite de Sousa de Noronha, que, por portaria
de 1 de Dezembro de 1957, publicada na Ordem do
Exército n. ° 14, 2. a série, de 1957, foi promovido para
o batalhão do caçadores n.? 5.

. 72) Era do 2.0 grupo de companhias de saúde, conforme consta da portaria de 22 ele Janeiro do corrente
ano, publicada na Ordem do Exército n. ° 1, 2. a série,
também do mesmo ano, o aspirante a oficial miliciano
médico Carlos Alberto Afonso Faria de Almeida, que,
pel.a mesma portaria) é colocado no regimento de infantaria n.? 2.
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Direcção

do Serviço de Saúde

Plano de estágios, tirocínios e
Cursos, estágios

e tirocínios

Duração

Início

Fim

.

Serviço de saúde
Oflciais

1) Curso técnico de tenentes médicos

25-6-1957

6 semanas

3- 8 -1957

farmacêuticos
(Q. P. e Q, C.).
2) Estágio de radiologia:

1.° ano.
2.° ano.
3.° ano.

20-1-1958 }
10-1-1958

Estágio
anual

{ 22-12-1958
22-12-1958

3) Higiene

24-2-1958

15 semanas

4) Reanimação-transfusão.

24-2-1958

8 semanas

26-4-1958

Cirur gia geral ,

20-1-1958

1,0 ano

22-12-1958

Neurocirurgia

20-1-1!l58

1.° ano

22-11-1958

24-2-1958

14 semanas

31- 5 _1958

.

7- 6 -1958

Sargentos
1) Reanimação-transfusão,

(a) Os finalistas

dos

CUl"SOS

de sargentos

mlf

lclnnos

devem ser enfermeiros.

-

2.' Série
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Bepartiçae

para o ano de 1957-1958
Local onde
funciona

Frequ@ncia

1-

Q. C. (voluntários tenentes do Q. P.).

3 subalternos Q. C..
1 subalterno Q. P ..

-

:}

1 Subalterno Q. P. e 5
2 finalistas do C. O. M.
subalternos Q. P. e 5
5 finalistas do C. O. M.
Subalternos Q. C.. .
2 Subalternos Q. C..

1 d8arge nt o ou furriel
.
tO Q. P. e 9 finalis~
C. S. M. (a).

Observ ações

E. S. S. !\l.

Curso de promoção a capitão.

.
H.M.P.

Duração total: três anos. Despacho
de 8 de Outubro de 1957.

E. S. S. M.

-

.

-

H.M. P.
H. l\f. P.
H.M.P.

II.

xr. P.

Duração total: três
de 8 de Outubro
Duração total: três
de 8 de Outubfo
-

anos. Despacho
de 1957.
anos. Despacho
de 1957.
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do Exército - Estado-Maior
do Exército - Arquivo
Histórico Militar

Documentos oferecidos ao Arquivo Histórico Militar
durante o ano de 1957
Pela Ex.'?" Sr. a D. Maria Manuela de Figueiredo Roma,
filha do falecido coronel Bento Esteves Roma:
Relatório da acção do batalhão de infantaria n.? 13
na batalha de La Lys (9 e 10 de Abril de 1918),
pelo 2.° comandante do batalhão, capitão Bento
Esteves Roma, acompanhado da nota de remessa
para o quartel-general do corpo de 30 de Maio
de 1919.
Informações colhidas de algumas praças ex-prisioneiras de infantaria n." 13, acerca das acções do
1.° batalhão do mesmo regimento no combate de
Lacouture em 9 de Abril de 1918, por Alfredo
Ferreira Esteves, capitão de infantaria n.? 13,
de 12 de Fevereiro de 1919.
Relatório da acção da 3. a companhia do batalhão
. de infantaria n.? 13, na batalha de 9 de Abril
em França, pelo alferes Agostinho do Almeida
Graça, de 10 de Janeiro de 1919.
Relatório da acção do batalhão do infantaria n. ° 13
na batalha de La Lys, pelo comandante do batalhão, Gustavo de Andrade Pissarra, tenente-coronel, de 23 de Julho de 1919.
Ordens de Seroiço do quartel-general
do corpo
n.?' 154, 155, 161, 164, 166 e 171, de Junho
de 1919, nas quais vêm publicados os louvores
e condecorações do pessoal do 1.° batalhão de
infantaria n.? 13, expedicionário a França.
Pelo Ex.?" Sr. Coronel do Corpo do Estado-Maior, na
situação de reserva, Salvador de Oliveira Pinto da
França:
Um processo relativo ao marechal de campo Luís
Paulino de Oliveira Pinto da França, constitui do
por três colectâneas: a primeira formada por
cinq uenta e oito documentos relativos à época
em que aquele oficial-general actuou por Trás-os-Montes e pela Beira e em missão de ligação
a Espanha (1808-1812); a segunda respeitante
à época em que o mesmo oficial actuou no Brasil,
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de 1814 a 1823, e a terceira constituída por
trinta e três documentos, referentes à época que
medeia entre 7 de Julho de 1823 e 8 de Janeiro
de 1824, em que o mesmomarechal de campo novamente actuou no Brasil em missão diplomática.
Um processo relativo ao tenente-general Bento da
França Pinto de Oliveira, constituído por duas
colectâneas de documentos: a primeira abrangendo a época de 1808 a 1827, incluindo a da
Guerra Peninsular (1808 a 1813), e comissões
militares do Brasil e no reino até àquela data,
e a segunda abrangendo a época de 1828 a 1852,
da qual constam serviços à causa liberal (de 5
Abril de 1828 a 1834) e comandos de várias
divisões.
Um processo que pertenceu ao falecido comandante
do O. K P., general Tamagnini de Abreu, que,
além de um certo número de outras espécies
biblioiconográficas, compreende os seguintes importantes documentos:
Diário particular do comandante do O. E. P.
Notas manuscritas sobre uma obra datada de
1923 que se achava em preparação à data
do falecimento daquele general e que tinha
por titulo Os Meus Três Comandos.
Cópia dactilografada de um relatório confidencial sobre o O. E. P.
Um maço de correspondência
recebida dos
comandos do XI corpo e I exército britânico.
Um maço de correspondência particular recebida pelo comandante da O. E. P.
Cópia dactilografada de um trabalho manuscrito constituindo réplica ao livro da autoria
do general Gomes da Oosta A Batalha do Lys.
Registos de correspondência oficial emanada
do comando do O. E. P.
Oópias de alguns documentos constantes dos
arquivos das diferentes repartições do quartel-general do O. K P., entre os quais o
exemplar n.? 1 (secreto) do «Plano Defensivo do Oorpo Português».
. o~ota. - A consulta dos cinco primeiros documentos mencionados
nL rocesso TamaO'nini é considerada reservada até 11 de Novernro de 1968,
o
•
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IX - BALAN
A) Cofre de Previdência

dos 011

Nos termos do artigo 45.0 do Decreto n." 22199, de 15 de
ao 4.0 trimestre de 1957:
RECEITA
Snldos trimestrais

do antecedente:

Fundo de maneio .
Depósitos à ordem.
Caixa •.•....
Titulos de crédito .
Imóveis
.
Móveis e uteusllíos
Construções em curso
Aquisição lIe imóveis

12.000,$00
1:022.942,$00
41.766,$80
19:842.903n30
15:303.490,$70
28.522,$20
2:366.552n50
1::101.353/120

lteceltas 410••• trimestre

de 1!)1i1:
De quotas
.
De receitas eveutuuls
.
De di versos depósitos
. . .
De imóveis (administração)
Dejuros
.
Do fundo do udmlnlsu-ação .

a ) F 01 rosgatndo
do 957 ~ 60.
(b) Foi adquirido

por sortoto.
11m imóvol

481.798,170
153;5:.0
75.083/120
277.817/100
320.216n30
23.767#50

.
11m titulo de vinto ourlgaçõos
uo vnl or- do 1:227.301fl20

<los C nnlinhOS
. .01
slsa paga Doutro I,uo\

dn Compnuhín

o ahatida

fi

1: 178.836fl20
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CEns
ciais do Exército

Fevereiro

Metropolitano

de 1933, publica-se

o balancete

do Cofre referente

DESPESA
DeSllesas

do 4.· trimestre

(le 19~7:

Subsidios (gerêncts vigente) .
Subsídios om prestações
..
Rendas vitalícias
. . . :
Imóveis (administração)
.
~uotas (restitulç~es).
. .
P lversos depósitos
. . .
undo de admlnístrução
•
Saldos

fi~2.553.?OO
3201)50
<1.5551)10
2;;.0281)70
1611)80
74.2221)80
2R.8831)20

674.7251)10

'Iue 1lllSS8m :

Fun~o de maneio .
neposltos à ordem
Calx.
11'itulos de 'c;ÚIt~ :
mÓveis
Móveis e u~e~sill~" •
A'lulslçllo de Imóveis

12.0001)00
1:545.0391)30
18.8721)70
(,,~ 1V:841.9(51)70
(b) 16:457.2611)00
28.5221)20
2:ií20.0001)00

40:423.6(11)80
41:098.3661)90

do Perro d N
o orte de Portugal, de 6 por cento, em 31 de Dezembro
adqUlrld
o em 1956, no valor de 73.530,1.

de 1957, no valor de compra
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B) Cofre de Previdência

doS

Balancete relativo ao 2.° semestre de 1957, a que se refere o
de Terra e Mar:
Receita
Cofre de Previdência:
Saldo do semestre anterior
Quotas ••••••••••
Despesas de administração
Juros de papéis do erédlto •
Reoeitas eventuais.
. . . . .
Administração
de propriedade.
Contas a regularizar .....

,
7:542.979860
802.639600
74.744S00
89.062660
55.050650
374.003,jOO
20.111{140

1:415.610150

Caixa Económica:
Saldo do semestre an terlor •
Juros de empréstimos •••..
Juros de mora . . . . . . . .
Juros de papéis de crédito
. •
Contas a regularizar na C. E.
Prémio de rtsco , • • • • • • .

8:958.590.$10

2:903.720850
77.023/120
1.606850
9.250600
512.7741)90
11.805860

612.460820

3:516.180'70

----sã
12:474.7701
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e Mar

artigo 24.0 dos Estatutos

do Cofre de Previdência dos Sargentos

Cofre de Previdência:

Despesa

~UbSldios a liquidar
C Uotas
••••••••.•.
AOotas a regularizar
•••••
Orredoodnmento
de quotas
. .
A~SP.~as de administração
. •
T mlJllstraç1\o de propriedades
. • • .
R ransfer@ncia de reservas matemáticas
poceitas eventuais . . . . . . . . . .
ropriedades urbanas.
. • . • • . . .

370.0001)00
19.5041)80
2.4(21)50
1.2051)60
72.2071)90
24.2331)00
50.925(110
3.3921)40
340.0001)00

883.9111130

Caixa Económ Ica:
Oespesas
i
PrélDi
gera s • • • • • • •
Coot o de risco
•••••••
lIDPo~~ a regularizar
na C. E.
MÓvel o de sucessões e doações
Juros ~ e utensllios.
. • • . •

e mora ~

Saldo para o semestre

50.337(100
10.562680
510.6371)90
464610
67/)50
40/)00

.

572.109/)30

seguinte:

COfre de Previdência:

EIIl COfre
OepOSltad ••.•••••.•••••.
Crédlt o na CalIa Geral de Depósitos,
E
o e PrOVidência
•••••••
•
IDPapél. de crédito'
100
•
lI:brlgaçaes
do empréstimo
consoo
19(~~0 de 4 por cento (CentenárlosIO:>I:~rig~Ôe~
do' e;"~ré.;I~o·
c~n~o:
3400 a o de 3 '/. por cento de 1941.
•
sOIi~b~gações
do empréstimo
con2350 a o de 3 por cento de 1942 • .
SOIi~brdigaçaes do empréstimo
cona o de 2 ." por cento de 1943

Caixa Económica:
nepOSitado
Crédito e ;a CalCla Geral
ElIlpre.tad
revldêncla.........

tO

100.000/)00
3:400.000/)00
2:350.000/)00

6:050.000/)00

8:074.678680

do Depósitos,
272.437140
2:121.634/100
----__;,:..._

do crédito:

50 oh r I
dad gações do ompréstlmo
cousotl19(0) do 4 por conto (Ceutooátlos200 ob
IIdad gaçõe. do empréstimo
consoo
250 ob o de 3 'I. por cento de 1941 ••
Iida.ílgaçõe.
do empréstimo
cousoO de li por couto de 1942 • • •

i

2:024.678/)80

200.0001)00

----_:-.-~~~~

..•...•.•.••..

DI Papéis

13.110/)70
--'_
2:011.568/)10

.

2:~94.011/J40

100.000/)00
200.000,~00
250.000/)00

-__;;__-~~

550.000/)00

-~~

2:944.011/)40

12:474.770/J80

----------------------------------------
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ANÚNCIOS

Escola do Exército
Declarações de vacaturas

Nos termos do artigo 20. do Decreto-Lei n." 30874,
de 13 de Novembro de 1940, e das alterações constantes
do Decreto-Lei n. o 36 237, de 21 de Abril de 1947, e
para efeitos do respectivo provimento, faz-se público
que se encontra aberto concurso para professor adjunto
da 3." cadeira (Topografia).
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18. e 19. do mesmo
decreto e apre entar na secretaria escolar, até às
15 horas do dia 15 de Abril de 1958, as suas declarações,
feitas em papel selado e dirigidas ao comandante da
Escola, instruídas com os documento a que se referem
o artigo 3. e seu § único do Decreto n." 13 764, de
13 de Junho de 1927.
Escola do Exército, 3 de Fevereiro de 1958.O Comandante, E?11Í7'cloTeixeira Pinto, brigadeiro de
engenharia.
0

0

0

0

(Publicado
uo niàrio
roiro de 19ô8).

do Gove1'l!o n.? 38, 2." sõrle, do 14 do Feva-

Nos termos do artigo 20. do Decreto-Lei n.? 30874,
de 13 de Novembro de 1940, e das alterações constantes
do Decreto-Lei n.? 36237, de 21 de Abril de 1947, e
para efeitos do respectivo provimento, faz-se público
que se encontra aberto concurso para professor adjunto
da 15." cadeira (Elementos de Táctica Geral. 'l'áctica
e Serviços de Engenharia).
Os candidatos ao referido lug<lr devem satisfascr iú.;
condições prescritas nos artigos 18. c ]!). o do ]1H'SmO
decreto c apresentar
na serrei ariu escolar, a té às
15 horas do dia] 5 de Abril de 1958, as suas declaruçôcs.
{citas em papel selado e dirigidas ao comandun te da.
Escola, instruídas com ()S documentos a que se referem
o artig{) 3. e seu § único do Decreto n. o 13 764, de
13 de Junho de 1927.
0

0

0

Escola do Exército, 3 de Fevereiro de 1958.O Comandante,
Emírcio Teieeira Pinto , bricadeiro
de
.
b
engen haria.
(Publicado
00 Diário do Governo
roiro de 1968).

0.0

38 2.• sório, do 14 de Fovo'

ORDEM

2." Série

DO EXERCITO

179

N.o 2

Nos termos do artigo 20. do Decreto-Lei n." 30 8t4,
de 13 de Novembro de 1940, e das alterações constantes
do Decreto-Lei n. ° 36 237, de 21 de Abril de ] 947, e
para efeitos do respectivo provimento, faz-se público
que, e encontra aberto concurso para profe SOl' adjunto
do grupo das
16.' cadeira (Material da Aeronáutica.
Motores
de Aviação).
17. ~ cadeira (Elementos de Táctica Geral. Táctica e Serviço da Aeronáutica).
18.a cadeira (Navegação Aérea. Meteorologia. Tiro
e Outros Meios de Acção da Aeronaves).
0

Os candidatos ao referido lugar devem atisíazer às
prescritas nos artigos 18.° e 19.° do mesmo
rlpcreto e apre entar na ecretaria
escolar, até às
15 horas do dia 15 de Abril de 1958, as suas declarações,
feitas em papel eludo e dirigidas ao comandante da
Escola, in truídas com o documento a que se referem
o artigo 3.° e seu § único do Decreto n." 13 764, de
1:3de Junho de 1927.
E. cola do Exército. 3 de Fevereiro de 1958.O Comandante, Emircio Teixeira Pinto, brigadeiro 11('
Pllgen})aria.

condições

(Publicado
no Diário do Governo n.o 38, 2." 66rl0,
rolro do 1958).

XI-

do 14 do Fovo-

OBITUARIO

1955
Ahril

Tenente miliciano de engenharia
cento 'I'emurlo de 'astro.

17

de reserva

Vi-

ln5G
Agosto

1(; - Tenente miliciano de artilharia
Maria Cabral de overal.

ele reserva

Afonso

1957
.Tulho

15 _

()utulJro 2i
NO\'f'lIlbro 2()

_

Tenente miliciano, licenciado, do centro de mobilização de infantaria
n.? ·1, Manuel Domingues
Rosa.
Tenente-coronel
reformado Alípio Ferreira.
Tenente reformado Joaquim Camilo Lobo Garc(\s
Palha de Almeida.
Tenente miliciano médico de reserva Angelo IIenriques Vídigal.
Alferes reformado
Augusto
da Conceição Gonçalves.
A

»

20

»

2f1
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1958
Janeiro
»

14·

»
»

16 21-

"

25 25 -

»

29 -

l)

Fevereiro

7-

»
»

10 12 -

»

14 -

»

]!) -

Capitão do serviço de administração
militar, separado do serviço, Flávio Nunes de Sampaio.
Major médico reformado Júlio Vieira de Figueiredo Fonseca.
Coronel reformado José Maria da Silva Figueiredo.
Tenente médico reformado
Américo Simões de
Oliveira.
Capitão reformado Francisco da Silva Rijo.
Alferes de infantaria, na situação de reserva, Manuel Joaquim dos Santos Caseiro.
Tenente-coronel
do quadro do serviço de material
(engenheiro),
adido, António Augusto Lopes.
Capitão reformado Alvaro Lapa de Oliveira Correia.
Capitão capelão reformado Jaime José Ferreira.
Major médico, na situação de reserva, António Júlio
Ribeiro.
Capitão de infantaria, na situação de reserva, António Gonçalves de Sousa Júnior. Prestava serviço no centro de mohilização
de infantaria
n.? 19.
Tenente coronel do serviço de administração militar, adido, Marcelino Ferreira Martinho.

Afonso Maqalhãee de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem do Exército
2.- Série

N.O 3

1 de Abril de 1958

Publica-se ao Exército o seguinte:

,

I - DECRETOS
!=lartarl ••

1
1
,

i

Presidência

E PORTARIAS

:

do Conselho - Secretariado-Geral

da Defesa

Nacional

~1'1~anda o Governo da República Portuguesa, pelo
lUlstro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Êxonerar do cargo de ajudante de campo do' chefe do
d stado-){aior General das Forças Armadas o major
00 ~hrpo do estado-maior José Júlio Viana Serzedelo
teoe .0, que regressou ao Ministério do Exército por
ulrt sIdo nomeado para servir em comissão militar no
ramar.
O ~r~s.idência do Conselho, 17 de Fevereiro de 1958.F. hlllstro da Defesa Nacional e interino do Exército,
e1'nando dos Santos Gosta.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 25 de Fevereiro
de 1958, sob o n.O5944).
(Publicada no Diário
de 1957).

Ministério

do Govorno n.· 52, 2." série, de 28 de Fevereí ro

do Exército - Repartiç80

Geral

nis~Ian~a o Governo da República Portuguesa, pelo ~1ide 0 0 Exército, nos termos do Decreto-Lei n.? 40627
(e1 Junho de 1956, conceder a Maria Veloso de

1
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Castro, filha do falecido tenente reformado Artur Ferreira de Castro, a reversão do subsidio mensal no quantitativo de 300t$, a partir de 14 de Dezembro do. ano
findo, em virtude do falecimento de sua mãe, Maria Augusta Coutinho Veloso de Castro, em 13 do referido mês.
Ministério do Exército, 11 de Fevereiro de 1958.O Subsecretário de Estado do Exército, Afonso Maqatuaee de Almeida Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 8 de Março de 1958. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

II -

JUSTIÇA E DISCIPLINA

Condecorações:

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 7 de Março de 1958:
Condecorado com a medalha de prata nos serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 170.°, com referência ao § 2.° do artigo 51.°
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, o major de engenharia José Fortunato Paulino Brandão Freire Temudo.
-+-

Ministério

do Exército - I.a Direcçao-Geral-

I.a Reparticao

Por portaria de 18 de lYfm'ço de 1958:
Condecorado com a medalha do ouro de serviços distintos, por, segundo deliberação do Conselho Superior
de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao
abrigo da alínea b) do artigo 15.0 do Regulamento da
Medalha Militar, de 28 de Maio de 194G o coronel de
cavalaria Eduardo Sousa de Almeida. '
Condecorados com a medalha de mérito militar das
classes abaixo indicadas, V01', segundo parecer do

2.' Série
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Conselho Superior de Disciplina do Exército, se
encontrarem nas condições dos artigos 26.° e 29.°.
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 ele Maio
de 1946, os seguintes oficiais:
2,'

classe

•

Coronel de infantaria Manuel das Dores dos Santos
Madeira Júnior.
Tenente-coronel
de cavalaria António José de
Araújo Leite de Castro Sampaio Vaz Vieira.
)Iajores: de infantaria, José Junqueira dos Reis,
Flamínio Machado da Silveira e, na situação de
reserva,' Acácio Francisco Leão Cabreira Henriques; de artilharia, Manuel Maria Delgado e
Silva e, ele cavalaria, Adriano Augusto Tadeu
Ferreira ..
3,'

classe

Capitães: de infantaria, André <ioNascimento Infan te,
José de Castro Sousa, José Henriques Neves, Casimiro Dias Morgado, Mário Hernâni Vasques de Mendonça; de artilharia, Ernesto Mesquita da Costa
Passos Ramos; de cavalaria, José Francisco Milho
Ferro; do quadro dos serviços auxiliares do Exército, João António da Silva e, do serviço de saúde
militar, farmacêutico, José Paulo Alhinho Cabral.
Louvores:

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 7 de Março de 1958:
LO~yado o major de engenharia J osé Fortunato Pauhuo Brandão Freire 'I'emudo , delegado da Comissão
~x.ecutiva das Obras Militares Extraordinárias
no
,01'to, pelo espírito de sacriíício, decisão e energia
~ell1pre revelados no desempenho das funções que
em. sido chamado a desempenhar, pela sua compe;ôncla ,Profissional e capacidade de organização, aliadas
S malS altas qualidades de carácter e de espírito de
em servir, que mais uma vez ficaram sobejamente
comprovadas com a eficiência dos trabalhos realizados,
~elo. que os serviço' prestados devem ser consideraos Importantes e distintos,

b
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portaria de 21 de Março de 1958:

Louvado o major do estado-maior
ilvino ilvério Marques pela forma distinta, dinâmica e muito eficiente
como tem desempenhado as funções no erviço de
Cifra do Exército, sempre em acumulação com as de
professor catedrático da Escola do Exército, confirmando assim a sua elevada cultura militar, extraordinária capacidade de trabalho, forte personalidade e
um desejo veemente de elevar cada vez mais o nível
dos serviços a seu cargo, tudo levando a considerá-lo
um óptimo oficial do corpo de estado-maior.
i

i

i

Ministério

do Exército - J. a Direcçllo-Geral-

I.a Repartiçllo

Por portaria de 11 de Fevereiro de 1958:
Louvado o brigadeiro graduado, na situação de reserva,
Vasco da Gama Rodrigues porque, em cerca de seis
anos que exerceu as funções de presidente do Conselho
Fiscal dos Estabelecimentos Fabris, demonstrou a mais
elevada competência, aliada a um justo sentido das
necessidades fabris, contribuindo com o seu bom conselho e larga experiência para o alto nivel industrial
conseguido dentro do Exército.

111- MUDANÇAS DE QUADRO

Oficiais do quadro permanente
QuadrolS dos

servlçolS:

Serviço de material:
Quadro de engenheiros

Major Virgilio Vicente de Matos e capitão Filipe José
Freire 'I'emudo Barata, ambos de artilharia e adido ,
engenheiros de secção da Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras, cargos de que fi am exonerados por esta portaria, nos termo do artigo 9.0 e
sua alínea a) do Decreto-Lei n.? 40 0, de 24 de

2." Série
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Novembro
de 1956, por serem oficiai'
engenheiro
fabris,
para preenchimento
devendo
01' con id rado
ne ta ituação
da presente
portaria,

185
de artilharia
de vagaR,
desde a data

(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Conta em 15 de Março de 1958. Tão ão devidos emolumentos, 110 termos (lo Decreto n.O22257).

Oficiais de complemento
Quadros

dos

serviços:

ervJ~o de aúde militar:
Tenham pa' 'agem a a pirantes a oficial miliciano'
médicos, no termo" do artigo :35,0 do Decreto n.? 213GB,
de 22 d Abril de 1932, por fi enc ntrar m habilitado com o UI' 'o de ~1 dicina, dev ndo ser con iderudo ne ta ituacão de de 13 d Fever iro de 1938,
OH s guint
s fi iai (10 quadro de compl Jll nto:
Com a graduação

d

ten

nte :

T n nt miliciano (I artilharia
Manu 1 Raimundo
li' '1'1' iru d Oliv ira, d r <rim nto d artilharia
pesada

D.O

om a graduação

3,
de alf r

AH r 'miliciano

d

infantaria:

Uári
Augu .to Albarran
rilo de .'ou 'a Dias.
do r gim nt de infantaria n.? 1.
.
Jo é Lu!
harrnz
unha l' ialho, do regim nto
d infantaria 11.° 1.
António
rar.lo Paim da Câmara d Brug
e ouav dra, do regimento d infantaria n." 5,
m disponihilidad
.
Antón io J ore
F rnund l. da. atividudu, 110
regim nto d infantaria
n.? 7.
José da 'ruz ..: to; do r gim Dto d infantaria
T

n.? 10.
Edual'<lo

iu di...ponihilidad
Baptista

m trulhadorn
Alfer

s miliciano:

(lo ""Iat

n.? 1,
II

V a co F(,l'IHUHlo
r O'illlento ti

.
, do batalhão

m disponibilidad

de
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J osé Alexaudre Azevedo Vasconcelos e • [l
Jorge de Figuoiredo, do grupo de companhias de trem auto.
(Por portaria de 14 de ~farç'o de 1958, anotada
do Contas em 21 de ~(arço de l(58).

pelo Tribunal

Tenha passagem a aspirante a oficial miliciano farmucêutíco, com a graduação de alferes, o alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do rogimonto
de infantaria n. o 2, João Carlos dos Santos Rodrigue~,
nos termos do artigo 35.0 do Decreto n, o 21 36f), de
22 de Abril do 1932, por se oncontrar habilitado com
o curso de Farmácia, devendo ser considerado nesta
situação desde 13 do Fevereiro d 1958.
(Por portaria de 14 de ~rarço do 1958, anotada
do Contas em 21 de Março do l(58).

Serviço veterinário

pelo Tribunal

militar:

'renha passagem a aspirante a oficial miliciano veterinário, com a graduação de tenente, o tenente miliciano
de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? :3,
José Jacinto Nules :Jladeira, nos termos do artigo 33,0
do Decreto n.? 211365, de 22 de Abril de 10:~2,por
se encontrar habilitado com o curso de Medicina V eterinária, devendo ser considerado nesta situação desdo
113de Fevereiro de 1958,
(Por portaria de 14 de :"Ilarço do 1058, anotada
do Contas em 21 de ~Iarço de 1(58).

IV

MUDANÇAS

pelo Tribunal

DE SITUAÇAo

Oficiais do quadro permanente
Ingresso nos quadros:

Quadro do corpo de oficiais general

Considerado apr sentado ao HOI'"i<:o d sto Mini tério,
por ter deixado de pr star H rviço no ons lho fiscal
dos estabelccim ntos fabris, também d st 1\linist'rio, o brigadoiro, graduado, na itunção d l' H 1'\ <I,
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adido, Va co da (lama. Rodrigues,
'liderado n sta situação de d 1

a
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dev ndo HeI' onde Fevereiro
de

105 ,
(Por portaria !ln:! de Fevereiro de 195 , visada pelo Tribun al de onta ('10 15 de Março de 1958. Xão são devidos
emolumentos nos termos do Decreto n.· 2:] 257),
Quadro (la arma de Infantaria:

oron 1 de infantariay

suprunumorârio,
Manuel Afon 'o
Anta, que por ter r gros ado do E tado da ílldia,
ond
O ncontrava
orno xp dicionário,
'o apre entou m l;~do )(arc; d U>5 para preenchimento
de
vaO'a no quadro, d v ndo . r con id rado nesta itua(:ão (1 sd a. data do s u r 0'1' . o,
(Por portaria de :!1 ,lo ~I rço de 195 , visada pelo Tribunal
de 'onta 010 ~ de ;\Iarço de 1958. ~ão ão devido' emolumentos, no termo ,lo J) creto n.O 22257).

(Por port ri ,I, 2 dI) 1'I'\,!lt1 iro .le l ~1f>8,vi :lIla Ilf lo Tribunal
,I" Conta em Ir, dei ;\Inr\'o d, Hl5·. :âo tio df'\'jdo emoIUlJlf'nfo ,IIU. termo tIo J) 'cr. to 11.° 2:! 2.')7).

1\1~1 nt \ (1 infuutaria,

adido. Viuleio Alv s (lo. 'o'ta
• ou. a, que, II I' gr ,,' '1) d comi ..ilo militar no Estado lia Inllia.,
:llln'H ntou em ~I cl I (Z( 111111'0 (1
lq~~
~ ,)1, de\d
quando II v ':CI' eOIl. icll\l'lIdo 11 tn !Iituu~ao, para PI' 'lIchiUl nto do \':\0':1 no qllllcl('o,
I

C!uaclrn ela I\rma ch' Rrtllhl\rl:\:

nl'l'l' Iltnclo nu
1I,\·jl·t) tio, t ?II inistt'll'io
d ',dI' :!1 11. 1 1'\'('('I.iro dll 1 \I~) , por t 'I' d i.'aclo (!t,
111'1' tal' 1·I'\·ic.:" 1111 l' III l'lho ti {'li do I' tub( lc'I'illH'lltn, fnhl'i • 'Indn I UI'lIutr:\\'l! lIdjUn. II ('OI'Oll l] <l(\

'011 illcJ';lIlo

I

188

ORDEM DO EXERCITO

N.o 3

artilharia, na situação de reserva,
Sardinha Pereira Coelho.
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Mário Alberto

(Por portaria de 14 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos de Decreto n.s 22257).
Quadro da arma de cavalaria:

Capitão de cavalaria, com o curso geral do estado-maior,
supranumerário, Luis Cipriano Jorge de Lorena Oliveira Birne, para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Considerado apresentado ao serviço deste Ministério,
por força do despacho do Conselho de Ministros de
3 de Setembro de 1957, publicado no Diário do G01.:e)·1!o
n." 215, 2.a série, de 1957, o alferes de cavalaria, na
situação de reserva, António de Sousa Cirne Madureira,
devendo ser considerado nesta situação desde 3 de
Setembro de 1957.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Quadro do serviço de administraçllo

militar:

Capitão do serviço de administração militar, supranumerário, do 2. ° grupo de companhias de administração
militar, Alfredo Augusto de Brito e Amaral, que, por
ter deixado de p~estar serviço, como expedicionário,
no Estado da India, se apresentou em 6 de Dezembro
de 1957, desde quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Tenente do serviço de administração militar, do 2.° grupo
de companhias de administração militar, J OrLO Duarte
Silva de Figueiredo Gaspar, que, por ter deixado do
prestar serviço, como expedicionário, no Estado da

2." Série
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Índia, e apro entou m (\ d Dezembro de 19::>7,
de 'de quando deve er con iderado ne ta ituação,
para preenchimento d vaga no quadro.
(Por portaria de 17 de J aoeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de ~[arço de 1958. Jão são devidos 010lumento ,no termo do Decreto 0.° 22257).

T nent do
rvíço de admini trução militar, uprauum rário, ti batalhão d caçadores n.? 1, il Fernand
ard so, qu ,d
r gr "0 do }~ tado da índia
ond
ncoutravu como xp dicionário, s apre eutou III 1 d
ezembro d 19,)7 d «I quando d ve
" r con sid rado n ta situa 'üo, para pro n himento
d \ vaga n quadro.
(Por portaria de 23 de .Ianeiro de ln, ,visa(la pelo Tribunal
de onta em 15 de ~[arço de 1!) .• 'ã050 devidos ernolumentos, no termo' do Decreto !l.0 2...257).

H)O

ORDEM

DO EXERCITO

Qua(lro dos serviços auxiliares
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2.· Série

(10Exército:

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército
Álvaro de Sousa, da 2. a Repartição da 1. a Direcção-Geral deste Ministério, onde continua colocado, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Fevereiro de H)58.
(Por portaria de 14 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Março de 1958. Não são dev idos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército
António Maria do Nascimento Pombo, da 2.° Repartição da La Direcção-Geral deste Ministério onde continua colocado, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
2 de Março de 1958.
I

(Por portaria de Ll de :\[arço de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257) .

•\ lferes do quadro dos serviços auxiliares elo Exército
Carlos da Silva Barbosa, do regimento de infantaria
n. o 8, onde continua colocado, para preenchimento
de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta
situação desde 11 de Março de 1958.
(Por portaria de 14 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Março de 1958. Não são devido emolumentos, nos termos (lo Decreto n.? 22257).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército
Gregório Lourenço Grenho, da Escola Prática de Engenharia, onde continua colocado, para preenchimento
de vaga no quadro, devendo ser con iderado nesta
situação desde 28 de Fevereiro de H)58.
(POI' portaria de 14 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Jarço de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Extinto quadro auxllíar de artilharia:

Major do extinto quadro auxiliar (lo artilharia, adido,
Inocêncio Alves Rebelo de Sousa, que, por ter doi-

2 • Série
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xado de prestar serviço nas Oficinas Gerais de Equipamentos e Arreios, se apresentou em 5 de Março
de 1958, desde quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 14 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Supranumerárlos
oe

por

excederem

quadros:

Corpo do estado-maior:

Major do corpo do estado-maior, adido, José Júlio Viana
Serzedelo Ooelho, por ter sido exonerado elo cargo
de ajudante de campo do chefe do Estado-Maíor General elas Forças Armadas, devendo ser considerado
nesta situação desde 18 de Fevereiro cde 1958.
(Por portaria de 14 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Serviços auxiliares (10Exército:

'I'enente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, ~Ianuel Lucindo Lopes, que, por ter deixado
de prestar serviço no Ministério do Interior, na Guarda
.._.acional Republicana, se apresentou em 13 de Março
de 1958, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 14 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
aupranumerúrios, do regimento de engenharia n.? 1
(forças expedicionárias ao Estado da índia). Gregório
Lourenço Orenho e Oarlos ela Silva Barbosa, que, por
terem deixado de prestar serviço naquele Estado, onde
se encontravam como expedicionários, regressaram
em 13 de Fevereiro de 1908, desde quando devem
ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1\:)58,visada pelo Tribunal
rle Contas em 2] de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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de eupranun"le-

rárlo:

Forças eventualmente constituídas no ultramar:
Estado da fndia

Alferes de artilharia José Joaquim Vilares Gaspar, do
regimento de artilharia ligeira n.? 5, onde continua
colocado, nos termos da segunda parte do artigo 58.°
do Decreto-Lei n.? 28401, substituído pelo Decreto-Lei
n." 32692, de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo
da Portaria n.? 11 079, de 31 de Agosto de 1945, por
ter sido nomeado para fazer parte das forças expedicionárias ao Estado da India, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 28 de Fevereíro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente médico Aguinaldo Ribeiro dos Santos Fonseca,
do 1.0 grupo de companhias de saúde. onde continua
colocado, nos termos da segunda parte do artigo 58.°
do Decreto-Lei n.? 28401, substituído pelo Decreto-Lei
n.? 32692, de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo
da Portaria n.? 11 079, de 31 de Agosto de 1945, por
ter sido nomeado para fazer parte das forças expedicionárias ao Estado da India, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes médico graduado Gonopoti Demodora Dumó,
do batalhão de caçadores n.? 1, onde continua colocado, nos termos da segunda parte do artigo 58.° do
Decreto-Lei n.? 28401, substituido pelo Decreto-Lei
n.? 32692, de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo
da Portaria n.? 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 19 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

2.' Série
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Alferes do serviço de administração
militar José Rodrigues de Almeida e Sá Araújo, do 2.° grupo de companhias de subsistôncias,
onde continua colocado, nos
termos da egunda parte do artigo 58. ° do Decreto-Lei n. ° 28401, ub tituído pelo Decreto-Lei
D. ° 32 692,
de 20 de Fevereiro
de 1943, e ao abrigo da Portaria
n. ° 11 079, ele 31 de Agosto de 195 , por ter
ido
nomeado para fazer parte das forças expedicionárias
ao Estado
da Índia, devendo
er considerado
nesta
situação desde 17 de Fevereiro
de 1958.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Março de 1958. Não são devidos emolumento , nos termos do Decreto n.· 22257).
Pssassem

ii altuac;:Ao de

adido:

No ultramar:
Angola

Alferes

chefe de banda de mú ica, do comando militar
de Angola. Manuel da •'il"a Dioni io, por ter ido
nomeado para de empenhar
uma comi são de erviço
militar no ultramar, ao abrigo da alínea b) do artigo 3.°
do Decreto
n.? 39 816, de 14 de etembro de 1954,
devendo ser con iderado ne ta ituação de de a data
da pre ente portaria.
(Por portaria de 26 de Março de 1958.1anotada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Fevereiro de 1\158).
Moçambique

Capitão de infantaria,
do comando militar do J10c;ambique, Rogério Jorge Vale de Audrad , por ter
ido
nomeado para de empenhar uma comis ão de en-iço
no ultramar,
ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do
Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 d
et mbro de 1954,
devendo
er ou iderado n ta ituação desd 27 de
Fevereiro
d 1958.
(por portaria de 7 de ~Iarço de 1958, anotada pelo Tribunal
de Conta' em 13 de Março de 1958).

AU re

d infantaria, do comando militar de Moçambiqu , Améri o l\IÍlrio :\1ar co F...pada ti • ou a, por ter
'ido nom ado para de mp nhar uma comi ão d
orviç no ultramar
a abrigo da alín a c) do artigo 3.°
do D reto-L i n.? l:3U lü, d 14 (1
' t mbro d

1U4
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ser considerado
de 1958.

N." 3

nesta
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situação

(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1958, anotada
bunal de Contas em 13 de Março de 1958).

desde
pelo Tri-

Capitão de artilharia,
do comando militar de Moçambique, José de Carvalho Pereira,
por ter sido nomeado
para desempenhar
uma comissão de serviço no ultramar, ao abrigo da alinea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n." 39816, de 14 de Setembro do 1954, devendo ser
considerado
nesta situação
desde 2~ de Fevereiro
de 1958.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1958, anotada
bunal de Coutas em 13 ele Março de 1958).

pelo Tri-

Estado da r ndia
Capitão de artilharia, do comando militar do Estado da Ín
dia, Gastão Maria de Lemos Lobato de Faria,
por
ter sido nomeado
para desempenhar
uma comissão
de serviço no ultramar,
ao abrigo da alínea b) do
artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação
desde 22 de Fevereiro
de 1958.
(Por portaria ele 28 de Fevereiro de 1958, anotada
bunal ele Contas em 13 ele ]H arço do 1958).

pelo Tri-

Capitão de artilharia, do comando militar do Estado da'Índia, Luis Eduardo
da Costa Rombert,
por ter sido
nomeado para desempenhar
uma comissão de serviço
no ultramar,
ao abrigo da alínea a) do artigo 3.° do
Decreto-Lei
n.? 39816,
de 14 de Setembro de 195-1:,
devendo ser considerado
nesta situação desde 9 d
Março de 1958.
(Por portaria de 14 de Março de 1058, anotada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Março do 1(58).

Capitão do serviço de administração
militar, do comando
militar do Estado da Índia, Fobo Luz da Mota Furtado, por ter sido nomeado para desempenhar
uma
comissão de serviço no ultramar, ao abrigo da nllnea a)
do artigo 3.° do Decreto-Lei
D.O 398 LG, de 14 de
Setembro
de 1954, devondo SOl' considerado
nesta situação desde 9 de ~Iarço de 1958.
(Por portaria de 14 de Março de 1958, anotada
de Contas em 2l do Março do 19(8).

pelo Tribunal

2." Série
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Macau

Brigadeiro Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas, elo
comando militar ele Macau, por ter sido nomeado para
de empenhar uma comi são de serviço no ultramar,
ao abrigo da alínea b) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, e artigo 10.°
do Decreto-Lei n. ° 39 541, de 10 de Fevereiro de
1934, devendo ser considerado nesta situação desde
18 de Março de 1958.
(Por portaria oe 21 de :\fal')o de 1958;. visada pelo Tribunal
de Contas em 2G de ?Ir arço de 1!l51S., ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Major do corpo do estado-maior, do comando militar de
)Iacau, José Júlio Viana Serzedelo Coelho, por ter
sido nomeado para desempenhar uma comiasão de serviço no ultramar, ao abrigo da alínea b) do artigo a.o
do Decreto-Lei n.? 39810, de 14 de setembro de 1954,
devendo SOl' considerado nesta ituação desde 13 de
Março de 1958.
(POl' portaria

de 11 de Março de 1958, anotada
de Contas em 26 de Março de 1958).

pelo Tribunal

Alferes de infantaria, do comando militar de Macau,
Nuno Gonçalves dos Sautos Basto Machado, por ter
ido nomeado para desempenhar uma comissão de ser"iço no ultramar, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.°
do Decreto-Lei n.? 39 810, de 14 de Setembro de 1954.
devendo ser con iderado nesta situação desde 20 do
Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 13 <lo Março de 195,).

Alfere' de infantaria, do comando militar de Macau,
Cé ar I Ienrique
ruz anuto, por ter sido nomeado
para de emuenhar uma comissão de ierviço no nltramar, ao abrigo da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39810, de 14 de . 'etembro de 1954, devendo
ser consid rado ne ta ituação desde 20 de Fevereiro
d 195.
(Por portaria
ele Contas

de 2 de Fevereiro d lH5 .nuotada
III 13 Março de 195 ).

pelo Tribunal

Alferes do serviço de administração militar, do comando
militar d Macau, I~ mando Dias Frade, por ter sido
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nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
no ultramar, 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 20 de
Fevereiro de 1958.
(Por portaria ele 28 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal ele Contas em 13 ele Março de 1958).
Timor

Alferes de infantaria, do comando militar de 'I'ímor, Alfredo João de Oliveira Leandro, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço no ultramar, ao abrigo da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo
ser considerado nesta situação desde 20 de Fevereiro
de 1958.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 13 de Março de 1958).

Alferes do serviço de administração militar, do comando
militar de 'I'imor, Agostinho Fernando Mesquita Pinto,
por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
de serviço no ultramar, ao abrigo da alínea c) do
artigo 3.° do Decreto-Lei n." 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação
desde 20 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1958]..anotada pelo Tribunal de Contas em 13 de Março de 195~).
Na Guarda Nacional Republicana:

Deixa de ser considerado na situação de adido na Escola do Exército, onde exercia as funções de tesoureiro e chefe do depósito de material de aquartelamento, cargo de que fica exonerado pela presente
portaria, continuando, porém, na mesma situação de
adido, mas em serviço no Xlinistério do Interior, na
Guarda Nacional Republicana, o alferes, do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, Manuel Pereira
Barata, devendo ser considerado nesta nova situação
desde ~O de Março de 1958.
(Por portaria de 22 de Março de 1958, aootada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Março de 1958).

2." Série
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N a Guarda Fiscal:

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n." 5,
César Emílio Braga de Andrade e Sousa, por ter sido
requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério das Finanças, na Guarda
Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde
18 de Março de 1958.
(Por portaria de 7 de Março de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Fevereiro de 1958).

Capitão do serviço de administração
militar, da 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, Alexandre José de Carvalho Pereira, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Ministério das Finanças, na Guarda
Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde
20 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 25 de Março de 1958~anotada pelo Tribunal
ele Contas em 27 de Março de 1958).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro, JOrlO Gamaliel Salgado Alves, por ter sido
requisitado para de empenhar uma comis ·rLO de serviço dependente do Ministério das Finanças, na Guarda
Fiscal, devendo ser considerado nesta ituação desde
11 de )Iarço de 1958.
(Por portaria de 11 de Março de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 2G de Março de 1958).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da 2.a Repartição da L." Direcção-Geral deste Mini tério, José Hermenegildo Duarte Fragoso, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de erviço
no ~Iini tório das Finança , na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de
~[arço de 1958.
(Por portaria de 14 de Março do 1958, anotada pelo Tribunal
ele Contas em 21 de Março de 1958).
Xa Policia (lo Segurança Pública:

Capitão de infantaria
arlo Alberto de Oliveira Gomes,
do b~talbüo independ nte d infantaria n." 17, por
ter Ido nomeado para desempenhar uma comissão
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de serviço dependente do Ministério do Interior, na
Policia de Segurança Púhlica, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Setembro de 1957.
(Por portaria de 11 de Março de 1958, anotada pelo 'I'ribunal
de Contas em 21 de Março de 1958).
Em estabelecimentos

militares:

Estabelecimentos

de instrução

Ooronel de artilharia, engenheiro fabril, Alfredo Ferreira Gonçalves, director do Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército, por ter sido nomeado para o
referido cargo por portaria de 22 de Março de 1958,
devendo ser considerado nesta situação desde 28 de
Fevereiro.
(Por portaria de 22 de Março de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Março de 1958).
Estabelecimentos

produtores

Tenente-coronel do serviço de administração militar José
Henrique de Sousa, da Manutenção Militar, por ter
sido nomeado para o cargo de subdirector do referido
estabelecimento por portaria de 25 de Fevereiro de
1958, devendo ser considerado nesta situação desde
15 de Março do mesmo ano.
(Por portaria de 21 de Março de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Março de 1958).

Capitão do serviço de administração militar António
Emídio de Bastos Rabaça, da Manutenção Militar,
por ter sido nomeado para o cargo de chefe da
3. a Secção dos Serviços de Contabilidade do referido
estabelecimento por portaria de 28 de Fevereiro do
1958, devendo ser considerado nesta situação desdo
18 de 11arço de 1958.
(Por portaria de 22 de Março de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Março de 1958).

Major Virgílio Vicente de Matos e capitão Filipe Josó
Freire Temudo Barata, do quadro de engenheiros .do
serviço ele material, engenheiro de s cção da Fúbríc«
Nacional ele Munições de Armas Lig iras, por ter~]ll
Rido nomeados para OH referidos cargos por portnrws

2." Série
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ser considerados

(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1958, anotada
bunal de Contas em 13 de Março de 1958).

pelo Tri-

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia Joaquim
do Rosário Castela, das Oficinas Gerais de Equipamentos e Arreios, por ter sido nomeado para desempenhar uma comis ão de serviço na' referidas Oficinas,
devendo ser considerado nesta ituação desde 5 de
Mar~o de 1958.
(Por portaria de 14 de ;Uarço de 1958. Anotada
de Contas em 26 de J[arço de 1958).

pelo Tribunal

Por llcença Hlmitada:

Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n. o 5,
Rodrigo Maria Soares Cordeiro da Silveira, por lhe
ter sido concedida licença ilimitada, devendo ser considerado nesta ituação desde 1 "de Março de 1958.
(Por portaria de 7 de ;\[al'ço (le 1958, anotada
de Contas em 1;3 de Vlarço de 1(58).
f:;)aaaagen'1

à altuaçAo

de

pelo Tribunal

reserva:

Capitão de infantaria, adido, de licença ilimitada, António Maria da Anunciação Telo, nos termos da alínea a)
do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 3630-1, alterado
pelo Decreto-Lei
n.? 3 916, de 1 de etembro
de 1952, devendo ser considerado nesta situação
de de 7 de Março de 1958.
(Por portaria de 25 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Março de UJ5 . Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto 0.° 22257).

(JOl'onel de artilharia, adido, em erviço no Ministério
do Interior, como gov rnador civil de Vila Real, Augu ·to Fernando Teixeira
ampaio Pinto ~ equeira,
no termo da alínea a) do artigo 12.° do Decr to-Lei
n.O 3G 30-1, alt rado P lo D cr to-Lei n.? 3 916, do
18 do Setembro de 1952, devendo er con siderado
nesta situação d sde 22 de Fevereiro d 195, continuando na ituação de adido, ' m veucim nto por
e te Mini tério.
(Por portaria de 7 de Março de 1958, vi ada pelo Tribunal
de Contas cm 15 de Março de 1958.
ão são devidos <.'1110lumento ,no termos ilo Decreto n.O 22257).
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Coronel de engenharia, adido, Manuel Quirino Pacheco
de Sousa, do Instituto Profissional dos Pupilos do
Exército, nos termos da primeira parte da alinea c) 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
28 de Fevereiro de 1958. Este oficial fica exonerado,
por esta portaria, do cargo de director do referido
Instituto.
(Por portaria de 22 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).

Coronel de engenharia, da Inspecção das Tropas de Sapadores, Floriano Bernardo das Neves, nos termos da
primeira parte da alínea c) do artigo 12.0 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 Dezembro de 1957.
Major de engenharia, adido, com licença ilimitada, António José Ferreira Pimentel, nos termos do artigo 23.0
do Decreto-Lei n.? 36 304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Dezembro
de 1957.
(Por portarias de 7 de Fevereiro de 1958, visadas pelo Tribunal
de Contas em 21 de Março de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Major médico Matias Duarte dos Reis, director do hospital militar regional n. o 3, nos termos da alínea b)
do artigo 12.° do Decreto-Lei
n.? 36304, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 38016, de 18 de Setembro de
1952, devendo ser considerado nesta situação desde
12 de Março do 1958.
(Por portaria de 21 de Março de 1058, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Março de 1058. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente do quadro do serviço de material J OSÓ Acreliano da Silva Santos, do grupo de artilharia contra
aeronaves n. o 2, nos termos da alínea b) do artigo 12. ~
do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei

2.' Série
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n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo
ser considerado nesta situação desde 8 de Março de

1958.
(Por portaria de 21 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n. ° 7, António Monteiro
Prudente, nos termos da alínea b) 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 28 de Fevereiro
de 1958.
(Por portaria de 14 de Março de 1951:1,visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do Depósito Geral de Material Sanitário, Adelino
Jorge Pimenteira, nos termos da alíuea a) do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setombro de 1952,
devendo ser considerado nesta situação desde 11 de
"Março de lfl58.
(Por portaria de 11 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 do Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Capitão do quadro do serviço auxiliares do Exército,
do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 13,
José Ferreira
Gome, nos termo da alínea a) do
artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 36304:, alterado pelo
Decr to-Lei n.? 38916, de 1 do etembro de 1952,
devendo ser considerado ne ·ta situação desde 22 do
Fevereiro de 1958.
(Por portaria do 14 do Março de 1958, visada pelo Tribunal
do Contas om 28 de Março de 1958. 'ão são devidos emolumentos, 1I0S termos do Decreto n.O 22257).

'l'onente do quadro do serviços auxiliares do Exército
Mário Augu to, do distrito de recrutamento e mobílizaçrto n." 5, no termo da alínea a) do artigo 12.0
do Decreto-Lei TI.O 36304:, alterado p lo Decreto-Lei
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n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 11 de Março de

1958.
(Por portaria de 11 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Março de 1958. Não são devidos ernolumentes, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, em serviço no Ministério das Finanças, na
Guarda Fiscal, José Patricio, 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
22 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 7 de Março dc 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

~rajor do extinto quadro auxiliar de artilharia, adido,
em comissão civil no Ministério do Ultramar, na província da Guiné, António Joaquim Correia, nos termos
da alinea a) do artigo 12.0 do Decroto-Lei n.? 36304-,
alterado pelo Decreto-Lei n. o 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Janeiro de 1958, sem direito a pensão por este Ministério enquanto se encontrar na
mesma situação de adido no Ministério do Ultramar.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1958, anotada
bunal de Contas em 13 de Março de 1958).

pelo Tri-

Capitão do extinto quadro de picadores militares, da
Escola Prática de Cavalaria, António Augusto Teixeira, 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 13 de Dezembro
de 1957.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Março ele 1958. Não são devidos ornolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Passagem

à sItuação

(Despaeuo

Crédito
2.' série,

de

reforma:

do 20 do Foveroiro do 10118,da Caixa 00ra1 do Dopósltos,
Providência, publ lcado no Diário do Governo n.· 47,
do 25 do mesmo mês o ano).

O

Têm passagem à situação de reforma, nos termos da
alínea a) do artigo 13.0 do Decreto-Lei n." 30304,
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alterado pelo Decreto-Lei n." 38 916, de 18 de Setembro de 1952, os seguintes oficiais na situação de
reserva:
General Afonso 'I'alaia Lapa de Sousa Botelho, desde
9 de Agosto de 1957.
Coronéis:
De infantaria:
Alexandre Teodoro do Santos Fonseca, desde
~ de Setembro de 1957.
Caetano Manuel Cordeiro Rosado, dos de 3 de
Novembro de 1957.
De artilharia Flaviano Eugénio da Costa, desde 16
de Julho de 1957.
De engenharia:
Heitor de Mascarenhas Inglê , desde 22 de
Julho de 1957.
Francisco Nicolau de ou ti. Dias Goulão, desde
24 de Setembro de 1957.
Tenente-coronel de infantaria Júlio Rodrigues da , ilva,
desde 10 de Ago 'to de 1957.
::\Iajor médico Franci co de Almeida Ribeiro Saraiva,
de de 3 de Ago to de 1957.
Capitães:
De infantaria José Carlos ele Sousa Teles, desde
5 de Agosto ele 1957.
De cavalaria Manuel Simões Vaz, de ele 9 de Setembro do 1957.
Farmacêutico António Maria
aeiro, desd 11 ele
Julho de 1957.
Do quadro dos serviços auxiliares do Exército Manuel (+on alvos Rodrigu s, desde 28 do Agosto
de 1957.
'l'enentel'l :
De infantaria:
Júlio Lopo
u tódio, de 'de 3 (1
ez mbro
d 1955 .
.J o, B rnardo r r ira, (1 sde 14 d Agosto
d 1957.
Joaquim ..António , alguciro, d . d 28 d Agosto
d 1957.
é
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<loExército:

António Augusto Vicente da Rocha, desde 29
de Agosto de 1957.
Valentim da Rocha, desde 17 de Setembro de
1957.
Do extinto quadro auxiliar de artilharia Artur JIenrique Figueiras, desde 21 de Julho de 1957.
Do extinto quadro especial do serviço de administração militar Rogério Ferreira Proença, desde
22 de Julho de 1957.
(Por portari a do 7 de Março do 1958, não carece ele visto ou
anotação pelo Tribunal de Contas em 19 de Fevereiro de
1958).

Oficiais de complemento
Abatidos:

Abatidos ao efectivo do Exército, por terem tido passagem it Força Aérea, os tenentes de infantaria, do
regimento de infantaria n.? 2, Apolinário Pereira
Cacho o alferes de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Joaquim Lourenço Roque Estorninho e, do grupo de artilharia contra aeronaves
n." 1, José João Nunes de Avolar Machado, todos
milicianos, devendo ser considerados nesta situação
desde 1 de Março de 1958.
(Por portaria de 14 de Março de 1!.l58, anotada
de Contas em 21 de ~[arço de 1958).

pelo Tribunal

Abatido ao ofectivo do Exército, por ter tido passagem
ao contro de mobilização das Oficinas Gerais de Material Aeronántico, o tenente miliciano de infantaria,
licenciado, do centro de mobilização de infantaria n.? 7.
Manuel Antunes de Andrade, devendo ser consid rado nesta situação desde 5 de Março de 1958.
(Por portaria de 14 de Março de 1958, anotada
de Contas om 21 de Março de 1958).
Ingrea.o

noa

polo 'I'ribunal

quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Considerado regressado a este Ministério, por ter deixado
de prestar serviço na provincia de Angola, o tenente
miliciano de infantaria, adido, Carlos António de ousa

2.' Série
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Botelho Charrie Pinto Mourão, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Fevereiro de 1958,
ficando em disponibilidade.
(Por portaria de 21 de Março de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Março de 1958).

Oonsiderado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de Cabo
Verde, onde se encontrava em comissão militar, o
tenente miliciano de infantaria, adido, Renato de Mendonça Vasconcelos, devendo ser considerado nesta
situação desde 25 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 19581..visadapelo Tribunal
de Contas em 15 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Passagen"1

à situação

de

adido:

No ultramar:
Macau

. Alferes miliciano de cavalaria Guilherme Lopes da Silva,
do regimento de lanceiros n." 1, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço na província de Macau, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.°
do Decreto-Lei n. o 39 816, de 14 de Setembro de
1954, devendo ser considerado nesta situação desde
20 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 21 de Fevereiro de 1958).
Timor

Alferes miliciano de infantaria José Lourenço Lucas
Falcão, do batalhão de caçadores n." 3, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
~a província de Timor, ao abrigo da alínea c) do artIgo 3.° do Decreto-Lei n." 39816, de 14 de etembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação
desde 20 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 21 de ;\{arço de 1958).

Alferos miliciano de infantaria Armi.ndo Andrade Madeira, do batalhão de cacadore
n.? 4, por ter sido
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nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
na província de Timor, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação
desde 20 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 21 de Março rle 1958).
à

P.ssage,.,......
IIclanoe

da

situação

de

oficiais

,.,......1-

reserva:

Passam à situação de oficiais milicianos da reserva, desde
as datas que lhes vão indicadas, nos termos dos artigos 25.° e 26.° do Decreto-Lei n.? 36304, modificado
pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de
1952, por terem atingido o limito de idade, os seguintes oficiais:
Infantaria

'I'eneutes milicianos:
Josó Deodato do Rego Lima, do comando militar
de Angola, desde 4 de Janeiro de 1958.
João da Fonseca Coelho Nunes, do comando militar
de Angola, desde 12 de Janeiro do 1958.
Álvaro Simões Lopes, do centro de mobilização ele
infantaria n.? 1, desde 21 de Janeiro de 1958.
Cândido ele Oliveira Pombeiro, do centro de mobiIização n.? 3, desele 6 ele Janeiro ele 1958.
Joaquim Alberto Iria Júnior, do centro de mobilização de infantaria n.? 4, desde 27 de Dezembro
ele 1957.
Frederico Guilherme Nunos Teixeira, do centro de
mobilização de infantaria n." 5, desde 6 de Janeiro de 1958.
)Ianuel José Rodrigues Marques, do centro de mobilização de infantaria n." 9, desde 10 de Janeiro
de 1958.
António Pinto Simões, do centro de mobilização de
infantaria n. ° 9, desde 27 de Dezembro de 1967.
Vitorino Cardoso Valente, do centro de mobilização
de infantaria n.? 9, desde 22 de Janeiro de 1958.
Armando da Costa Ribeiro Godinho, do centro de
mobilização de infantaria n.? 11, desde 6 de Janeiro de 1958.

2.' Série
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Fausto da Graça Barata, do centro de mobilização
ele infantaria n,° 12, desde 31 de Janeiro de 1958.
Manuel Vicente Rodrigues Pires, do centro de mobilização de infantaria n.? 13, desde 29 de Dezembro de 1957.
João Francisco Gerardo, do centro de mobilização
de infantaria n." 15, desde 13 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Fevereiro de 1958).

Gualter Moutinho Correia Cardo o, do centro de
mobilização de infantaria n.? 1, desde ~4 de Fevereiro de 1958.
Artur Benevides do Melo, do centro ele mobilíz ação
de infantaria n.? 3, de de 22 de Fevereiro de 1958.
Daciano André da ilva Quintela, do centro de
mobilização de infantaria 11.° 13, desde 22 de
Fevereiro de 1958.
Francisco ele , á Cabral, do centro de mobilização de
infantaria n.? 14, desde 20 de Fevereiro de 195 .
.Toaquim Tavares Boavida, do centro de mobilização
de infantaria n.? 17, de de 15 de Fevereiro
(10 1958.
(Por portaria de 14 de ~Iarço de 105 ,anotada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Março de 1958).

Alferes milicianos:
Eduardo Fernandes Júnior, do centro de mobilizução do infantaria n.? 1, desde 8 de Janeiro
de 1958.
Rui Henriques Gonçalves, do centro de mobiliza~uo de infantaria 11.° 1, d de ~2 de Janeiro
!le 193 .
Raul Tomás An olmo, do centro de mobilização de
infantaria n. ° 3, do 'do G de J an iro de 1958 .
Arlindo Fernando
d Carvalho, do contro de 1110bilização do infantaria n." 6, dosde 24 de Dezembro do 1957.
lIugo Limpo Bui 1, do centro de mobilização de
infantaria 11.° 11, d sd 2 do Dezembro d 1957.
CeI tino Rebocho Pai, do c utro de mobilizaçâo
de infantaria n.? 16, desde 14 de Janeiro de 1958.
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Ricardo Jorge Rodrigues, do centro de mobilização de infantaria n. ° 20, desde 25 ele Dezembro
de 1957.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Fevereiro de 1958).

Carlos Dias Coimbra, do comando militar de Angola,
desdo 27 de Fevereiro de 1958.
José Maria Marques de Miranda, do comando militar de Angola, desde 19 de Fevereiro de 1958.
Manuel da Costa Albuquerque, do comando militar
de Moçambique, desde 1 de Fevereiro de H)5 .
Carlos Ramos, do contro de mobilização do infantaria n." 1, desde 4 de Fevereiro de 195 .
António Clomente Melo de Carvalho, do centro do
mobilização de infantaria n. ° 12, desde 22 de Fevereiro de 195H.
(Por portaria de 11. do Março de 1958, anotada
de Contas em 21 de Março do 1958).

pelo Tribunal

Artilharia

Tenentes

milicianos:

Eugénio de Carvalho Madeira, do centro de mobilização de artilharia n.? 1, desde 17 de Janeiro
ele 1958.
Amadeu Jaime de Morais, do contro de mobilização de artilharia n.? 1, desde de 2 do D zembro
de 1957 .
.José António Neves Braklamy, do centro do mobilização de artilharia n.? 10, desde 19 do Dozembro de 1957.
(Por portaria de 7 de ]<'0\ ereiro de 1958, anotada
bunal de Contas em 19 de Fevereiro d 195).

P lo Tri-

Fernando Coutinho da Hilveira Ramo', do centro
de mobilização de artilharia n.? 1, desde 17 do
Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 14 do Março de 1958{ anotada
de Contas em 21 de Março do 1958).

Alferes miliciano Valdomar J rónimo
O
ousa, do comando de artilharia
do Dezembro do 1957.

pelo Tribunal

Barba d PaR 'Os
10, d d 31

1J.0

(Por portaria do 7 de Fevereiro do 1958 anotada
bunal de Contas cm 1!l
t,'evrl"t'iro de' 1\)58).

oe

pelo Tri-
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Cavalaria

Tenente miliciano Antero Pedroso IIernandez, do centro
de mobilização de cavalaria u.? 3, desde 23 de Dezembro de Hl57.
(Por portaria do 7 do Fevereiro do 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas cm 19 de Fevereiro de 1958).

Alferes miliciano Saul Dia Rafael, do comando militar
de Moçambique, de de 18 de Fevereiro de 195 .
(Por portaria de 11 de :\Iarço de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Março de 1958).
Engenharia

Tenentes miliciano :
Rogério Augusto L ite Rodrigue , da brigada n.? 1
de telegrafista , desde 23 de Dezembro de 1957.
Adalberto
[un
da ilva Torre', do centro de
mobilização de engenharia n.? 2, de de 30 de
Dezembro de 1957.
•
(Por portaria de 7 do Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal
tle ontas em 10 de Fevereiro de 1958).

.J osé Gonçalves
de engenharia
1958.

Gome , do centro de mobilização
n.? 3, de de 19 de Fevereiro ele

(Por portaria de 14 de ~rarço de 1058, anotada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Março de 1058).

Alfere miliciano :
Tito Lívio da ruz E teve , do comando militar
d "abo Verde, de de 15 d F ver iro de 1958.
Augu ·to imões Marta, do centro de mobilização
de trem n.? 1, d d 2' de F ver iro de 1958.
(Por portaria de 14 de :\Larço de 1058, anotada pelo Tribunal
(lo onta cm ~l de Março de 105 ).
Médicos

Ten ntos miliciano :
,J oâo Rodrizu s F 1'1' eirn Ila • ilva, do c ntro do
mobiliznção
d infantaria n.? lí, dosd 7 do Jan iro de 195 .
•\b<»
onçnlv
d Alm ida, do
ntro d mobiliza~ilO do serviço de saúd n.? 1, d . d ] d
Jun iro d 19:>.

I
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Rogério Nunes, do centro de mobilização
do serviço de saúde n.? 1, desde 7 de Janeiro de 1958.
Carlos Sebastião de Pontes Leça, do centro de
mobilização do serviço de saúde n.? 2, desde 20
de Janeiro de 1958.
Amândio Martins Leitão, do centro de mobilização
do serviço de saúde n. ° 2, desde 15 de Janeiro
de 1958.
João Pinto Sampaio de Castro, do centro de mobilizaçâo do serviço de saúde n.? 2, desde 13 de
Janeiro de 1958.
Armando Reais Fernandes
Pinto, do centro de
mobilização do serviço de saúde n.? 2, desde 30
de Dezembro de 1957.
António Camilo de Campos Pacheco Pereira Leite,
do centro de mobilização do serviço de saúd
n.? 2, desde 6 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 7 ele Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 19 de Fevereiro de 1958).

Gomes Ferreira,
do comando militar de
Angola, desde 20 de Fevereiro de 1958.
Rui Ortiz Montelano, do centro do mobilização do
serviço de saúde n. ° 1, desde 23 de Fevereiro
de 1958.
Francisco Maria de Noronha Pereira e Lorena,
do centro do mobilização
do serviço de saúdo
n.? 1, desde 17 de Fevereiro de 1058.
Alberto Gonçalves de Sousa, do contro de mobílização do serviço do saúdo n.? 1, desde 11 UO
Fevereiro de 1958.
Eugénio Zeferino Pereira, do centro de mobilização
do serviço de saúdo n.? 1, desde 4 de Fevereiro
de 1958.
António Ferreira do Sá, do centro de mobilização
do serviço de saúde n.? 2, desde 10 de Fevereiro ele 1958.
Carlos de Melo Castelão de Freitas, do centro de
mobiliza<;ão do serviço do saúdo n.? 2, desde 1:3
de Fevereiro de 1058.
Manuel
cabra Ferreira, do centro d mobilização
do serviço de saúde n.? 2, desde 15 de Fov
reiro de 1058.
Aníbal
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Joaquim Cantante Mota, do centro de mobilização
do serviço de saúde n.? 2, desde 16 de Pevereiro de 1958.
Alberto Nogueira Gonçalves Júnior, do centro de
mobilização do serviço de saúde n." 2, desde 18
de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 14 de Março de 1958, anotada
de Contas em 21 de Março de 1958).

pelo Tribunal

Veterinários

Tenente miliciano António Robalo Cordeiro, da secção
de depósito do pessoal do serviço veterinário militar,
desde 11 de Fevereiro de 195 .
(Por portaria de 14 de Março 110 1958, anotada
de Contas em 21 de Março de 1958).

pelo Tribunal

Serviço de administração militar

Tenente miliciano Arménio Fonseca Lopes, do centro
de mobilização de administração militar n." 2, desde 4
de Janeiro de 195 .
~
(Por portaria ele 7 rle Fevereiro de 1958, anotada
bunal de Contas em 19 do Fevereiro de 1958).

pelo Tri-

A1fere miliciano :
J osé Marques, do centro de mobilização de admini tracão militar n.? 2, d de 29 de Janeiro de

1958.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 195 , anotada
bunal de Contas em 19 do Fevereiro de 1958).

pelo Tri-

Mário de Lima Alves, do comando militar de Angola, desde 5 de Fevereiro de 195 .
(Por portaria de 14 do Março de 1958, anotada
do Contas em 21 do ~[art;o 195 ).
Baixas

de

pelo Tribunal

serviço:

.A rpirnnt

a oficial miliciano do artilharia, do rcgim nto
d artilharia antia roa fixa, António Luís d Almeida
Corr ia )[ nd " no' termos da última parte do artigo 3.° do Decreto-Lei
H.O 2 404-. d
31 d Dezembro II 193i, por ter ido julgado incapaz de todo
o e1"\-1<:0p la junta h spitalar d in p c ão do IIo'V,itaI Militar Principal, d v nd s r considerado n ta
Rltuação desde 6 d lIarç
d 19:- .
(POI' portaria de 11 Ilu 'farço ti 19 ,anotaua
de 'onta cm 21 de '[arço de 105 ).

pelo Tribunal
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PROMOÇOES

Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generais:

Quadro do corpo:
Comando militar da Madeira

Brigadeiro, governador, o coronel de infantaria, tirocinado, António Vitorino França Borges, da Direcção
da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 21 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Março de 1958. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Armas

e serviços:

Ministério do Exército:
1.' Direcçllo-Geral-

1.' Repartição

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Artur A velino de Azevedo Calisto.
(Por portaria de 11 de ;\farço de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas cm 28 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
2.' Direcção-Geral-I.'

Coronel, o tenente-coronel
Ramos.

Repartição

de artilharia "Manuel de Jesus

(Por portaria de 22 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Março de 1958. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
3.' Direcção-Geral

Major de infantaria, com o curso complementar do e 'tado-maior, o capitão de infantaria, com O mesmo curso,
José João de Matos Neves.
(Por portaria de 25 de Março de 1!:l58,visada 1'010 Tribunal
(le Contas om 29 do Março de 1958. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de Dlobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n.· 12

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
do mesmo regimento António
Varina Vagos.
(Por portaria de 11 do Março de 1958) visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Março de 195~. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Batalhão de caçadores n. o 2

Capitão do quadro dos serviços auxiliare' do Exército,
o tenente do quadro do mesmos serviços José Garcia
Ribeiro.
(Por portaria de 11 de Março de l!l5 vi ada pelo Tribunal
de
ontas em 28 de Março de lOS . São devidos emolumentos, nos termo do Decreto n.s 22257).
Artilharia:
Grupo de artilharia

de guarnição

Ten nte-coronol, comandante, o major de artilharia,
supranumerário,
do r gimento d artilharia antiaérea
fixa, Marçal Celorico Moreira.
(Por portaria de 22 de Março de 1058, vi ada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Iarço de 195 . São devidos emolumentos, nos t rrnos do Decreto n.· 2'.! 257).
Cavalaria:
Regimento de lanceiros n.· I

nt J cavalaria Manuel António Minas
da Pi dado, adido, m erviço no )[ini tério do Interior, na uarda
acional R publicana.

üapitrLO, o t

11

(Por portaria d 21 de Março d lU
visada pelo 'l'ribunal
do ontas em:!
de ~rarço de 195 . ~ão d rvidos emolumentos, nos termo do Doer ito II.· :!2 257).
Regimento de cavalaria n.· 8

Ali' re do quadro dos,
rviços auxiliar 'S do Exército,
() surgcnto-njudunt
do m smo r 'gim nto António
P stana 1al iro.
(Por portari
de 11 de .\r3r~0 do 1!l5 , vi 'ada pelo Tribunal
II Conta em ~ (1 Iarço d l(l5.
âo cI vil lo' 1'11I01llmcnto: , no termo' 110 I> creto n .• 22 ~r.7).
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Serviço de .aúde militar:
2.· grupo de companhias de saúde

Capitão médico, o tenente médico Carlos Duarte Ferraz.
(Por portaria de 21 de Março de 1058, visada pelo Tribunal
de Conta
em 20 de Março de 1958. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.· 22257).
Serviço de material:
Quadro do serviço de material

Tenente-coronel
do quadro de engenheiros do serviço
de material, o major do quadro de engenheiros do
mesmo serviço, adido, professor efectivo do 5.° grupo
de disciplinas do Instituto Profissional dos Pupilos do
Exército, cargo do que fica exonerado por esta portaria, José de Figueiredo Bastos.
(Por portaria de 24 de Março de 1958) visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Março de 105!5. São devidos emol umentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Serviço.

auxiliare.

do Exército:

Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

Alferes do quadro elos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante da Guarda Fiscal João Gamaliol
Salgado Alves.
(Por portaria de 11 de Março de 1958.1 visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Março de 195!5. Hão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Chefe. de banda de mú.ica :
Quadro dos chefes de banda de música

Alferes chefe de banda de música, o rargento-ajudante,
da 2. a Repartição da La Direcção-Geral deste Mini tório, Joaquim Alberto Cordeiro.
(Por portaria de 26 de Março do 1958.<visada pelo Tribunal
de Contas cru 2ü de Março do 11l5!5. fio devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Ministério do Exército - Estabelecilllentos
E.tabelecimento.

mUltares:

ho.pltalare.:

Hospital Militar

Principal

Xlajor médico, o capitão médico Ricardo IIorta Júnior.
(Por portaria de 2t de Março do lüõ ,visada pelo Tribunal
rle Contas cm 2ü de Março dI' 1958. Hão devidos omolumentes, 1I0S termos do Decreto !l.O 22257).

ORDEM DO EXERCITO N. o 3

2.' Série

215

Adidos:
No ultramar:
Estado da índia
Comando militar

Capitão de infantaria, adido, o tenente de infantaria,
adido, em serviço no comando militar da lndia, Arnaldo Manuel de Medeiros Ferreira.
(Por portaria de 7 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Macau
Comando militar

Tenente, adido, o alfere de infantaria, adido, em serviço
no comando militar de :\Iacau, Domingo de Amorim
Lopes, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1957.

.

(Por portaria de 11 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
ele Contas em 27 de Março de 1958. São devidos ernolumeutos, nos termos do Decreto n.O 22257).
De licença ilimitada:

Uajor médico, adido, o capitão médico, adido, de licença
ilimitada, Augusto França :\Iartins.
(Por portaria de 21 de Março ele 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Março de 105 . São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).

Oficiais de complemento
Armas

e

serviços:

Mini térío tio Exército - E cola práticas das armas
serviços, unidades e centro de molJlllzaçAo:

e

Infantaria:
Regimento de infantaria

n.O 4

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o ex-cadete
n ? 3J7
da Escola do Exército, Jo é Correia Fernando' Leal, contando a antiguidade desde 7 de Março
de 19j8.

a.a

(Por portaria de 11 de )(3rço de 195 .• ão carece de visto ou
:\uotar;ão do Tribunal de outas),
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n.· 14

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade,
o alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Joaquim da Fonseca Luis, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1956.
(Por portaria de 7 de Março de 1058, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Batalhão de metralhadoras

n.O3

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, o ex-cadete n. o 290/2. a da Escola do Exército, Alberto Moura Rodrigues dos Santos, contando
a antiguidade desde 26 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 7 de Março do 1958. Não carece de visto ou
anotação do Tribunal de Contas).
Artilharia:
Regimento de artilharia

pesada n. ° 3

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 1 de
Abril de 1957, inserta na Ordem do Exército n.? 7,
2. a série, do mesmo ano, e visada pelo Tribunal de
Contas em 1 de Agosto, também de 1957, a qual promove a alferes, para o regimento de artilharia pesada
n.? 3, o aspirante a oficial miliciano António Pires de
Morais Soares, por se ter verificado que este oficial
já havia sido promovido ao posto de alferes miliciano,
por portaria de 1 de Novembro de 19;);3.
(Por portaria de 7 de Março de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Março de 1(58).
A(lidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade,
o alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade,
do regimento de artilharia posada n.? 2, António Pires
do Morais Soares, contando a antiguidade d sele 1 do
Dezembro de 195G.
(Por portaria de 7 de 1\1 arço de 1D58, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Março de 1n5 . ~ão devidos elllolumentes, nos termos do Decreto n." 22257).
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india
de infantaria

n.· 17

~i.lferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria António Manuel Madeira Guerreiro,
Batalhão de telegraflstas

Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial
miliciano de engenharia António Augusto Sarmento
de Vasconcelos Matos Pais de Faria.
(Por portarias de 17 de Fevereiro de 1958, visadas pelo Tribunal de Contas em 27 de Março de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Timor
Comando militar

Alferes miliciano de infantaria, o a pírante a oficial
miliciano de infantaria, adido, em -serviço no comando
militar de Timor, Jo é Lourenço Luca Falcão, contando a antiguidade de de 1 de ... ovembro de 1957.
T

(Por portaria de 20 (le Fevereiro de 195 ,visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Março de 195 . São devidos ernolumentes, nos termos do Decreto 11.· 22257).

VI-COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES E TRANSFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo

Quadro

de

generais:

do corpo:
Supremo Tribunal

Militar

Nomeado para o cargo de presidente do upremo Tribunal Militar, no termo, do § 1.0 do artigo 315.0 do
Código de Ju tiça Militar,
na vaga resultante da
pa agem à ituação de reforma do vice-almírante Fernando de liveira Pinto, o general Frederico da osta
~opes da ilva, chefe do E tudo-Maior do Exército,
funçõe esta de que fica exonerado.
(Por portaria

(Ie 6 ti • ~rarço de 1n5 ).

,

I

218

ORDEM DO EXERCITO

Ministério do Exército - 3.

a

N.o 3

2." Série

Direcçao-Geral

Nomeado O general José António da Rocha Beleza Ferraz para o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército,
em substituição do general Frederico da Costa Lopes
da Silva, que, por portaria desta data, é nomeado presidente do Supremo Tribunal Militar.
Nomeado o general Adelino Alves Verissimo para exercer as funções de 1.0 subchefe do Estado-Maior do
Exército, em substituição do general José António da
Rocha Beleza Ferraz, que, por portaria desta data, é
nomeado para exercer as funções de chefe do Estado-Maior do Exército.
Nomeado o brigadeiro Carlos Miguel Lopes da Silva
Freire para exercer as funções de 2.° subchefe do
Estado-Maior do Exército, em substituição do general
Adelino Alves Veríssimo, que, por portaria desta data,
é nomeado para exercer as funções de 1.0 subchefe
do Estado-Maior do Exército.
(Por portarias de 6 de Março de 1958).
Corpo

do

estado-maior:

No quadro do corpo :
3." região militar - Quartel-general

Capitão do corpo do estado-maior, Jorge da Costa Salazar Braga, do quartel-general da 1. a região militar.
(Por portaria de 14 de Março de 1958).
Supranumcrárlos

por excesso do quadro:
3.' Direcção-Geral

Major do corpo do estado-maior,
Júlio Viana Serzedelo Coelho.

supranumerário,

José

(Por portaria de 1 t de Março de 1958).
Adidos:
No Ultramar:

Comando militar de Macau

Chefe do estado-maior, o major do corpo do estadodeste
-maior, supranumerário, da 3.a Direcção-Geral
Ministério, José Júlio Viana Serzedelo Coelho.
(Por portaria de 14 de Março de 1958).
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ilitare.:

Instituto de Altos Estudos Militares

Convertida em definitiva, pelo período de seis anos,
a nomeação como professores efectivos dos grupos
de matérias dos cursos do estado-maior elo tenente-coronel João Tiroa e elos majores Carlos Mariano AIgeos Aires e Artur Henrique J: unes da Silva, todos
do corpo do estado-maior, nos termos do artigo 8.° elo
Decreto-Lei n.? 39 941, de 25 de Novembro de 1954.
(Por portaria de 7 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Escola do Exercito

Major do corpo do estado-maior, Hermes de Araújo
Oliveira, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério.
Arn1&s

e

serviços:

Ministtlrio do Exército:
1.' Direcção-Geral - 2.' Repartição

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, Manuel Lucindo Lopes.
(Por portaria

de 14 de Março de 1958).

2.' Direcçll:o-Geral- 3.' Repartição

Tenente - coronel do serviço de administração militar
José António Gamito, ela V' Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério.
(Por portaria

de 21 de Março de 1958).

'I'eriente do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, Gil Fernandes Cardoso.
(Por portaria

de 23 de Janeiro

de 1958).

3.' Direcção·Geral - Serviços Cartográficos do Exército

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia Inocêncio
Alves Rebelo de ousa, no mesmo extinto quadro.
(Por portaria

de 14 de ?lIarço de 1958).

Ministério do Exército - Quartéis-generais:
3.' região militar

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria
António Fernandes Graça.
(Por portaria

de 2

11.° 12,

de Março de 1(58).
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4.' região militar - Quartel·general

Criptólogo, o capitão de infantaria Lourenço
Aires, do batalhão de caçadores n. ° 8.

Calisto

(Por portaria de 21 de Março de 1058).
Comando militar de Angola

Alferes chefe de banda de música, do regimento
fantaria n." 16, Manuel da Silva Dionísio.

de in-

(Por portaria de 26 de Março de 1958).
Comando militar de Moçambique

Capitão de infantaria Rogério Jorge Vale de Andrade,
do regimento de infantaria n. ° 4.
(Por portaria de 7 de Março de 1958).

Capitão de artilharia José de Carvalho Pereira, do regimento de artilharia de costa.
Alferes de infantaria Américo Mário Mareco Espada de
Sousa, do batalhão de caçadores n.? 8.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1!l58).
Comando militar do Estado da rndia

Capitães: de artilharia, Luis Eduardo da Costa ROIllbert, no quadro da arma, e, do serviço de administração
militar, Febo Luz da Mota Furtado, da companhia de
adidos do Governo Militar de Lisboa.
(Por portaria de 14 de Março de 1!.l58).

Ajudante do comandante militar, o capitão de artilharia,
com o curso geral do estado-maior, Gastão Maria de
Lemos Lobato de Faria, da 3.a Direcção-Geral deste
Ministérí o.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 195 ).
Comando militar de Macau

Alferes de infantaria César Henrique Cruz Canuto, do
regimento de infantaria n.? 9, e Nuno Gonçalve do
Santos Basto Machado, do batalhão independente do
infantaria n.? 19. (Por portaria de 28 de Fevereiro de 1()f) ).
Comando militar de Timor

Alferes do infantaria Alfredo João do Oliveira Leandro,
do regimento ele infantaria n.? 10.
(Por portada de 28 de Fevereiro 01' 1\15 ).
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Ministério do Exército - Dtrecçoes das ..lrmas e Serviços:
Direcção da Arma de Infantaria

Coronéis de infantaria Fernando Augusto Nogueira Velho de Chaby Júnior, comandante do regimento de
infantaria n. ° 7, e Manuel Afonso Anta, no quadro.
(Por portaria

de 21 de Março de 1958).

Direcção do Serviço de Administração

Militar

Inspecções

• ubinspector, O major do serviço de administração militar António Leitão Zúquete, 2.° comandante do
2.° grupo de companhias de administração militar.
(Por portaria

de 14 cle ~rarç'o de 1958).

Ministério do Exército - Escolas práticas das armas
serviços, unidades e centros de mobilização:

.

c

Infantaria:
Regimento de infantaria

n.O 4

Capitão ele infantaria, Jaime António Tavares
Banazol, da direcção da arma.
(Por portaria
Regimento de infantaria

Tenente de infantaria Fernando
Vela co, do quadro da arma.
(Por portaria

Machado

de 7 de ~larço de 1958).
n.O 5

Hugo Franco

Bélico

de 21 de ~rarç'o de 195 ).

Regimento de Infantaria n. ° 7

Comandante, interino, o tenente-coronel
de infantaria
Mát-io Agostinho de 11 ndoça Frazão , 2.° comandante
da me ma unidade.
2. ° comandante, interino, o major de infantaria
iacomino Mende P rrari, da 3.3. Direcção-Geral deste
UiniHtério.
(Por portaria de 21 de ~rarç'o de 105 ).
Regimento de infantaria

n. ° 15

Capitao d infantaria, do 1 rtacam nto misto do Fort
de Almada, João Jos F rr ira Vilalobo: \,j ira.
(Por portaria

de 2

de )Iarç'o de 1(58).
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Batalhão de caçadores n.O 7

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da 2. a Repartição da 1.a Direcção-Geral deste Mini tério, António Maria do Nascimento Pombo.
(Por portaria

de 23 de Março de 1(58).

Batalhão de caçadores n.· 8

Capitão do infantaria
do Exército.

Duarte Dias Marques, da Escola
(Por portaria

de 21 do Março de 1(58).

Batalhão de caçadores n. ° 9

Capitão do quadro elos serviços auxiliares do Exército
Francisco António Ferreira Rodrigues, do quartel-general da 1.a região militar.
(Por port~ria

de 14 de Março d' 1(58).

Batalhão de caçadores

II.

° 10

Alferes do quadro dos erviço
auxiliare' do Exército,
da Ln companhia disciplinar, Manuel J OSÓ Ribeiro.
(Por portaria

de 28 de Março de 1(58).

Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n.O 2

2.° comandante, interino, o major de artilharia
da Cunha Caldeira Carvalhais.
(Visada

pelo Tribunal

de Contas

Regimento de artilharia

'I'ristão

em 26 de Março de 1958).
ligeira n. ° 4

2.° comandante, o tenente-coronel de artilharia António
de Carvalho, comandante do grupo de artilharia de
guarnição.
(Por portaria de 22 de ~[ars'o de lO/) ).
Regimento de artilharia

ligeira n.O 5

Alferes de artilharia José Joaquim Vilare Gaspar, do
grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3.
do 28 de Fevereiro

(Por portaria
Regimento de artilharia
(Forças

expedicionárias

de ln5).

pesada n.O I

ao Estado da Indla)

Major de artilharia, supranumerário, Manuel Maria Delgado e Silva, do regimento de artilharia ligeira n." 1Alferes: do serviço de administração
militar, supranumerário, Jo é Maria Moreira de Azevedo, do 2.° grupO
de companhias de udmiuistração
militar, o, do quadro
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dos serviços auxiliares do Exército, supranumerário,
Manuel Taveira Gonçalves, do regimento de infantaria n.? 1.
(Por portaria de 1-1 de ~{arço de 1958).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 2

Tenento do quadro do serviço de material David Garcia
Cortes, do regimento de lanceiros n.? 1.
(Por portaria de 21 de Março de 1958).
Cavalaria:
Regimento de lanceiros n.· I

Capitão ele cavalaria' Joaquim Lopes
3. a Direcção-Geral desele Ministério.

Cavalheiro,

ela

(Por portaria de 14 de ~Iarço de 1958).
Serviço de .aúde militar:
2.· grupo de companhias

de saúde

Tenente médico Carlos Duarte Ferruz, do regimento
. f antaria. n. ° 1')
1 ln
(e
.... (Por portaria de 7 de Março de 1958).
Serviço de admini.traçio
Escola Prãtica

militar:

de Administração

Militar

Capitão do serviço de administração militar, do 2.° grupo
de companhias do mesmo serviço, Alberto Eugénio
da Conceição.
2 •• grupo de companhias de administração

militar

2.° comandante, o major do serviço de administração
militar Joaquim de Oliveira Júnior, da 3.1\ Repartição
da. 2. a Direcção-Geral deste Ministério.
(Por portaria de 14 de :'1arço de 195 ).

Alfere' do serviço de administração militar José Rodrigue de Almeida e á Araújo, do regimento de infantaria. n.? 1.J.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 195 ).
Ministério do Exército - Distritos
bUizaçiio:

Capltão
.

Distrito

de recrutamento

de recrutamento

8 mobilização

e

1110·

n.· 13

do quadro dos erviços auxiliare
do I'~xército
li'r~mcisco António Leonardo, do regimento de cavalaria D.O 8 (grupo de carro de combat ).
(Por portaria de 11 de :'farço (lo 1950).
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militares:

Tribunais:
Tribunais militares de Lisboa
Conselho

administrativo

Tesoureiro, o tenente do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, da 3. a Repartição da La Direcção-Geral
deste Ministério , João José Vila Verde.
Estabelecimentos

de instrução:

Escola do Exército

Nomeado professor adjunto, interino, do grupo da lu. a,
17. a e 18. a cadeiras da Escola do Exército, enquanto
durar o impedimento do capitão piloto aviador Eurico
Faria Amaro, que se encontra frequentando o curso
para a promoção a oficial superior da Força Aérea,
o capitão piloto aviador, da ba 'e aérea n.? 1, António Celorico Borba da Silva, nOHtermos do artigo ~2.0
do Decreto-Lei
n.? 30874,
de 13 de Novembro
de 1940.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Nomeado professor catedrático da 12. a cadeira. da Escola
do Exército o major de artilharia, professor catedrático, interino, da mesma cadeira, cargo de que fica
exonerado pela presente portaria, Augusto Gemes
Pastor Fernandes, nos termos dos artigo, 18.°, 19.°,
20.° e 21.° do Decreto-Lei n.? 30874, do 13 de Novembro de 1940, alterado pelo Decreto-Lei n.? 36 ~37.
de 21 de Abril de 1947, na vaga do tenente-coronel
do artilharia Carlos Vidal de Campos Andrada, promovido a coronel e exonerado do referido cargo por
portaria de 17 de 'etembro de 1957.
(Por portaria de 14 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

ln strutor de táctica de artilharia, o tenente de artilharia
Silvino da Cruz Curado, da Escola. Prática de Artilharia.

(Por portaria de 2] <leMarço de 1!)5 ).
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Capitão de engenharia Joaquim de Freitas Morais, da
:? a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério.
(Por portaria

de 7 de Fevereiro

de 1ü58).

Instituto Proflssional dos Pupilos do Exército

Director, o coronel de artilharia, engenheiro fabril, no
quadro da arma de artilharia, Alfredo Ferreira G onçalves, nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.? 36059, de 24 de Dezembro de 1946,
na vaga elo coronel Manu I Quirino Pacheco de Nousa.
que, por portaria desta data, transita para a situação
de re erva e é exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 22 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Março de 1ü58. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

,'ubdirector, O major de engenharia Raul de Brito, ubtil,
professor efectivo do mesmo Instituto, cargo de que
fica exonerado por esta portaria, il.os termos do artigo 19.° do Decreto-Lei n." 37 136, de 5 de Novembro de 1948, e quadro orgânico con tante do anexo III
<lo me 1110 decreto, na vaga do tenente-coronel de artilharia Alfredo Ferreira Gonçalves, que, por portaria
de 20 de Julho de 1957, foi promovido a coronel e
exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 22 de Março de 195;.. visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Março de 1ü5l:S. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Centro militar de educação fisica, equitação e desportos

Capitão do extinto quadro de picadores militares Francisco )lanuel Pire,
da extinta E cola Militar de
Equitação.
(Por portaria de 14 de ~Iarço do 195 ).
Eatabelecimento.

ho.pitalare.:

Hospital militar regional n.· 3

Director, interino, o capitão TIl dico, do Hospital Militar Principal, N 01 on orr eia de Magalhã . Figueiredo.
(Por portaria de 2 de ~I arço <le 195 ).
Hospital militar regional n. o 4

T n nte 111 dico António Adriano
hospital militar r sgionul n.? 1.
(Por portaria

d

FI' ita

Pinto, <lo
.

de 7 dt' Março do l!J5 ).
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produtores:

Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras

Engenheiros
de secção, o major Virgilio Vicente de
:JIatos e o capitão Filipe José Freire Temudo Barata,
ambos do quadro de engenheiros do serviço de material e no quadro do mesmo serviço, nos termos do
artigo 6.° do Decreto n.? 16134, de 18 de Novembro
de 1928, base III da Lei n.? 2020, de 19 de Março de
1947, e artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 41284, de 23 de
Abril de 19f:>7,para preenchimento das suas próprias,
vagas, abertas pela passagem ao quadro do serviço
de material, por portaria desta data, e exonerados dos
cargos para que novamente são nomeados pela presente portaria.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1058, visada pelo Tribunal de Coutas em 15 de Março de 1058. São devidos ernolumentes, nos termos do Decreto n." 22257).
Manutenção Militar

Gerente da messe do Porto, o capitão do serviço de
administração militar Eduardo José de Miranda Gomes,
da 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, nos termos do artigo 110.° do Decreto n.? 16606,
de 9 de Abril de 1929, e de harmonia com o Decreto n." 18074, ele 11 de Março do 1930, na vaga
do capitão José Moreira Marques, que, por portaria ele
31 de Outubro de 1957, foi colocado no quadro e
exonerado daquele cargo.
(Por portarias de 22 ele Março ele 1958, visadas pelo Tribunal
de Contas em 20 de Março de 1058. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Chefe da 3.:1 secção dos serviços de contabilidade, o
capitão elo serviço ele administração militar António
Emídio de Bastos Rabaça, nos termos dos artigos 24.°
e 110.0 do Decreto-Lei n.? 16696, de 0 de Abril de
1929, e de harmonia com o Decreto n.? 18074, do 11
de Março de 1030, na vaga do capitão 1< ornando ele
Matos Ferreira, que, por portaria do 15 d Junho de
1957, foi promovido a major e exonerado do reforido cargo.
(Por portaria ele 28 de Fevereiro de 1058, visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Março de 1058. fio devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).
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Oflcinas Gerais de Equipamentos e Arreios

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia Joaquim
do Rosário Castela, nos termos do artigo 6.° do Decreto n." 16 13.!, de 8 de Novembro de 1928, e § 4.°
da base III da Lei n.? 2020, de 19 de Março de 1947,
na vaga do major, também do extinto quadro auxiliar
de artilharia, Inocêncio Alve Rebelo de Sousa, que,
pela presente portaria, fica exonerado daquelas funções.
(Por portaria de 1 t de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Março de 1958. São devidos emolumentes, nos termos do Decreto n.? 22257).
Oflcinas Gerais de Fardamento

Yerificador da secção técnica, o capitão do serviço de
administração militar Rogério Gonçalves Prata, do
Depósito Geral de Fardamento e Calçado, nos termos
do artigo 27.° do Decreto n.? 11 605, de 23 de Abril
de 1920, e base III da Lei n.? 2020, de 19 de Março
de 1947, na vaga do capitão Eduardo Fernandes, que,
por portaria de 27 ele Fevereiro de 1958, foi promovido a major e exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 21 de :\Iarço de 1958,.(vi ada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Março de 19515. tião devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Oficiais de complemento
Armas

e

serviços:

Ministério do Ex.ército - Quartéis-generais:
Comando militar de Angola

'l'enentes milicianos: de infantaria, em disponibilidade,
Carlos António de Sousa Botelho Oharrie Pinto Mourão; de artilharia, licenciado, Luís José de Barros
Faria e Ca tI'O Antune , do centro de mobilização de
artilharia 11.° 10, e, do serviç-o de administraç-ão militar, em disponibilidade, António Martinez V aladas
Preto, do comando militar d ~r..o~ambique.
Alferes milicianos: d artilharia, Angelo Pires da Concoi<;ão, do regimento de artilharia ligeira 11. ° ~, e, de
c1walaria,
António Franci sco Martinho Fernund s , elo
.
reglrnento de cavalaria n." 3, ambos em disponibiliüade.
(Por portada de 1 j de ~Iarço do 1\)58).
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de Moçambique

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
Custódio Moreira da Costa "Vieira Marques e Júlio
Manuel Lopes Rodrigues, do regimento de artilharia
pesada n. o 1.
Alferes miliciano do artilharia, em disponibilidade, António Caiado Gago Falcão de Campos, do regimento
de artilharia antiaérea fixa.
(Por portaria
Comando militar

de 14 de Março de 1958).

de S. Tome e Principe

'Tenente miliciano médico, licenciado, Armando AugU8tO
de Barros, do comando militar de Angola.
(Por portaria

de II de Março de 1958).

Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n.·

4

Alferes miliciano ele infantaria, em disponibilidade, Fernando Luis Brasão Gonçalves, da escola prática da
arma.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, om disponibilidade, Eduardo António Brasão Gonçalves, da escola prática da arma. (['01' portaria do 14 de Março de 1058).
Regimento de infantaria

n.· 5

Tenente miliciano médico Anibal Franco Gedeão, do
2.0 grupo de companhias de raúde.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria,
m disponibilidade, Isaac Hancho dos :-\antoH, da scola prática
da arma.
(Por portaria de 14 do Março de 105 ).
Regimento de infantaria

n.· 13

Aspirante a oficial miliciano III xlico Manu I d Alm ida
Marta, do ~. o grupo de companhias de saúde, 80111
dispêndio para a Fazonda Nacional.
(Por portaria
Regimento de infantaria

de 14. de ,\131'\0 de 1UÓ ).
n.· 14

Alforos
miliciano
módico F rnando
2.° grupo do companhias ti saúd .
(Por portaria

Martins,

do

de 14. do '\(arço de 105 ).

2." Série

ORDEM

N.O 3

DO EXERCITO

Batalhão de metralhadoras

229

n.· 2

Aspirante a oficial miliciano médico Joaquim Borges
Martins, do 2.° grupo de companhias de saúde, em
dispêndio para a Fazenda Nacional.
(Por portaria

de 14 de ~[arç'o de 1958).

Batalhão de metralhadoras

n.· 3

Alferes miliciano médico Hui "Manuel Correia Vaz Osório, do 2.° grupo de companhias de aúde.
(Por portaria

de 14 de Março de 1058),

Batalhão Independente de Infantaria

n.· 18

Tenentes milicianos do serviço de admini itração militar, em di ponibilidade, do comando militar dos Açore , António Matias e Bruno 'I'avare Carreiro.
Alferes miliciano do ierviço de admini tração militar.
em disponibilidade, do comando ~ilitar do' Açores,
Eduardo Manuel Mont'Alverne de equeiru,
(Por portaria

de 31 de Dezembro

Batalhão independente de infantaria

ele 1057).

n.· 19

Alferes miliciano do serviço de administração militar.
em di ponibilidad , do comando militar da Madeira.
Cri pim Luís da Co ta.
(Por portaria

de 31 de Dezembro

Centro de mobilização de infantaria

d

1957).

n.· I

'l'enentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n.? 1, Carlo Soares Brandão Krus Vic nte da o ta Ribeiro Rodrigues, Lui
Filipe Lope Bapti ta )lartin e J o efino do
antos
Fernande
e, do batalhão de caçadores D.O 5, Henrique
Fernando Manuel ~fonteverde
'ardoso Valério da
.'ilva, Armindo
ãndido
liveira Carvalho Ferreira
da ilva, Pedro Maria da Piedade Lenca tre Laboreiro
Fil'tza e Jo
Coutinho Rebelo ,do batalhão de metralhadoras l1.0 1, Luis Maria de Guimarã . Metelo.
Alferes miliciano d infantaria, em di ponibilidada, do
regimento d infantaria n.? 1. :-Iaul Maria da onceição,
Armando da ilva O B rnardo J o 'ó de ou a Azevedo
de Mene
e, do batalhão do caçadores n.? 5, Gustavo de Fraaa Jo é )Ianu 1 abido Ribeiro da osta
e Francisco José Carm na Lour nço ,do batalhão (lo
é
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metralhadoras n.? 1, Pedro Mário Ledo Maia e Silva,
António Veloso Bragança Gomes, J osé Luis Correia
Brandão de Melo e Jorge Ricardo da Conceição Vieira.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1957).
Centro de mobilização de infantaria

n.O 2

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n.? 2, João Baptista Segurado dos Santos e Vítor Manuel Bastos e Silva e, do
batalhão de caçadores n.? 1, Manuel de Jesus Pereira
Pinto.
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. ° 2, António Paisana J oaquim e, do batalhão de caçadores n." 1, Orlando
Joaquim Rodrigues de Almeida, António de Jesus
Pires Paulino, Augusto Guimarães Amora, Josó Francisco Saraiva Parracho e José Gentil Pires da Silva.
(Por portaria de 31 de Dezeinbro de 1957).
Centro de mobilização de infantaria

n.O3

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n." 3, Luis Firmino de Almeida Pereira Ferraz e António César de Freitas.
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 3, Joaquim da Torre do
Nascimento, Marcelino Sobral, Domingos Anibal Pinto
de Sousa e Hernâni Maltês Roque dos Santos.
(Por portaria de 31 de Dezembro ele 1957).
Centro de mobilizaçílo de infantaria

n. o 4

Tenentes milicianos do infantaria, em disponibilidad ,
do regimento de infantaria n.? 4:, Júlio José Vargu H
Parreira
o, do batalhão do caçadores n.? 4, J 0,6
Luis Fernandes
de Moura, Amórico Inácio Brubo
Telo e Raul Polónio Monteiro Fover iro.
Alferes milicianos de infantaria, em di sponibilidado, (lo
regimento de infantaria n.? 4, Armando Mil-Homens
Dinis Gago C Josó Alberto
oures Chaves o. do
batalhão de cnçadoros n. ° 4, Fernando
Abreu Carvalho Araújo, Francisco José
intra da Encurnnçüo
e José Armando Simões.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1057).
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Centro de mobilização de infantaria n.· 5

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
(lo regimento de infantaria n. ° 5, Manuel dos Santos
e João Gualberto Correia Araújo.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1957).

•\ líe r es miliciano de infantaria, licenciado, José Peile
da Costa Pereira, do comando militar de :\Iacau.
(Por portaria de 14 de Março de 1958).
Centro de mobilização de infantaria n.· 6

Tenente
milicianos ele infantaria, em di ponibílidade,
do regimento de infantaria n.? 6, Abdel Lourosa e
Silva e Armando Júlio Ribeiro Rodrigue e, do batalhão de metralhadoras
n.? 3, Joaquim José Pinto
Abrunho a do Morais Vaz.
Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria 11.° u, Artur Fernando Centieiro Marques, J oito Mendes Correia de Magalhães
Bastos, Carlos Fernandes Ramalho e Carlos Paulo
Viegas de Abreu Proença e, do batalhão de metralhadoras n.? 3, Joaquim Fernando Faria Ferreira
e Fernando Manuel do Almeida de Eça Guimarães.
Centro de mobilização de infantaria n.· 7

Tonentes miliciano de infantaria, em di ponibilidade,
(lo regimento de infantaria n.? 7, Manolo Gonzalez
Potier e Manuel de Sousa Tavares.
Alfere miliciano de infantaria,
m disponibilidade, do
regimento de infantaria n. ° 7, Aprígio António Mal"e iro e Armindo E 'trela de liv ira.
Centro de mobilização de infantaria n.· 8

Tenente
milicianos de infantaria, em disponibilidade,
(lo regim nto de infantaria n.? ,Manuel Rodrigues
~foreira, Julião Mode to O ório Ferreira do Vale e
::\fanuel 'I'eix ira Moreira de Pinho e, do batalhão de
caçadore
n.? 9, Amadeu Jo é de arvalho de All~eida Baptista e Alberto Vila. Boa
erqueira .
.Alferes milicianos de infantaria,
m di ponibilidade, <lo
regimento de infantaria n.? ,Armando
das Dor
Barreira de Almeida, António Pedro Remizio de
Castro Pereira Lope,
António Joaquim d Mirn
Calhau, JOilO Faria Rodrigues Barbo a, F mando
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Alcídio Leite da Silva e Costa e Manuel Joaquim
Rodrigues da Silva e, do batalhão de caçadores n.? 9,
Alcides Ramos, António Alves da Silva e António
dos Santos Braga.
Centro de mobilização de infantaria n.· 9

Capitão miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 9, Alcídio Lusitano Alve
Ferreira.
Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n. ° 9, Luis José Valentim
Metelo, Manuel Costenla, Hipólito das Neves Antunes
Gomes, Luis Manuel Figueira de Araújo Rego e
Francisco José Cordeiro Larnnjo e, do batalhão de
caçadores n. ° 3, José Miguel da Costa, João José
Pessoa Trigo e António Manuel Reto.
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 9, Eduardo Domingues
da Fonseca Maia e, do batalhão de caçadores n.? 3,
António Maria Tenreiro de Morais e Castro.
Centro de mobilização de infantaria

n.· 10

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n.? 10, Carlos Ribas, Mário
Amândio Frazão Gomes de Oliveira, João da Maia
Barbosa e Acácio Rodrigues de Azevedo.
Alferes miliciano' de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 10, Edmundo Ramiro Pereira e António Luis Rebocho de Albuquerque :\1achado.
Centro de mobilização de Infantaria

n.· II

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n. ° 11, J oão José Marcelino
Nunes.
Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 11, Ferrer Gonçalves
Ferreira.
Centro de mobilização de Infantaria

n.· 12

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n.? 12, António Cabral de
Almeida Gaspar e António de Jesus Pereira
, do
batalhão de metralhadoras n.? 2, Manuel Maria JO'é
Chambel Quaresma de Serpa Cruz e José Nogueira
Viegas.
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Alfere
miliciano
de infantaria,
em disponibilidade,
do
regimento
de infantaria n.? 1=!, )Ianuel da Costa Folhas, Fernando
Celso Almeida
de :Miranda, Alvaro
Ferrand de Almeida F'eruandes, Alcino Manuel da
:-\ilva e Fernando
Castanheira Neves e, do batalhão
de metralhadoras
n.? 2, ..Vlvaro cerra,
ésar Caldeira
ue
ou a, João Honorato
, epúlveda
da Fonseca
e
Augusto Henrique de Almeida Coelho Lopes.
Centro de mobilização

de infantaria

n.· 13

Tenentes
milicianos
de infantaria,
em disponibilidade,
do regimento
de infantaria n. o 13, Xíanuel Joaquim de
.J esus Vieira da ilva e, do batalhão de caçadores
11.° 10, (tu tavo de Azevedo.
~\lfere, miliciano
de infantaria.
em di ponibilidade,
do
regimento
de infantaria
n.? 1:>, Artur Domingo
dos
Santos.
Centro de mobilização

de infantaria

n.· 14

Tenentes
milicianos
d iufuntarin.
e~n di 'ponibilidade,
(II) regimento d infantaria n.? 14, ..~ntónio Belanl
Jlant 1'0 do )[ 11(10n<:a ..\.ln's .. vugusto (la ~ilYa Lopes
Bacalhau,
Eduardo
"'un'
Xlurques,
B rnardo
de
Lacerda
Cabral de V u. cone lo Dout 1 Fi zu ir do
:-;armento, Ilumb rto d Barros Rib iro Pai' e, do
batalltilO d caçador s n.? , .TOilO Hapti 'ta :-i(\guro
Pereira.
-\11'er s milicianos li infantaria
m disponibilidad
, do
regimento d infantaria n.? 14. Luí Eduardo Ramos
,
do batalhão tl caçador S 0.° 7, José P ix iro :-iimiic'l
(' Luís Ferr ira Vic nte.

r l'nent

Centro de mobilização

s milicianos

(1

de infantaria

infantaria,

n.· 15

cm disponibilidude,

batalhão
d ençadores 11.° 2 . .Io: é Rodrigues
da
('o:ta. Afonso,
José
\:Iloirós
'oa.r·
José Luís
l~all1os ,(10 batalhão
ti c.lI:adllr
n.? G, Virgíli»
:\ogu ira Lalanda,
Yil'iato Dias 'fnrqu
".do.:; ,'<lnto,>
c .Ioito (I \ D u. ('ahrita,
i",as.
·\lI'el' 'i milicianos d infantaria.
em disponibilill:Hl
, do
I'?,gi,m nt!) d infantaria
11.° 1\ .10'" '. 'Caria :-\el'nlno
\ lelra, .Tos P dro da l'o ·tn ?llurtill '/. ('alas T ix ira
l....
qJl~s, lo' li iano ::\Iarqu
Fralll'i ...co Inácio Jardim
Xaner.
F I'llanll
Luis :-\imõ
lo' '·ria ( ::\l.írio (I
Oli\' ira ,Ia iln\ Pires.
(lo hatalhão c1 caça(lor s
(II)
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Carriço e Abel

(Por portarias de 31 de Dezembro de 1957).

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, Rui Crespo
da Silva Pinto, do comando militar da Guiné.
Alferes miliciano de infantaria, licenciado, José Curry
Cabral de Castro de Ataíde Carvalhosa, do comando
militar de Moçambique.
(Por portaria de 14 tle ~'[arço (le 1958).
Centro de mobilização de infantaria

n.O 16

Capitão miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n.? 8, Manuel Lucas Neto
Júnior ..
Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria' n. o 16, Josó Lopes Pereira,
Francisco Fernandes Pires e José Manuel Andrade
Moura e, do batalhão de caçadores n.? 8, Orlando
José Carvalho Vitorino e Manuel Cardoso Gonçalves,
Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n.? 8, Luís Pascoal Rosado.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 17

Tenentes milicianos: de infantaria, em disponibilidade,
do batalhão independente de infantaria n. ° 17, Felton
da Rosa Pimentel, Inácio Duarte Trindade e Paulo
Henrique de Magalhães Pamplona Lacerda Nunes
e, de artilharia, em disponibilidade, da bateria independente de defesa de costa n.? 1, Manuel ~Iachado
Bettoncourt da Rosa.
Centro de mobilização de infantaria

n. ° 18

Tenentes milicianos: de infantaria, em di ponibilidadc,
do batalhão independente de infantaria n.? 18, Fernando Leandro de Medeiros Frazão, do artilharia, em
disponibilidade, do grupo do artilharia de guarnição,
Guilherme de Aguiar Rego Costa.
Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia do guarnição, Fernando Manuel
Ferreira da Silva.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 19

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão independente de infantaria n. ° 19, Dan ilo
Gonçalves Eira~.
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Alferes milicianos: de infantaria, do batalhão independente de infantaria n.? 19, Emanuel Paulo Ramos
e, da bateria independente de defesa de costa n.? 2,
Mauuel Rafael de Jesus Henriques Costa, em disponibilidade.
(Por portarias de 31 de Dezembro de 1957).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n.O 2

Tenente miliciano de artilharia Aristides 'Manuel de
~ousa Matos, do regimento de artilharia ligeira n. ° 4,
sem dispêndio para a Fazenda 1\acional.
(Por portaria
Regimento de artilharia

de 14 de Março de 1958).
ligeira n.O 4

Tenente miliciano de artilharia. António da Silva Raposo, do regimento de artilharia ligeira n.? 2, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional."
(Por portaria
Regimenlo de artilharia

(lo 14 de ;\[al'ço de 1958).

pesada n,O 2

Alferes miliciano médico José Cardo O da Rocha, do
2.° grupo de companhias de aúde, sem di pêndio para
a Fazenda Nacional. (Por portaria do 11 do Março de 1958).
Regimento de artilharia

antiaérea fixa

Alferes miliciano médico J osé Carlos de Almeida Gouçalves, do 1.0 gl'UpO de companhia de saúde.
A 'pirante a oficial miliciano do serviço de administra~ão militar Eduardo Jo é Fernandes Pereira de Lima,
(lo quartel-general da 3.a região militar.
(Por portaria
Grupo de artilharia

de 14 do ;\[arço do 1058).

contra aeronaves n.O 3

~\.lferos miliciano módico António
'arlos '1'01'1' s do
1Iagalhãe Mendonça Pimeutol, do :!.O O'l'UpOdo companhia' d saúde, som dispêndio
para a Fazenda
Xacional.
Aspirante a oficial miliciano médico Rui Garcia do
O.liyoil·a, (10 2,° "l'UpO de companhias d saúde, em
<llsp('ndio para a Fnzeuda ..:acional.
(Por portaria

de 14. de ;\[arço til' 1958).
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Centro de mobilização de artilharia

n.O I

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
do regimento de artilharia ligeira n. o 1, Vasco de
Matos Preto, Manuel Monteiro Lopes, Frederico Guilherme Belmarço Pereira de Carvalho, Adelino da
Silva Carvalho, José Manuel Buceta Correia Ferreira
dos Santos, Rogério Grade Duarte, José Francisco
dos Santos Dinis, Luciano Quinta Fernandes e Artur
Ribeiro Tavares e, do regimento de artilharia de costa,
Fernando da Costa Marques da Graça.
Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n. o 1, António José
Belo Dias, Fernando Augusto Rantos e Castro, Romano
Caldeira Câmara, José Manuel Mendes de Quadros
e Ângelo Martins Raposo e, do regimento de artilharia de costa, Basilio Coelho da Rilva Ribeiro de
Almeida, Hélder Trigueiros de Brito Pinção , Eugénio
Augusto dos Santos ~Iartins, .r orge Carlos Lopes
Gonçalves Dias e Júlio Alberto Henriques Montalvão
e Rilva.
'
Centro de mobilização de artilharia
,

n.o 2

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
do regimento de artilharia ligeira n. o 2, António
Matias Filipe, José Júlio Ferreira Leitão, J OiLO Simões Nobre Lobato, Mário Vasconcelos 'I'repa, Jaime
Salvado Nobre, Xlanuel de Oliveira Fernandes da
Silva, Joaquim Lopes Quaresma e Francisco José
Carreira de Almeida.
Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n.? 2, Augusto Teles
Xlarques, Luis António 'I'eixeira Coutinho, Fernando
Ferreira da Silva e Sá, Roberto ::\1aria Pereira e
Lusitano Pinto Ferreira Bronze.
Centro de mobilização de artilharia

n.

O

3

Tenontes milicianos de artilharia, cm disponibilidade,
do regimento de artilharia ligeira n. o 3, António J osé
Gonçalves Sanches, Venceslau José Castro de Figueiredo, Armando Humberto de Oliveira Júnior, José
\.lherto de Matos Leiria, José Ar énio Brito Pereira, Jo é Fernandes Duarte Félix e Matias Barroso
Gomes Sanches.
Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n.? 3, Francí co FerÁ
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nandes Guedes Soares, Alexandre Pereira Frade,
José Leal Segurado, •\ntúnio ::\1endes ::\1acara, Vito
Duarte Alves, Osvaldo Baptista Bagarrão, Vítor Xlanuel Palha e Carmo, ::\1anuel Tierno Bagulho e José
Gonc;alves Belo de Oliveira.
Centro de mobilização de artilharia n. o 4

'l'enentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
do regimento de artilharia ligeira n. o 4, Fernando
Correia Teixeira, José Malcata Antunes, Ricardo
}\fachado Gouveia J únior e Bernardo Fialho Barradas
da Câmara e • ousa.
Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n.? 4, Rui Belchior
Fernande , •\ntónio Manuel Sarrico Picado, ::\1anuel
'l'rigo Esteves Baptista, Armando dos Reis Quaresma,
1ndaleto Freira Matias de Morais, Veuccslau de Reende Valadas Fernandes e Antónip Vila de Freitas.
Centro de mobilização de artilharia n.o 5

Tenentes milicianos de artilharia, em di ponibilidade,
do regimento de artilharia ligeira n.? 5, Eduardo
'rorres Pinto, Pedro Maria de Carvalhai o Meneses
da Co 'ta e Almeida, Domingos António
de Brito
:Mendes da Co ta • equeira e José de ousa Pinto .
•\Ifere' milicianos de artilharia, em <li ponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n. o 5. Jorge Gama
,Prazeres, José )'1aria Leite de Freitas Sampaio, Nuno
1\1aria de Figueiredo Cabral da ãmnra Pereira, Manu.el Adriano de Freita , Emidio Mauuel Peixoto Rodngues, Wilson de Aà Viana Ribeiro Macário, Eduardo
Pranci co "ou a lampo , Humberto Leandro de Xlelo
Poreira e João ::'I1ariaPassos
oelho.
Centro de mobilização de artilharia n.O 6

'renento miliciano d artilharia, em di ponibilidade, do
re~imento de artilharia pe ada n.? 1, Luí Jo é 1I10nte11'O oures de Alberzaria Dinis.
Alfer~s miliciano de artilharia, em di ponibilidade. do
cegllnento de artilharia pe 'ada n. o 1, José Li boa ele
arvalho Alm ida ::'I1árioAugu to ' a. par, Faustino
A~ltónio l' ranco Pedroso, António alhau Rolim e .\1'll11ndoVasco ampo: araiva.
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n.O 7

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade.
do regimento de artilharia pesada n.? 2, Ernesto
Leão Ribeiro Lopes Cardoso, Eduardo Vicente de
Araújo e Celestino de Ansiães l~elicio.
Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia pesada n.? 2, Joaquim Rodrigues de Castro, José Coimbra Magalhães da Cunha,
Manuel Maria Sampaio, Policarpo Cepeda Afon o,
Vasco Luis de Gouveia Crispiniano Correia de Lacerda, ::Uauricio Martins Leite e Fernando Ribeiro
ele Barros Lima.
n.O 8
Alferes miliciano' de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia posada n.? 3, António Augusto Paradinha e Clewille Américo Marques.
Centro de mobilização de artilharia

Centro de mobilização de artilharia

n. o 9

Alferes milicianos de artil haria, em disponibilidade, do
regimento de artilharia n." G, João de Matos, António
Agostinho de Oliveira Martins, Armando Machado
do Carmo Campeão, Henrique V on Bonhorst 'ilnl,
Fernando Ferreira 'I'orres, Jergo Daniel de ousa
Aguiar, Hugo Surdinho Monteiro Torre,
'arlos :\1anuel Henriques Correia de Mendonça,
'Manuel J osó
Santos
OUsa Machado, Alcides Magnlhãe
do Suntos, António do Mora Féria Júnior, Josó Henrique
de Almeida Lopes o ::\ranllel Agostinho Ferreira Lopes.
Centro de mobilização de artilharia n.O 10
'I'eneutos
milicianos (I artilharia.
m disponibilidade,
do regimento de artilharia antiaérea fixa, .J OSÓ Ferreira
de ou a, l\lanu 1 António Porciru Rydor da Costa,
Gonculo Poro ira Hib iro 'I'olos, António Fernundo
Fen'eira da ilva, Rogério Vítor d Olivoiru, Luis
.Io 'Ó (le Barros Faria e Ca tro Antunes, Jorge FalCrLQ
Caldeira Risques P r ira, Rog rio Goucnlvcs
Pinto, António Basilio Baião g t v ,.Jo
II nriqnc
<la FOllHe('(1 P ixoto, Josõ d Ataíd
d NA ~Id(l
AmuraI, Vítor l\figu 1 dOH Santos Heis, .JOHt' h t(.\'ão
"'1iranda de Oliveira
.. ilva, .Joaquim Tomás Brito
Pires, 'I'elmo Eurico Cardoso
ionculv
'01'1' ,ia
Monteiro, JO('tQLobo Mcndiuhos,
uno Luis (I 'aré

T
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valho Daun e Lorena
e Adérito
Peixoto
Pereira
e, ao grupo de artilharia
contra aeronaves
n.? 1,
Carlos Fernando
Pereira
Gonçalves,
Fernando
Cardoso da Silva Brilhante
Pessoa,
Fernando
Alberto
Guterres
Caeiro,
Mário Martins Eleutério
e Júlio
Farrajota
Luciano.
Alferes milicianos de artilharia,
em disponibilidade,
do
regimento
de artilharia
antiaérea
fixa, J osé Pinto
Peixoto
e, do grupo de artilharia
contra aeronave
n. ° 1, António Luís Martins Serrenho, Francisco
João Luz Clara, EJuardo
António Perestrelo de Vasconcelos
e Arnaldo
Alexandre
Pamplona Ramos
Orespo.
Centro de mobilização de artilharia

n.O II

1'Ollentes milicianos
de artilharia,
em disponibilidade,
do grupo de artilharia
contra aeronaves
n.? 2, João
da Co ta :-;oare e José Eugénio Neves de Lima.
Alferes miliciano
de artilharia,
em dis~onibilidade,
do
grupo de artilharia
contra aeronaves n. ° 2, Milton das
1)ores Baptista.
Francisco
José de Alvarinho,
Tito
.rerónimo
da Silva Lagos, Alfredo
Maria Carvalho
:\Iatia Pedroso de Lima, António Júlio
aldeira Pinto ,
José Xlorcira Maia, José Ago tinho de Mendonça e
('arlo
:-;ilnt.
Centro de mobilização de artilharia

n. o 12

T enentes

milicianos
d artilharia,
em di ponibilidade,
<lo grupo de artilharia
contra aeronaves
n.? 3, Abílio
Augu to Fortuna
de Moura,
António
Augusto
d
Almeida Hodrigues
Pinto Barbo a, António Brasão
I~arinha, .To é dos :-;antos Marque
Alvo
Catarino
~ :\Ianu 1 da Costa Rodrigues.
Ali res milicianos d artilharia,
em di ponihilidadc,
do
grupo de artilharia
contra aeronaves
n.? 3, 'I'omás
l~ehelo do E rpírito •'anto, João Paulo de Matos, José
~a,1l1paio Peixoto,
Félix Augusto LO]l :-i, Munuel F 1'relra <la. ~ilva nabo, Alberto .lo. é Vul Rego Amorim,
F<,rnalluo F rr ira Bonito
. vlvnro Pereira
+om )I.
(Por portarin do 31 dt, Dr-zerubro (lo Hl57).
Cavalaria:
Regimento de lanceiros 2

a oficial uiiliciuuo
médico
Artur
António
Hamos ti oousa H ldão tio :!.U grupo d companhia

...\. pit'<tllto

de 'àúdt'.

(I'or portari:

do 11 rle

'1a1'\'O d'

1!).,) )
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Regimento de cavalaria n.O 6

Alferes miliciano médico Mário José' Dias Coelho, do
~.o grupo de companhias
de saúde, sem dispêndio
para a Fazenda "Xacional.
(Por portaria de 14 de Xlarço de 1958).
Centro de mobilização de cavalaria

n. ° I

Tenentes milicianos de cavalaria, em disponibilidade,
do regimento de cavalaria n." 6, Rui Manuel Vilar
Saraiva Valente Perfeito e Francisco José de Sousa
Nogueira de' Oliveira Lima.
Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de cavalaria n. ° 6, António Bernardino
Ramos, Carlos António Teles Campos da Costa Pereira, Luis Gouveia Saraiva de Castilho, João da
Silveira Porto carrero Canavarro Crispiniano e José
Gil da Veiga de Carvalho Ferreira.
Centro de mobilização de cavalaria n.O 2

Tenente miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de cavalaria n.? 5, Manuel Adriano Ferreira Pinto Basto Xlouruto Vermelho.
Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de cavalaria n. ° 5, José Assis Xlafra e
Roque Paim Betãnio ele Almeida.
Centro de mobilização de cavalaria n. ° 3

'I'enentes milicianos de cavalaria, em disponibilidade,
do regimento de lanceiros 11.° 1, Luís Gonzaga Fernandes Piçarra Cabral e Pedro Xlanuel Cordeiro
Moura Ramos, elo regimento de lanceiros n.? 2, Silvestre Ricardo Vieira, António Augusto Xlartins Contreiras e José ::'I1anuelNarei o Farinha, do regimento
de cavalaria n.? 3, Francisco de Almeida Cardoso de
Lemos, António Xlanuel IIorta, Domingos José Fonseca e J osó G ornes Palmeiro ela Costa, do r gimento
de cavalaria n.? 7, Luis Nunes Carvalho da ilva,
João dos Santos e • il va e Xlanuel Per ira da ilva
:'\abino e, do regimento de cavalaria 11.° 8, Adriano
de Oliveira ~Iendes e Sousa e António Madeira ela
Silva.
Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de lanceiros n.? 1, José Xlaria Gonçalves
Vieira, ::\fanuel da Silva Saldanha e Alexandr
Ma-
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N.o 3

nuel de Zea Bermudez, do regimento de lanceiros
n.? 2, José António Silva ~ evero Ferreira, Carlos
Alberto Vitorino Vieira Borges, Vasco António Gaspar ~[iguéns, João K eves Raposo de Magalhães, Manuel Carlos Teixeira da Costa Amaral, Rui Emídio
Guedes ~ algado, Salvador Rodrigues Prata, Manuel
Fernando Miranda Arias, Alberto de Deus Baptista
de Abreu, José Caio de Loureiro da Cunha Mota,
Nuno Alberto Pereira Bastos Folque, João Carlos
Dias de Castro Reis, João António da Cunha Vale e
Azevedo, Rogério Duarte Boa Alma Almeida, J oaquim Manuel Carvalho Vidal, Rafael de Oliveira Neve Duque, Jorge Manuel Palma Leal, António Jorge
Bustorfi" Ferro e Rui Fernando Pancada Vilas Boas
Bravo, do regimonto de cavalaria n.? 3, Valentim
Nunes Garcia e Joaquim de Mira Nunes Mexia, do
regimento de cavalaria n.? 7, António Joaquim Mende de Almeida, João Augusto Martins Ogando dos
~anto , Luis Manuel Alves ,oores Couto, João de
Freitas Branco, João ~Iaria de Sou a Chaves, José
Manuel da Rilveira Sousa, Jo é Vítor Faria de Carvalho, Xlário Augusto, ampaio de Lemos, Pedro de
Castro Enes Ferreira,
António José Vaz da Silva
Cortes Lobão, Carlo Anjos Dinis Magalbães e Mene ses Vilar e Eurico
ortês Pinto Pimentel e do
regimento de cavalaria n." 8, Francisco Baptista Bispo
da :-;il"tl, Caio, João Afonso de Almeida
arneiro e
Manuel Ribeiro Diogo.
J

Engenharia:
Regimento de engenharia

n,O I

Alfere' miliciano de infantaria, em disponibilidade, José
Manuel ele Freitas Mauricio Antunes do Oliveira, da
Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano médico Manu 1 Ferreira
Correia, do 1.0 grupo de companhias de aúde.
(Por portaria de 14 de :\farço de 1958),
Regimento de engenharia

n,O 2

Alfere
miliciano médico Ricardo David Encarnação
de, Almeida Magno, do 2.° grupo de companhias de
saude.
(Por portaria de 14 de Março de 105 ),
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Batalhão de telagraflstas

Tenente miliciano de engenharia, em disponibilidade.
José Miguel do Oouto, do regimento de engenharia
n.O 2.
(Por portaria de 14 de Março de 1958).
(Forças expedicionárias

ao Estado da Indla)

Alferes miliciano de engenharia, do regimento de engenharia n." 2, António Augusto Sarmento de Vasconcelos Matos Pais de Faria.
(Por portaria de 17 de Fevereiro de Hl58).
Grupo de companhias de trem auto

Aspirantes a oficial milicianos do quadro dos serviço
auxiliares do Exército Jaime Serafim Teixeira, do
regimento de artilharia ligeira n.? 2, e Fernando
Amaro Monteiro, do grupo de artilharia de guarnição.
(Por portaria de 14 de Março de 1959).
Centro de mobilização de engenharia n.· I

Tenentes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
do regimento de engenharia n.? 1, José Augusto
Evangelista Marecos e António J osé Teixeira de Vasconcelos Oosta Santos.
Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
do regimento de engenharia n.? 1, Domingos da Cruz
Pereira de Moura, José Manuel Nogueira Duarte,
Oarlos Emilio Gomes Mertens, Rui Maria Palermo
Ferreira, José Francisco Amorim de Guimarães Serôdio, Jorge Barreto Machado Maciel Alves Faria,
Fernando Luis Goulart de Medeiros, José Oonte da
Silva Morais e Júlio Ferry do Espírito Santo Borges.
Centro de mobilizaçã~ de engenharia n.O 2

Tenentes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
do regimento de engenharia n.? 2, José António Lopes Soares Flores, José Ribeiro Duarte, Duarte Pereira Dias de Almeida, José Rodrigo dos > antos
Carvalho e Fernando José Girão Marques.
Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
do regimento de engenharia n. o 2, Orlando Teixeira
Cabral, Filipe de Paiva Castelbranco Leite Brandão,
António Paulo Tavares, Armando dos Santos Paupério, Licínio Gome da Cunha e Rodrigo Jo é dos
Santos Sousa Félix.
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Centro de mobilização de engenharia noO 3

Tenente
milicianos de engenharia, em disponibilidade,
do batalhão de teIegrafistas, Delfim Pereira da Costa
da ilva Mendes, António Joaquim Cruz Alves Braga,
Alberto Antune Martins Simõe , Eduardo Augusto
Caetano, João IIermigo Vicente Xlar ques e João Augu to de Figueiredo
'ilva JIartin .
Alferes miliciano ele engenharia, em disponibilidade, do
batalhão de telegrafistas, Herculano Ferreira de Medeiros Barbo a.
Centro de mobilização de engenharia n.O 4

Alferes miliciano do engenharia, em disponibilidade, da
Escola Prática de Engenharia, .A..ntónio Monteiro dos
Santos Moreira, David Valente de Almeida, Manuel
António Vieira Moutinho da ilva Cardoso, Francisco
Fernando Moutinho do
antes, António 'Máximo
(i aio 'o Henriques,
IIIanuel António
Rego Lains,
João José Lourenço Azevedo, António Rodrigo de
.\raújo Pinheiro, Orlando F'irmíno Ferr ira, Josó
'I'eixeira de Queiró Taveira Coelho de Almeida e
Vasconcelos e lo' mando Augu to da ilva Blanqui
Teixeira.
I

Centro de mobilização

de engenharia n.O 5

.'..lferes miliciano de engenharia,
m disponibilidade, do
batalhão de apadore
de caminhos de ferro, José
Torres Raimundo.
(Por portaria

Ile;31 de Dezembro

de 1!)57).

Alfer io1 miliciano de ngenhariu, licenciado, Carlos
Adolfo Bastos "'~mdim d
arvalho, do comando militar de Xloçambiquo.
(Por portaria

de 14 de ~Jarço de 1958).

Centro de mobilização de trem n.· I

.\lfere' miliciano de enz nharia, m di rponibilidad ,do
grupo d companhia de trem auto,
I'o Tri tão de
Preita'
arn iro
âmura P stana Mário d
andy
Lope Pesr ou. Jorge,
arlo Afon.'o d Albuqucrqu
do Amaral
Cardo
hmidt, Nuno Hug
Lopes
AI,,·
Rui Xlanu l.\n
aro d Sousa.

° ...

(Por portaria

de 31 .lo Dezembro

da 1!)58).
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Serviço de aaúde militar:
1.° grupo de companhias de saúde

Alferes miliciano médico Luis da Costa Marçal, do
regimento de infantaria n.? 10.
Aspirantes a oficial milicianos médicos, graduado em tenente, Manuel Raimundo Ferreira de O1iveira e, graduados em alferes, Mário Augusto Albarran Grilo de
Sousa Dias, J osé Luís Charraz Cunha Fialho, António Gerardo Paim da Câmara de Bruges e Saavedra,
António Jorge Fernandes de Natividade, José da Cruz
Neto, Eduardo Baptista de Matos, Vasco Fernando
Navarro Rosas da Costa, José Alexandre Azevedo
Vasconcelos e Sá Jorge de Figueiredo e João Carlos
dos Santos Rodrigues.
(Por portaria de 14 de Março de 1958).
Centro de mobilização do serviço de saúde n.O I

Tenentes milicianos médicos, em disponibilidade,
do
1.0 grupo de companhias de saúde, Francisco Espinheira Moinhos, J oüo Correia Serras Pereira, Manuel
Eugénio Machado Macedo, Artur Manuel Lino Ferreira e Manuel Joaquim Lopes Ferreira.
Alferes milicianos médicos, em disponibilidade,
do
1.0 grupo de companhias de saúde, Manuel António
da Costa Matos, Rolando Espinho Moi ão , Carlos Alberto Fernandes da Costa, José do Carmo Marques,
Hélder Prista Monteiro, .António Coelho Almeida
Alvéolos, José Manuel de Sousa Galvão Lucas, Joaquim Nicolau Viana da Costa e José António Bico
Cabeças.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.· 2

Tenentes milicianos médicos, em disponibilidade, do
2.° grupo de companhias de saúde, Alcino José Godinho Pereira da Fonseca, Raul Hargreaves Fernandes, António Júlio da Silva Monteiro, Albino Moreira
Arosa e Costa, Alberto Nogueira de Araújo e Pedro
José Ruela 'rorres.
(Por portarias de 31 de Dezembro de 1957).
Secção de dep6slto do pessoal do serviço veterinário

Aspirante a oficial miliciano vetei-inário,
tenente, José Jacinto Sales Madeira.

militar

graduado

em

(Por podaria de 14 de Março de 1958),
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Serviço de administração militar:
2.° grupo de companhias

de administração

militar

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar Leonel das Neves Fernandes Malcata, do
grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3, sem djQpêndio para a Fazenda Nacional.
(Por portaria. de 11 de )larço
Centro de mobilização

de administração

militar

de 1958).

n.O I

Tenente
milicianos do serviço de administração militar Celestino da Silva Osório Soares Carneiro, Abel
Pereira Delgado, António Ferreira Pinto de Carvalho, José Maria Garcia Ramos, Alvaro Nunes Duarte
e José Ribeiro de Andrade.
}Jferes milicianos do erviço de admini tração militar,
em disponibilidade, do 1.0 grupo de companhias de
administração militar, François Joseph Antoine Vian
Oosta, Ricarte Augusto de Matos, António Armindo
Estelita Barbosa Mendonça, Cláudio César Veiga da
Gama Vieira, Manuel Gonçalves da Costa, Fernando
Martins da osta, Amadeu da Fonseca Sargaço, José
Martins da Fonte, Belchior IIonorato de Gouveia,
Jaime Alves Vilhena de Andrade, Manuel Soares
Caramujo, David de Jesu Aires, Joaquim da Costa
Aro o, António
erqueira V ahia, Cesário Dias Alves,
José Artur Pe soa Monteiro Marque, José Henrique
dos Santos Rodrigues,
arlos
ebastião Crispiniano
de Lacerda Ferreira Lobo, Jo Ó da Ilva Fraga,
)1ário da Conceição Azevedo, Fernando de Azevedo
c,aneJas Pero Galvão, J o 'é Rodrigue
Beja e Júlio
Carlos Gomes dos. auto .
Centro de mobilização

de administração

militar

n. o 2

l'(Hlentes miliciano do erviço de admini tração militar,
em disponibilidade, do 2.° "TUpO de companhias de
admini tração militar, Alfredo I' 1'1' ira Ribeiro Pereira, João Guilherme Dini F rreira, José roft de
:\10\lra, Franci co Maria Ou de 'I'eix ira do Aguilar
Lázaro Co ta Corroia .
.Alferes milician . do serviço d admini tração militar,
el~ disponibilidade, )Iário Alua imas, Francisco PereIra
ão Br!Í.s, Henrique )f:mu 1 ucheliõvre Guill1arãe ,li'ranri co Xlanu 1AI xandr
Iiv ira, Mnuuel
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Fernandes Lourido, Manuel Furtado do Nascimento,
Amílcar Tavares Franco, José Luis Lopes Vieira,
João Nunes Gonçalves Machado, Mário Pedro Simonette, .Alvaro Mendonça Narciso da Silva, J oaq uim
da Mota Correia Pires, Flávio Pinheiro de Azevedo,
António Amaral Botelho, Vito r Hugo Eduardo Coimbra
Torres, Fernando Joaquim Zeferino Ferreira Chaves,
Joaquim Martins Vaz Baracho, Luis Martins Lacerda,
Francisco Manuel Ramos Andrade, Nuno Teotónio
Pereira, António Eduardo Ferreira Pinto Basto, José
Fernando Neves Belo, Fernando dos Santos Fernandes, Augusto Fernando Baptista de Carvalho Alves ,
J cão Vileme Mendonça Pacheco e Melo, José Eduardo
da Silva Neves, José Maria Marques da Silva, Fernando de Magalhães Cruz, João José Resende, José
Gomes Correia e José Maria Campos Trocado.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1(57).
Ministério do Exército - Estabelecimentos militares:
E.tabelecimento.

penai.:

Casa da Reclusão do Governo Militar

de Lisboa

Aspirante a oficial miliciano médico Carlos Manuel
Nunes Alves Pereira, do 1.0 grupo de companhias de
saúde.
(Por portaria de 14 ele Março de 1!.l58).
E.tabelecimentoa de inatruçio:
Campo de tiro de Alcochete

Aspirante a oficial miliciano médico Alberto Jorge de
Araújo Lopes, do 1.0 grupo de companhias de saúde.
(Por portaria de H de Março de 1!.l5

l.

Pessoal civil
Doutor Luis Maria Teixeira Pinto, primeiro-assistente do
Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras - nomeado para desempenhar o cargo de professor de Economia Politica do Instituto de Altos Estudos
Militares, nos termos do § único do artigo 10.0 do
Decreto-Lei n.? 39941, de 25 de Novembro de 1954,
(Por contrato de 25 de Novembro do 1957, visado pelo 'I'ribunal de Contas em 15 do Março do 1!.l58. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257),
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DE PENSOES

Por portaria de 27 de Janeiro 1958:
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
cavalaria, na situação de reserva, Francisco António
de Araújo de Azevedo Pimenta da Gama, no quantitativo de GG.GOO:$,
desde 14 de Agosto de 1957, por
ter completado mai 1 ano de serviço ao abrigo do
artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 28402, de 31 de Dezembro de 1937, passando a contar, desde a referida data
de 14 de Agosto do ano findo, 37 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 21 de ~Iarço de 195 .
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Por portarias de 7 de Fevereiro de 195
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 ituação de reserva em seguida mencionados, por terem completado o número de ano do
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 Jaime Arnaldo da Veiga Cardoso, 72.000·, desde 2 de Setembro de 1057 40 anos de serviço.
Coronel de artilharia Firmo Gambini da Costa G 0m ,7"2.0001>, de de 5 de etembro de Hl57 40 ano d serviço.
Coronel do serviço veterinário militar Vítor de
Lemo Bettencourt, 66.6001>, desde 30 do Dozemhro de 1957
37 ano de erviço.
Jfaj or de artilharia J o é Pedro P re trelo de Barros
Moura Freire de Menese , 54.000 , desde 14 de
Dezembro de 1957 - 40 anos de erviço.
Concedido o abono de melhoria de pensão, que lhes foi
atribuido no termos do ' 3.° do artigo G.o do D creto-Lei n.? 2 40.!, de 31 de Dezembro do 1937,
aos oficiais na situação de reserva em seguida men-
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cionados, por terem completado o número de anos de
serviço que a cada um vai indicado, ao abrigo do
artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 28402, da data acima
referida:
Capitão de infantaria José Tavares Neto Va~ do
Rego, 31.620t$, desde 18 de Dezembro de 1957
31 anos de serviço.
Capitão médico Miguel António Cerveira da Silveira Costa Santos, 36.7201J, desde 14 de Dezembro de 1957 - 36 anos de serviço.
Tenente de infantaria Manuel Francisco de Molo
Júnior, 24.594a, desde 10 de Dezembro de 195731 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviço auxiliares do Exército José Joaquim Pereira Galvão, 28.476,$, desde
:n de Dezembro de 1957 - 36 anos de serviço.
c.-

(Visadas pelo Tribunal de Contas em 21 de )larço de HJ58.
São devidos emolumentos, 110S termos 0.0 Decreto 11.° 22 257).

PO?'

portarias

de 7 de Março de 195):

Concedido o abono de melhoria de pensão, que lhes foi
atribuído nos termos do § 3. o do artigo G.o do D croto-Lei n.? 28404:, de 31 de Dezembro de Hli37 , aos
oficiai na ituação de reserva em seguida mencionados, por terem completado o número de anos do
serv iço que fi cada um VBi indicado, ao abrigo do
artigo 8.° do Decreto-Lei n ~8 402, da data acima
referida:
Coronel do corpo elo estado-maior Jorge Apolinário Leal, 65.481tSGO, desde 14 de Fevereiro
de 1958- 34 anos de serviço.
Major de arrilherta Rogério Paiva Cardoso, 45.900$,
desde 12 de Fevereiro de 1958 - 36 anos de
serviço.
Capitâo de cavalaria Jo ré António Grave, 34.1 32tS 0,
desde 1 de Fevereiro de 1958 - 32 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Cândido Aleixo, 25.422610, desde 20 de
Fevereiro de 1958 - 33 anos de serviç-o.
,?

(Visadas pelo Tribunal de Contas em 15 de Março de 1958.
âo devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Concedido o abono de melhoria de pensão, que lhe foi
atribuido nos termos do § 2.° do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39843, de 7 de Outubro de 1954, ao tenente
de infantaria, na situação de reserva, Celestino Sisenando Baptista, no quantitativo de 28.560;$, por ter
completado mais 1 ano de serviço ao abrigo do artigo 8.° do 'Decreto-Lei n.? 28402, de 31 de Dezembro de 1937, passando a contar, de de 20 de Janeiro
de 1958, 36 anos de serviço.
(Anotadas pelo Tribunal de Contas em 20 de :\Iarço de 1958).

Por portaria de 14 de Março de 1958:
Pa sa a er de 61.200/> anuais a pensão elo reserva
o do 9.000;) também anuais o acré cimo proveniente
da porcentagem de 0,14 por cento a quo se refere
o artigo 9.° do Decreto n.? 20 ~47, de 1931, a que
passou a ter direito desde G de Março de 195:3, como
lhe foi reconh cido por acórdão em tribunal pleno,
de 28 de Julho de 19M, do Supremo Tribunal Administrativo, o coronel de infantaria, na situação de
1'e erva, Carlos da Silva Carvalho. NilO acarreta aumento de encargos por o acréscimo dos 0,14 por cento
ter vindo já a ser pago desde (3 de Março de 19,')3
até à pr sente data.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 21 de -'(ars'o de 19.58).

Por portaria de 21 de Março de 1958:
Concedido o abono de melhoria de pensão, que lhe foi
atribuído nos termos do § 3.° do artigo 6.° do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, ao capitão do quadro dos erviço auxiliares do Exército, na
situação de reserva, Manuel dos Santos, no quantitativo do 34.6806, por ter completado 3G anos de
serviço em 23 de Fevereiro de 1958, ao abrigo do
artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 28 402, da referida data.
(Visada pelo Tribunal de CODta~ em 2() de Março de 1()58.
ão devidos emolumento, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Por portarias de 25 de MaNJo de 1958,'
Concedido o abono de melhoria de pensão, que lhe foi
atribuído nos termos do § 2.° do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39 843, de 7 de Outubro de 1954, ao
coronel de artilharia, na situação de reserva, José
Frederico da Silveira Machado, no quantitativo de
72.000~, por ter completado 40 anos de serviço em
:H de Fevereiro de 1958, ao abrigo do artigo 8.° do
Decreto-Lei n.? 28402, de 31 de Dezembro de 1937.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Março de 1058.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Concedido o aumento de melhoria de pensão, que lhes
foi atribuído nos termos do § 2.° do artigo 3.° do
Decreto-Lei n. ° 39 84:;3, de 7 de Outubro de 195-1-,
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:
Coronel de infantaria Alberto Crucho de Almeida,
72.0006, desde 15 de Fevereiro de 1938 - 40 anos
de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Jacinto Martins de Medeiros, 38.76015, del'de
20 de Fevereiro de 1958 - 38 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército A ntónio da Costa, 29.6406, desde 6 de Fevereiro de 1958 - 38 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Março de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22 2(7).

VIII- DEClARAÇOES

Ministério

do Exército _La DireccDo-Geral-

2.

a

RepartiçDo

Contagem de antiguidades:

1) Contam a antiguidade dos seus actuais postos
desde as datas que lhes vão indicadas os f>eguintc8
oficiais, promovidos pela presente Ordem do Exército:
Corpo de generais

Brigadeiro António Vitorino França Borges, desde
18 de Março de 1958.

2." Série
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Infantaria

Capitão Arnaldo Manuel de Medeiros
desde 27 de Fevereiro de 1958.

Ferreira,

Artilharia

Coronel Manuel de Jesus Ramos, desde 28 de Fevereiro de 1958.
Tenente-coronel
Marçal Celorico Moreira, desde
28 de Fevereiro de 1958.
Cavalaria

Capitão Manuel António Minas da Piedade, desde
:!O de Fevereiro de 1958.
Médicos

Augusto França Mnrtins e Ricardo Horta
Júnior, ambos desde 12 de Março de 1958.
Capitão Carlos Duarte Ferraz, desde 12 de Março
de 19;)8.

Xlajoree

Quadro do serviço de material

Tenente-coronel J osé de Figueiredo
31 de Outubro de 1957.

Bastos, desde

Quadro dos serviços auxliares do Exercito

Capitães:
Artur Avelino de Azevedo Calisto, desde 28
ele Fevereiro de 1958.
Jo é Garcia Ribeiro, desde 11 de Março de
1058.
~) Pod ndo
urgir dúvidas relativamente
h posição,
na escala de capitães da arma do infantaria, do capitão
<1 e, l?fantaria, com o cur 'o geral do stndo-maior,
Ar-

Nuno Ramires de Oliveira, esclarece-se
oficial conta as autiguidado
:

ll1el~1O

que este

De tenente, desde 1 de Dezembro de 1940.
De capitão, de de 1 de Dezembro de 19;)~.
e, e .tá colocado na escala. de capitãe: de infantaria it
dll"Olta do capitão de iufantnria, com o cur o g ral do
e tado-maior, Joaquim Mor ira Rebelo e it e 'querela
1;0 .ca11itão.do in fantaria Aldorindo Aloxis Filinto Ilídio
ell'en'a, Pinto da unha.
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3) Contam a antiguidade desde 1 de Dezembro de
1957, nos termos do artigo 50.0 do Decreto-Lei n.? 36 304,
de 24 de Maio de 1947, modificado pelo Decreto-Lei
n. o 38 916, de 18 de Setembro de 1952, os seguintes
tenentes do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção}:
Américo Martins.
José Maria Reis.
Carlos Ferreira.
Horácio Maia Consolado.
Joaquim José de Almeida.
Anselmo José de Oliveira.
Eduardo Alves Nobre.
Adão Maria de Almeida Graça.
Pompeu da Silva Fialho.
António Gonçalves Gaspar Barreto.
4) Contam a antiguidade desdo 1 de Dezembro de
1957, nos termos do artigo 50. o do Decreto-Lei n.? 3630.1,
de 24 ele Maio de 1947, modificado pelo Decreto-Lei
n." 38916, de 18 de Setembro de 1952, os seguintes
tenentes elo quadro dos serviços auxiliares do Exército.
Saint-Clair Nunes Gandra.
Edmundo Filipe Amâncio Pereira.
Joaquim Antunes de Oliveira.
Manuel Francisco da Sil veira Júnior.
Joaquim Lopes Rodrigues Ramalho.
Alexandre Gaspar.
Eduardo Cordeiro Saraiva,
Avelino de Araújo.
José Feitor Rodrigues.
Manuel Brás Moniz.
Martinho Coelho.
J osé IIenriq ue de Oliveira.
António da Silva Calqueiro.
Luis Egídio Ceia.
António elos Santos.
João Ribeiro.
Vasco Machado Ferreira Vilas Boas.
Joaquim da Palma Júnior.
Fernando Caldeira Bettencourt.
Alcino Alberto Vieira.
António Claudino de Sousa.
Fernando Zeferino Martins.
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José António Moç«,
Carlos da Silva Lucas.
Sebastião Amaro Martins.
:.\1anuel Fernandes.
Arnaldo de Sousa Neto.
Januário Fernandes Duarte.
Isaac Lopes da Silva.
Bento Valente Pereira Guerreiro.
Luís António Vasco.
António Magalhães.
Joaquim Maria Gomes.
José Rapoula.
Carlos Silva Quelhas.
Leonel Ondino da Silva Branco.
Luís Rafael.
José Silvares de Carvalho.
Paulino Marques Tourais.
Arnaldo Mateus Barroca Correia.
Carlos Fernando Vilela Soares.
António Joaquim Marques.
Alfredo Vaz Palma.
José Faria Guimarães.
Fernando Angusto Corado.
Alfredo Emílio Cardoso.
Celso Alves Faria.
Humberto Cordeiro da Silveira.
José Machado Pinto Pontes.
José Francisco Faustino.
João de Sá Osório Faure da Rosa.
5) Por despacho de 3 de Março de 1958 foi determinado que devem ter a antiguidade regulada pelo Estatuto do Oficial do Exército os oficiais milicianos que
terminaram os respectivos cursos de oficiais milicianos
nos anos de 1954, 1955 e 1956. Nestas condições são
rectificadas as antiguidades respectivas, que passam a
ser as seguintes:
1 de Novembro
Novembro de
1 de Novemhro
Novembro de
1 de Novembro
Novembro de

de 19M, para os que têm 1 de
1955.
de 1955, para os que têm 1 de
!Çl56.
de 1956, para os que têm 1 ele
1957.
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Colocação na escala:

6) É colocado imediatamente it esquerda do aspirante a oficial miliciano médico Ricardo Jorge Ribeiro
Bravo, e conta a antiguidade de 13 de Fevereiro do
corrente ano, o aspirante a oficial miliciano, graduado
em alferes miliciano, José Luís Charraz Cunha Fialho,
que, pela presente Ordem do Exército, tem passagem
ao serviço de saúde do quadro de complemento.
7) É colocado imediatamente à esquerda do aspirante a oficial miliciano médico Camilo Baptista de Sousa,
e conta a antiguidade de 13 de Fevereiro do corrente
ano, o aspirante a oficial miliciano médico, graduado
em alferes miliciano, António Gerardo Paim da Câmara
de Bruges e Saavedra, que, pela presente Ordem do
Exercito, tem passagem ao serviço de saúde do quadro
de complemento.
8) É colocado imediatamente à esquerda do aspirante a oficial miliciano médico Alcindo José Antunes,
e conta a antiguidade de 13 de Fevereiro do corrente
ano, o aspirante a oficial miliciano médico, graduado
em alferes miliciano, António Jorge Fernandes de Natividade, que, pela presento Ordem do Exército, tem passagem ao serviço de saúde do quadro de complemento.
0) É colocado imediatamente 1.1 esquerda do aspirante a oficial miliciano médico Domingos António de
Amorim Pedrosa, e conta a antiguidade de 13 de Fevereiro do corrente ano, o aspirante a oficial miliciano
médico, graduado em alferes miliciano, José da Cruz
Neto, que, pela presente Ordem do Exército, tem passagem ao serviço de saúde do quadro de complemento.
10) É colocado imediatamente à esq uerda do aspirante
a oficial miliciano médico Pedro António de Oliveira
e Silva, e conta a antiguidade de 13 de Fevereiro do
corrente ano, o aspirante a oficial miliciano médico,
graduado em alferes miliciano, Eduardo Baptista de
Matos, que, pela presente Ordem do Exército, tem passagem ao serviço de saúde do quadro de complemento.
11) É colocado imediatamente à esquerda do aspirante
a oficial miliciano médico José Fernando de Lima, e
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conta a antiguidade de 13 de Fevereiro do corrente
ano, o aspirante a oficial miliciano módico, graduado
em alferes miliciano, Vasco Fornando Navarro Rosas
ela Costa, que, pela presente Urdem do Exército, tem
passagem ao serviço de saúde do quadro de complemento.
12) É colocado imediatamente à esquerda do aspirante
a oficial miliciano médico, graduado em tenente miliciano, Manuel Raimundo Ferreira de Oliveira, e conta
a antiguidade do 13 de Fevereiro do corrente ano, o
aspirante a oficial miliciano módico, graduado em alferes
miliciano, José Alexandre Azevedo Vasconcelos e Sá
Jorge de Figueiredo, que, pela presente Ordem do Exército, tem passagem ao serviço de saúde do quadro de
complemento.
13) lt colocado imediatamente à esquerda do aspirante
a oficial miliciano farmacêutico Manuel Luis da Costa
Cabral Correia, e conta a antiguidade de 13 de Fevereiro do corrente ano, o aspirante a oficial miliciano
farmacêutico, graduado em alferes miliciano, João Carlos dos Santos Rodrigues, que, pela presente Ordem do
Exército, tem passagem ao serviço farmacêutico do
quadro de complemento.
14) É colocado imediatamente à esquerda do aspirante
a oficial miliciano veterinário. da secção de depósito
do pessoal do serviço veterinário, Alfredo Jerónimo
Vieira Lopes Mexia de Almeida, e conta a antiguidade
desde 13 de Fevereiro do corrente ano,
aspirante
a oficial miliciano veterinário, graduado em tenente miliciano, José Jacinto Sales "Madeira, qne, pela presente
Ordem do Exército, tem passagem ao serviço veterinário
militar do quadro de complemento.

°

15) lt colocado imediatamente à esquerda do aspirante
a oficial miliciano médico Aires Rodrigues, (I conta a
antiguidade de 13 de Fevereiro do corrente ano,
aspirante a oficial miliciano módico, graduado em tenente
miliciano, Manuel Raimundo Ferreira de Oliveira, que,
pela presente Ordem do Exército, tem passagem ao serviço de saúde do quadro de complemento.

°

16) É colocado imediatamente à esquerda do aspirante
a oficial miliciano médico Artur Joaquim Gomes '1'ei-
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1\ nntigni<luuo uo 1:3 <le Fovorolro

do corrente ano, o aspirante a
graduado em alferes miliciano,
Grilo de Sousa Dias, que, pela
cito, tem passagem ao serviço
complemento.

oficial miliciano módico,
Mário Augusto Albarran
presento Ordem do Exérdo saúde do quadro de

17) Fica inscrito e intercalado na respectiva e cala
entre os capitães do quadro de engenheiro
do serviço
de material José de Figueiredo Rastos e Manuel Barbosa de Matos Chave
o major Virgílio Vicente de
Matos, que, pela presente Ordem do Exército, transitou
para o referido quadro.

18) Fica inscrito e intercalado na respectiva escala
entre os capitães do quadro de engenh ires do ervíço
de material Ernesto
Augu rto Ferreira
de ....
\lm i<la
Freire e Rui Duarte Moreira Braga o capitão Filipe
J osé Freire 'I'emudo Barata, que, pela pres nt Urdem
do Ecército, transitou para o referido quadro.
Colocações e desempenho de funções:

19) Passou a prestar serviço COlllO director do Arquivo
Histórico ~{ilitar, desde (3 do Uar<.:o do 1958, deixando
de o prestar na Repartição do Gabinete, desd a. m smu
data, o coronel do corpo do estado-maior, na situação de
reserva, João Carlo de Sá Nogueira.

20) Deixou de pro tal' serviço no distrito de r crutamonto o mobilização n.? 18, dosd ..j, d Março d 10.~),
o coronel de infantaria, na situação do r
rvu, João
Moniz da Ponte.
~1) Deixou de pro tal'
rviço no distrito d r crut:tmente o mobilização n.? 1~, ti sd ~2 d Março d 10.>
o corou 1 de infantaria, na aituução d
11> rto
'rucho de Alm ida.

s,

22) Faz parto da comis ÜO liquidatária do xtinto hatalhão do ng nhos, omo pr sid nt ,u d 1 d .1ulho
de 1057, o t n nt - oron I ti inf ntaria Jo
N cru ira
da oi:! ta. Brune , comandante (lo r ferido batalhão.

éric

2.'
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~3) Deixou de prestar
erviço no 'ubsecretariado
de
Estado da Aeronáutica,
de de 1 de Fevereiro
de 1958,
o tenente-coronel
d infantaria, na situação <lo re 'erva,
Frederico Augusto Lope
da, ilva Júnior.
:?4:) Presta
serviço
no quartel-general
do Governo
~Iilitar d< Li boa, como e, crivão do oficiai da polícia
judiciária
militar, desd
~1 de ~Inrço d 195 o major
de infantaria,
na
ituação
de l' 'erva, João da Co 'ta
Virtuo 'o.
:?;'")) D clara- 'e

(tU
foi Jll 1 d Março
d
prestar
serviço
no batalhão
n.? 2 o capitão do infantaria,
na situação
.Joaquim Augusto 'I ixeirn o não em :!l
(10 19.-) , como consta da d claração
1 )
E.ré/·cito n.? 2, 2.:1 série, d 195.

-leixou

d

1\:)5 q ue

açadoros
de reserva,
de F vereiro
da Ordem do
]0

:?G) D iixou do pr star serviço no batalhão
de caçaS 1l.0;>
d d 1 d Abril d 1 5 , }la ando a
pl'Ol-itti-lo, d sd
a mesma data. 110 quartol-g neral do
(~o\" mo )[ilitar
d Lisboa, o capitão d infantaria, na
lhut<:i'io d r S rva, Joaquim :\Iaria
albardo.

<101'

27) Pr sta serviço

no batalhão de metralhadoras
n.? 1,
:\[arço d 1H57, o capitão d infantaria
:\ll.lrlO (la 'uuha Torre Gom " colocado naqu ln unidade
do 4: d Março
pela 0/·(/ 'III rio E.,·tl!·cito n.? 2. 2.a s ri
do ('orr nt ano.
(lo~(~ 2(i de

2 ') I) ixou (lo pr tal'. erviço 110 di trito de r crutamento
m bilizaçllo n.? 12, d ,d 1'->d :\furc,:o de 1(ó ,
pu '~l~d a pr stá-lo, II s(l Il me, ma data., n c ntro d
1l10h~lt%ação (le t'uvalarin n. ° _, o t n nt de infuntaria.,
na ,ltUIlC;ão de r s 'n"ll, ' 111"l1dor .\11 'u,'to
1" .

2\1) Pr ~ta.

1'\'iço na :\{ocidncl

Portugu

'a, ti

d

10

(1 )larço <1 1([).
rapitiio rI artilharia, na situaçao
(1, re' 1"\'11 .To,' 'allditlo Homa <le L mos Puga.
nt ,la l!omi, 'ao n.O 1
da 3.& r giilo militar,
1. 57, o coron 1 d
Eduardo Alb I'to ,1
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31) Presta serviço no regimento d lanceiros n.? 2,
desde 11 de Março de 19r)8, para os efeitos do artigo 71.0
do Decreto-Lei n. o 36 30-!, de 2-! de Maio de 19-!7, alterado pelo Decreto-Lei n.? 3891G, de 18 de Setembro
de H)j2, cumulativamente com as íunçõe de professor
efectivo no Colégio Militar, O major de cavalaria Júlio
Beirão Brito.

:32) Deve ser considerado colocado no centro do mobiIização de cavalaria n.? 3, na situação d licenciado, d sdo
1 de Janeiro de 1957, o alferes miliciano do cavalaria
do regimento de casalaria n. o 7, em di ponibilidad ,
Duarte Amâncio Leal.
:33) Presta serviço no regimento de engenharia n. o 1,
por acumulação, desde 1 de Março de 1958, para ~ itos
do artigo 72.0 do E tatuto do Oficial do Exér ito, o
tenente-coronel de ng nharia, prof ssor cat drático da
Escola do Exército, Luis José de Avelal' Machado Viga
da Cunha.
3-!) Deixou d prestar s rviço na ocção d R crutumento da :~.aDireccâo-Gcral, desde 1 de hril <1(, Hl;) "
passando a prestá-lo, desde a ruosmu data, na Dircccão
da Arma d Engenharia, na Inspocção das Tropas d
Sapadores, o major graduado do cugonhariu,
na situaçã»
de reserva, David Cecílio ~ ardinha.
35) Deixou do prestar s rviço na Direcção dos ~orviços de ~aúc1e Militar, desde 1 do Abril d 195, o
coronel médico, na situação de rOS01'\"a, Francisco Bicudo de Medeiros.
:3ü) Pr stou s rviço como vogal na .i unta d r crutum nto n.? 1 do distrito do r crutum nto
mobilização
n.? 11, rl sde :3 d Junho a ~7 do Julho d H)f)7 <I ~d
7 a 12 do Outubro do r r rido uno, () major médico, IHI
situacão d r s na, Migut'l Maria Or ck 'forre. Júnior.
B7) PI' ata serviço no r gim nto <lo infuntaria n.? 11.
sd 1 de Iarço de 1U;)R, () major médico, na situação
do r s na, Migu I Maria.
ck '1'01'1' s ,Júnior.

a

eh

:3 ) D ixolI d pl'Htnl'
Horvi<:o ('OIIlO eh f da <101<1p;u<:ão du :3.11 Hoparti<:iLO (la ~. a Dil' ('~il.o-(l 1'1l1 .i unto
ela ~.a
:3.0. I'ogi< s militaI' s, dosde ~;) d Murço d
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1958, o major do serviço de admini tração militar, na
ituação de re erva, Emídio Dias Gomo .
39) Declara-se que Oí1 tenent
do serviço de admiui rtração militar Rui Carlos de Almeida e Sou 'a o José
Manuel E 'teve
asanho do Giro, promovido
ao posto
do capitão por portaria de :?O de Fevereiro elo corr nte
ano, inserta na Ordem do Exército n.? :?, :? a érie, tumbém do corr nte ano, foram xoneradcs dos cargos d
adjuntos da Oficina
Ierais d Fardam nto, ficando ()
prim iro a ex rcer nas m SllH1S ficinas o argo d eh fo
da secretaria-geral
o segundo o de chef dos serviços
com reiais.

-ia) Presta
rvico, dcsd 11 d :\Jarço do
ano, no D pó ito (; ral d :\f:J.t01'ial unitário
do quadro dos serviço
auxiliar . do Exército
.Jorg Pim nt ira, que, pela pres nt Ordem do
transita para a rituação (I r i:l rva.

corrent
o capitão
Adclino
Exército,

·H) Pr ta erviço na :?a Inspecção do erviço d
~aúde, d sd 2 do F voreiro do corrente ano, o capit',lO. do quadro
dos
rviço auxiliare
<lo Exér ito A nt~lllO Monteiro
1'1'u<1nt , qu , P la pr sonte Ordem do
hxército. tran .ita pum a ritunção dr'
rva.

-1-2) D ixou d pr c·tnren·iço 110 comando militar <la
)[utleira, de. do 1 d Março d 195, o capitilO tlo <tUlIdto dos I' rviço: an,iliare
<lo Ex feito, na situaçao d
reserva, João I· r ir Pc ·taua u 13arroc·.
fH) D L·ou d prtar
'crvic;o no grupo d
um panlHa' de tI' III anto, de 'do G (1<,)far\o d ln58, o ten nt
<dloquu<!ro dos . l'\'i\oc' t\u.·i1iar ~ do Exército Alfr do
Altu ida.

f-l-)

1'l

Presta :on'i('o 110 di ·trito ti r crutmnento
mo1\.0 :>, d ..tI
11 ti Março do c rrent
ano,
~ !e~lnto do qnadro do . ervi('o: an.'iliar s do E. -ército
. [art~ Augusto, (lU " Jl ·la pro. nt Urdem do I~J'ército.
transita para fi itua<;ilO dr.:
rva.
)IIZ:H:ão

,45) 'ontillua a JlI' . tur s rvi<,:o lia E. ('ola Prática d
~anl1aria () capiti'io do . tinto qlt:l(!ro dl' pi('a<loros lIlilit.lres António AU<ru:to r[ oi:-: ira, «ue. li la pr 's nte
Ordem do E.l:t:rcitu. tral\ ita para a . itua\:ao (I rc!' 1'\'11.
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Cursos:

46) Frequentaram com aproveitamento, na Escola Prâtica de Infantaria, o curso de informações, operações e
serviços de infantaria, no periodo de 9 de Dezembro de
1957 a 22 de Fevereiro de 1958, os seguintes oficiais de
infantaria:
Capitães:
Rodrigo Peres Pinto Soares.
~ oel da Silva Fernandes de }..guiar.
Mário das Dores Bento .
.I..
.rtur Baptista Beirão .
João Gomes do Amaral.
Carlos de Figueiredo Delfino .
.T oão Manuel Martinho Maltês Soares.
Simão Antunes l\Ialcata.
Duarte Leite Pereira.
Alferes :
Manuel Carlos Teixeira Rio de Carvalho.
Nuno Vasco Português da Silva San tos.
Manuel Jorge Caramelo.
J osé Luis Carvalhinha de Sousa.
Manuel Ramalho Salvado Pires.
j. estes oficiais deve ser averbada a especialidade
informações, operações e serviços de infantaria.

de

17) É nomeado para a frequência do curso de promoção a capitão, no ano lectivo de 1958-1959, com inicio
em data a indicar oportunamente, o tenente de infantaria Carlos Alberto Bragança Moutinho.
48) Frequentaram
com aproveitamento,
na Escola
Pratica de Cavalaria, o curso de polícia militar, que
teve lugar de 6' de Janeiro a 1 de Março do corrente
ano, os seguintes oficiais de cavalaria:
Tenente Manuel José Martins Rodrigues,
Alferes Ramiro J OS3 Marcelino Mourato.
~\.lferes· António Augusto Chiado Caçote .
.Alferes Jorge Manuel Cabeleira Filipe.
j ..estes oficiais deve ser averbada a especialidade
policia militar.

de
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49) Frequentaram
com aproveitamento,
na Escola
Prática de Engenharia, o curso de promoção a capitão,
que ali teve lugar no periodo de 6 de Janeiro a 8 de
l\far~o do corrente ano, os seguintes tenentes de engenharia:
Eduardo Luis Afonso Condado.
Manuel Adelino Pires Afonso.
Carlos Jorge da Cunha Fernandes Beirão.
Francisco de Assis Paiva Boléu Tomé.
Manuel Francisco Rodrigues Fangueiro.
Nuno Manuel Guimarães F'isher Lopes Pires.
António Avelino Pereira Pinto.
50) Frequentaram com aproveitamento, sendo classificados aptos, o estágio de educação física para oficiais
do quadro de complemento, no Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos, os oficiais milicianos a seguir mencionados:
'l'enente miliciano Francisco Ribeiro Suspiro, do
grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 2.
.Alferes miliciano António Espírito Santo Oliveira
e Silva, do regimento de artilharia pesada n.? 2.
Aspirante a oficial miliciano Luciano Domingos da
Silva Carvalho, do regimento de infantaria n.? G.
Aspirante a oficial miliciano Gustavo dos Anjos
Lima, do regimento de infantaria n.? 11.
Alferes miliciano Dionísio Alves Correia, do regimento de infantaria n.? 14.
Aspirante a oficial miliciano Custódio A ugusto da
Nazaré Rodrigues Abrantes, do regimento de
infantaria n.? 14.
Aspirante a oficial miliciano Armando Joaquim
Brito Duarte, do regimento de infantaria n.? 15.
Aspirante a oficial miliciano António Maria Soares
Ruano, do batalhão de caçadores n.? 4.
Aspirante a oficial miliciano Ricardo Luí
antos
Carvalho Cubas, do batalhão de caçadores n.? 5.
Aspirante a oficial miliciano António Monteiro •'imões de Carvalho, do batalhão de caçadores n.? 7.
Aspirante a oficial miliciano Armindo Andrade Madeira, do batalhão de caçadores n. ° 4.
ti 51) Frequentaram com aproveitamento, na Escola Práica de Infantaria, o e tágio de educação física para
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do quadro de complemento os oficiais abaixo
Ano de 1955-1956
Infantaria

Alferes milicianos:
Artur Caetano Rosa, do regimento de infantaria
n,° 4.
Cassiano Pinto Walter de Vasconcelos,
elo
comando militar do Angola.
Luis de Almeida e Silva, do regimento de infantaria n.? 9.
João Correia Guerreiro Mendes, adido: na Guarda
Nacional Republicana.
Abilio Alverca Santos Guilherme, adido, na província de Moçambique.
Artilharia

Alferes milicianos:
Júlio César Carvalho Rodrigues Pereira,
regimento de artilharia ligeira n.? 5.
Manuel Cordeiro dos. antos, do regimento
artilharia pesada n. ° 2.

do
de

Cavalaria

Alferes miliciano José dos Santos Barbosa, adido,
na província de Moçambique.
Ano de 1956-1957
Infantaria

Alferes milicianos:
Fernando Emilio Duarte de Oliveira Monteiro,
do regimento de infantaria n.? 4.
Luis Carlos Calheiros Veloso Sampaio, do regimento de infantaria n. ° 7.
.
Jaime Martins Ribeiro Gomes Lobo, do regimento de infantaria n.? 10.
Joaquim Aniceto Coelho Pereira, do regimento
de infantaria n.? 12.
Amadeu Barbosa Teixeira de Andrade, adido,
na província de Angola.

2.' Série
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Jorge de Carvalho Malheiro, do regimento de
infantaria n.? 15.
Nuno Maria Nest Arnaut Pombeiro, do regimento de infantaria n.? 15.
Artilharia

Alferes milicianos:
Álvaro Pinto de
artilharia ligeira
António do Vale
víncia de Cabo
dente de defesa

Cardoso, do regimento de
n.? 2.
Leitão, em serviço na proVerde, na bateria independa costa n.? 3.

Cavalaria

Alferes milicianos:
Rui Fernando Lopes Garcia, do regimento de
cavalaria n.? 3.
Vasco Manuel da Cunha Serra Craveiro Feio,
do regimento de cavalaria n. ° 7.
Policarpo Manuel de Sousa Pereira, do regimento de cavalaria n.? 8.
Pensões de reserva:

52) Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
mencionados, que, pela presente Ordem do Exército}
transitam para a situação de reserva:
Coronel de artilharia Augusto Fernando Teixeira
Sampaio Pinto Sequeira, 72.000tL Vence pelo
Ministério do Interior.
Coronel de engenharia Manuel Quirino Pacheco de
ousa, 64.296· . Tem 35 anos de serviço.
Coronel de engenharia Floriano Bernardo das Neves, 60.G22tS80. Tem 33 anos de serviço.
~Iajor de engenharia António José Ferreira Pimentel, 32.029t520. Tem 23 anos de serviço.
Major médico ~latia Duarte dos Reis, 41. 332tS80.
Tem 31 anos de serviço.
1Iajor do extinto quadro auxiliar de artilharia António Joaquim Correia, 49.0201$. Tem 38 anos
de serviço.
Capitão picador António Augusto Teixeira, 38.760; .
'rem 38 anos de serviço.
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Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército António Monteiro Prudente, 32.259a60. Tem
35 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Adelino Jorge Pimenteira, 38.7606. Tem
38 anos de serviço.
Capitão de infantaria António Mário Assunção 'relo,
23.467t$20. Tem 22 anos de serviço.
Tenente do quadro do serviço de material José
Aureliano
da Silva Santos, 25.718MO. Tem
31 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Mário Augusto, 26.962a80. Tem 3D anos de
serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército José Patrício, 29.640t$. Tem 38 anos de serviço.
53) É de 9.3491530 a pensão anual, actualizada, do alferes de infantaria, na situação de reserva, Cláudio Silva.
54) É de 31.138a60 a pensão anual, actualizada, do
capitão miliciano de infantaria, na situação de reserva,
J oaquim José da Costa.
Reforma:

55) São desligados do serviço desde as datas que lhes
vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 1D.o
do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937,
os oficiais na situação da reserva em seguida mencionados e que nas referidas datas atingem o limite de
idade para transitarem para a situação de reforma:
General Manuel Ferreira da Silva Couto Júnior,
desde 20 de Fevereiro de 1958.
Brigadeiro de artilharia Vasco da Gama Rodrigues,
desde 11 de Fevereiro de 19b8.
Coronel de infantaria Celestino Rodrigues da Co ta,
desde 1 de Fevereiro de 1958.
Coronel de infantaria Jorge Andrade do Espírito
Santo, desde 2 de Fevereiro de 1958.
Coronel de infantaria Baltasar Moreira de Brito
Xavier, desde 15 de Fevereiro de 1958.
Coronel de cavalaria Luís Filipe Carneiro de Sousa
e Faro, desde 12 de Fevereiro de 1958.
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Capitão de infantaria Carlos Alberto Godinho, desde
6 de Fevereiro de 1958.
Capitão de infantaria Manuel Ventura Lopes, desde
11 de Fevereiro de 1958:
Capitão do serviço de administração militar Mário
Baptista Ribeiro, desde 16 de Fevereiro de 1958.
Tenente de infantaria Raul Crespo, desde 8 de Fevereiro de 1958.
Tenente de infantaria Augusto Soares, desde 12 de
Fevereiro de 1958.
Tenente de infantaria Francisco de Sousa, desde
20 de Fevereiro de 1958.
Tenente dos serviços de administração militar António Cesário, desde 20 de Fevereiro de 195'3.
Alferes do extinto quadro dos oficiais do secretariado militar Luis de Lima Castelo, desde 17 de
Fevereiro de 1958.
Diversos:
56) Fói promovido a brigadeiro., por escolha, entre
coronéis tirocinados de todas as armas, o coronel
(le infantaria tirocinado António Vitorino França Borges.
Os

57) Tendo sido submetidos à apreciação do Conselho
f\uperior do Exército, para efeitos do disposto na alinen c) do artigo 72.0 do Estatuto do Oficial do Exército
? artigo 86.0 do mesmo Estatuto, foram considerados
ldóneos para erem promovidos a coronel no corrente
ano o,' seguintes tenentes-coronéis:
1

Infantaria

Carlos Amorim Castanheira.
Mário da Costa Santos Anino.
João de Sou a )Iachado.
Miguel da Conceição ~Iota Carmo.
Américo de Curvalhal Esmeraldo.
José do Peso e Sousa Benchimol.
~Ianuel Magro Romão.
Luciano Roma Torres.
José Nogueira da <.'0 ta Branco.
João Baptista de Azevedo Coutinho.
João Augu to de ousa Cerejeiro.
César Pais • oare .
Jo
Augusto Junqueiro Gonçalves de Freitas.
é
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João Garcia Alves.
Óscar Spencer Moura Brás.
Abel de Castro Roque.
José Joaquim Capela.
Mário Gustavo de Araújo Barata da Cruz.
J osé Rodrigues Ricardo.
Luis Faria Barroso Mariz.
José Fernandes Matias Júnior.
Manuel Machado Soares de Oliveira e Sousa.
António dos Santos.
Edmundo da Luz Cunha.
José Maria de Azevedo GaIvão de Melo.
Adriano Augusto Pires.
António Almeida Andrade.
Jaime Ilerminio Ramalho dos Santos.
José Marcelino Correia Valarinho.
José Lúcio Possidónio da Silva.
Manuel Albuquerque Gonçalves de Aguiar.
Ernesto Carvalho Durão.
Artilharia

Artur de Jesus Fernandes.
Manuel Guerra Pinheiro.
António Joaquim Alves Monteiro.
Alvaro da SiLva Carvalho.
José Monteiro de Sousa Leitão.
António Pereira Teixeira de Almeida.
Manuel de Jesus Ramos.
Cipriano Alfredo Fontes.
Alberto Coriolano Miranda da Costa.
Rubi .António Marques.
Cavalaria

Hugo da Silva Leitão.
Luis Valentim Deslandes.
Ápio Felisberto Nunes de Almeida.
J oüo Eduardo Gamarro Correia Barrento.
Manuel Ferreira Poixoto da Silva.
Fernando António Cerqueira da Silva Pais.
Amadeu de Santo André Pereira.
Luis Alberto Filipe Rodrigues.
Carlos Alberto de Serpa Soares.
António Camilo de Sá Pinto de Abreu Soto Maior.
Mário Jaime Machado de Faria.
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Engenharia

Luis José de Avelal' Machado Veiga da Ounha.
Inácio Constantino de Meneses Oom do Vale.
Manuel Artur Teles da Costa Monteiro.
Luís Ribeiro Viana.
Laurentino de Almeida e Sá.
~\lfredo de Sousa Ghira.
Júlio Ângelo de Sousa Monteiro .
.Tosé :'I1exia Heitor Júnior.
João António elos Santos Guardiola.
Serviço de saúde militar

António de Azevedo Meireles do Souto.
Oarlos Pereira da Silva Costa.
António Manuel da Cunha Ferreira.
Augusto Garcia.
Serviço veterinário

militar

Arménio de Matos Pestana Goulão.
Serviço de administração

militar

~ranuel Domingos.
António Baptista da Costa.
António Dias.
António Salgueiro Máximo.
Arménio do Nascimento Guerra.
Quadro especial do serviço de administração

militar

Júlio Duarte da Oosta.
Serviço de material

João Carlos Oliveira Macedo.
58) Nula e de nenhum efeito a declaração 4) da 0),dem do Exército n.? 1, 2.a série, de 1 de Fevereiro do
?orrente ano, por o tenente de infantaria, do batalhão
llldependente de infantaria n.? 18, Gabriel de Vasconcelos Passos ~ilva Oardoso continuar
suspenso das
funções de serviço, nos termos do artigo 170.° do Regulamento de Disciplina Uilitar .
. 59) Deve SOl' considerado colocado no comando militar de Macau, desde 17 ele Julho de 1931, na situação
de disponibilidade, o tenente miliciano de infantaria
Duarte Teixeira Benevido , que ali. se encontrava dest~cado da Guiné, onde se encontrava em comissão nulitar, a qual lhe foi dada por finda naquela data.
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60) Que por S. Ex. a O Subsecretário de Estado da
Aeronáutica, em seu despacho de 8 de Março de 1958,
foi concedido o diploma de pára ..quedista e o uso da
insígnia da respectiva especialidade ao alferes miliciano
médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde, Henrique Paulo das Neves Soudo, na situação de disponibilidade.
Rectificações:

61) Chama-se Abel dos Anjos da Rocha o coronel
do corpo do estado-maior, tirocinado, chefe do estado-maior da 3. a região militar, que, por portaria de 5 de
Dezembro de 1957, inserta na Ordem do Exército n.? 13,
2. a série, do mesmo ano, foi promovido a brigadeiro e
colocado na Direcção da Arma de Artilharia.
62) Deve ser considerado na situação de adido na
provincia da Guiné, desde 25 de Janeiro de 1958, o capitão de infantaria José Oarlos Bastos Martins, colocado
no comando militar da mesma provincia por portaria
de 7 de Fevereiro de 1958, publicada na Ordem do Exército n. ° 2, 2. a série, do mesmo ano.
63) É tenente miliciano. e não alferes, como consta da
portaria de 12 de Dezembro de 1957, publicada na Ordem do Exército n." 14, 2.a série, de 31 do mesmo mós
e ano, que o colocou no comando militar de Moçambique,
em disponibilidade, J úlio 'I'erenas da Silva, do regimento
de infantaria n.? 10.
64) É tenente miliciano em disponibilidade, e não alferes, como consta da Ordem do Exército n.? 11, 2.a série,
o oficial miliciano Manuel Abel de Carvalho Amaral,
colocado no comando militar de Angola por portaria
de 21 de Outubro findo.
65) Foi promovido a coronel para o quadro da arma
de artilharia, e não para o regimento de artilharia n.? 6,
como comandante, conforme consta da Ordem do l!J.;:b·cito n.? 2, 2. a série, de 4 de Março do corrente ano,
o tenente-coronel de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 2, Manuel Guerra Pinheiro.
66) Chama-se José Lopes Sanches Falcão o major
de artilharia que, pela Ordem do Exército n. ° 1, 2. ~ s~rie, do corrente ano, foi colocado no regimento de artilharia n. ° 6.
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67) Chama-se' Joaquim José Esteves Virtuoso o tenente de artilharia constante da declaração 3) da Ordem
do Exército n.? 1, 2.a série, do corrente ano.
68) Deve ser considerado apresentado ao serviço
deste Ministério desde 20 de Agosto de 1957 o tenente miliciano de cavalaria Mário Nuno Couto Lopes
da Costa, constante da portaria de 21 de Outubro, inserta na Ordem do Exército n. ° 11, 2. a série, de 1957,
que passou à situação de disponibilidade em 1 de Outubro elo mesmo ano.
69) lt no regimento de cavalaria n.? Õ (Índia) a coloca~ão do alferes miliciano de cavalaria, do regimento
de cavalaria n. ° 7, Frederico Carlos Bouça Barata Ribeiro, e não no batalhão de cavalaria n.? 5 (Índia), como
Consta da portaria de 8 de Março ele 1957, inserta na
Ordem do Exército n. ° 3, 2. a série, de 12 de Abril do
mesmo ano.
70) Chama-se José Franci co de" Azeredo Fernandes
~asto o capitão de engenharia que transitou para a
Sltua<:ão de adido por portaria de 17 ele Janeiro do corrente ano, in erta na Ordem do Exército n." 1, 2.a 'érie,
~lllbém do corrente ano, e que, pela mesma Ordem do
xército, é colocado no comando militar de Macau.
71) Chama-se EU a Amélia da ilveira E teves, e não
~mélia da Silveira Esteves, a mãe do capitão do serviço
oe. administraçrtO militar Felisberto Henrique da Sil~ell'~ E teve', pelo que devem ser feitas as devidas
lectdlcações nos seu registos ele matricula .

.7.2)

1:: alfere' o oficial do serviço de admini traçãc
~8ültar Ayentino .'..hoe Teixeira, que, por portaria de
.. de Peyel'eiro do corrente ano, foi colocado no regi~e~to. de cavalaria n.? 7, como consta da Ordem do
'.eerClto n.? 2, 2.a série, de 195 .

~ 73~ Cbama- e António Rodrigues
arvalheiro o capit~o o quadro dos erviços auxiliares do Exército, na
~ltuação de reserva, que foi desligado do serviço pela
~claração G2), inserta na Ordem do Exército n.? 1, 2.a sérIe, de 1 de Fevereiro de 19;) .
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DIUTURNIDADES

do Exército - Repartição

Geral

António Manuel Almodôvar,
professor efectivo do
3. o grupo de disciplinas do Colégio Militar - concedida
a 2. a diuturnidade e o respectivo abono, desde 21 de
Fevereiro findo, nos termos do artigo 19.0 do Decreto
n.? 34:093, de 8 de Novembro de 1944, com referência ao artigo 10.0 do Decreto-Lei n.? 36613, de 24 de
Novembro de -1947, mapa IV anexo, e artigo 167.0 do
Decreto n. o 36 508, de 17 de Setembro de 1947.
(Por portaria de 4 de Março de 1958, visada pelo Tribuual
de Contas em 11 do mesmo mês, São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.s 22257).

Margarida Martins de Brito Botelho do Amaral, professora efectiva do 1.0 grupo de disciplinas do Instituto
de Odivelas - concedida a 1. a diuturnidade e o respectivo abono desde 22 de Fevereiro findo, nos termos
do § único do artigo 25.0 do Decreto n. o 32 615,
de 31 do Dezembro de 1942, e artigo 1G7.o do Decreto
n.? 36508, de 17 de Setembro de 1947.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1!l58, visada pelo Tribunal de Contas em 4 ele Março do mesmo ano. São devidos
emolumentos, 1I0S termos do Decreto n,O 22257).

X-

DESPACHOS

Por despacho do Conselho de Ministros de 2;) de Fevereiro de 1958 foi autorizado a exercer durante o ano
lectivo de 1957-1958 o cargo de instrutor de equitação da
Escola de Regentes Agricolas de Coimbra o capitão
picador, na situação de reserva, Augusto Serras Pereira.
(Publlcndo

uo Diãrio

du Goueruo n.? ~u. 2,'

SÓI'IO,

do 11 do Março do l(loS),

XI- ANÚNCIOS
Escola do Exército
Declaração de vacaturas

Nos termos do artigo 20.0 do Decreto-Lei n." 30874.
de 13 de Novembro de 1940, e das alteraçôes con tantes
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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 do grupo das cadeiras:
19. a cadeira20." cadeira-

Administração Pública e Fiuanças.
Tecnologia Adm ini trativa Militar.

Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18. e 19. do mesmo
decreto e apresentar
na secretaria escolar, até às
15 horas do dia 20 de Maio de 1958, 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 ." 13 764, de 13
de Junho de 1927.
0

0

0

Escola do Exército, Gabinete de Estudos, 10 de Março
de 1958. - O Comandante, Emircio Teixeira Pinto,
brigadeiro de engenharia.
(Publicado

!lO

Diário do Gouemo n.· 68, 2." sério, do 21 de Março de 1958).

XII- OBITUARIO
1955
Janeiro
1956
:Setembro
1957
Janeiro

9 - Tenente miliciano médico, do centro de mobilização
do serviço de saúde n.s 2, Albino Pereira dos
Santos Galbano.
2 - Tenente miliciano médico, na situação de reserva,
Cristiano Augusto Morais.

17- Tenente miliciano, em disponibilidade, Fernando
dos Santos Lopes Valente, do regimento de artilharia pesada n.s 3.
Setembro 28-Major reformado Adolfo Ernesto da Cunha Mota.
Outubro 19- Capitão reformado João J osé Vinagre:
Novembl'O 7 - Tenente miliciano de artilharia, na situação de
reserva, João Ribeiro Wandscheineider Faria de
Mesquita.
»
28-Alferes reformado João Rodrigues.
Dezembro 2 - Tenente miliciano médico, na situação de reserva,
Joaquim Pinto Fernandes Figueira.
1958
Fevereiro 11- Capitão reformado José Ferreira Flores ..
»
17 - Capitão reformado Luís dos Santos Martins.
»
18- Capitão do serviço de administração militar, na
ituação de reserva, Telérnaco José Garcia.
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18 - Coronel do serviço de administração
militar, na
situação de reserva, João Coelho Lopes.
18 - Capitão reformado José Esteves Robalo Cordeiro.
19 - Coronel reformado António José de Simas.
23 - Brigadeiro reformado J oel Henrique Gomes Vieira.
23 - Tenente-coronel
veterinário,
na situação de reserva, Júlio Gales da Costa. Prestava
serviço
na 2.' Repartição
da 3.' Direcção-Geral
deste
Ministério.
26-'renente-coronel
de artilharia, desligado do serviço,
José Guilherme Costa Coutinho de Vilhena.
28-Capitão
reformado José António Simões Neves.
2-Tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, no quadro, Aniceto Rijo Correia Travaços.
3 - Tenente de infantaria, na situação de reserva, Arnaldo José do Amaral. Prestava serviço no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército.
3 - Tenente miliciano, licenciado, Aníbal Seabra Mascarenhas, elo centro de mobilização ele artilharia
n.v 7.
7 - Capitão reformado João Menrles Cabeçadas.
7 -Alieres
reformado Rodrigo Herculano Franco.
14- Capitão do quadro dos serviços auxiliares elo Exército, adido, Olívio Amado Neves.
J 8 - Capitão do quadro <los serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Augusto Bernardo
dos Santos. Prestava serviço na Agência Militar.

Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.

Está conforme.

o Ajudante-General,

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem do Exército
2.8

N.o 4

Série

1 de Maio de 1958

Publica-se ao Exército o seguinte:
I - JUSTIÇA

E DISCIPLINA

COl"'ldecorações:

Ministério

do Exército - Repartiçao

do_Gabinete

do Ministro

Por portarias de 7 de Março de 1958:
Condecorado com a 1. a classe da medalha de mérito
militar o general de brigada do exército espanhol
Don Manuel Alouso Garcia, nos termos do artigo 52.0
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946.
Condecorado com a 1. a classe da medalha de mérito
militar o tenente- coronel de infantaria do exército
espanhol Don IIipólito Otero Vnlderrama, nos termos
do artigo 52.0 do Regulamento da Medalha Militar,
de 28 de Maio de 1946.

Ministério

do Exército _ I.a Direcçao-Geral-

I.a Repartiçao

Tendo sido agraciado pelo Governo Francês com o grau
de oficial da Lezião de Honra o brigadeiro de cavalaria Amadeu B~ceta Martins, é-lhe permitido, em
conformidade com o Regulamento das Ordens Portu~uesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas
Insígnia.
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Por decreto de 10 de Maio de 1957, publicado no Diário
do Governo n.? 81, 2.a série, de 5 de Abril do corrente
ano, foram agraciados com o grau de oficial da Ordem
Militar de Avis os capitães: de infantaria, José da
Silva Pinto Ferreira e, de engenharia, Filipe Felismino Nunes Palet.
Condecorados com a medalha 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 seguintes oficiais:
General Leonel Aleluia da Costa Lopes.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Abilio José Figueira.
Tendo sido agraciado pelo Governo Francês com o grau
de oficial da Ordem da Estrela Negra o major de
artilharia Bernardo Rebelo Neves Dinis de Aiala, é-lhe
permitido, em conformidade com o Regulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as
respectivas insignia .
Tendo sido agraciado pelo Governo de Espanha com
a cruz de 1.a classe de mérito militar com distintivo
branco o capitão do quadro de engenheiros do serviço
de material Manuel António Lopes, é-lhe permitido,
em conformidade com o Regulamento das Ordens portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
Por decreto de 10 de Maio de 1957, publicado no Diário
do Governo n. ° 62, 2. a série, de 14 de Março do
corrente ano, foi agraciado com o grau de comendador da Ordem Militar de Avis o major do corpo
do estado-maior António da Câmara Leme de França
Dória.
Condecorados com a medalha de ouro da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as
disposições do regulamento aprovado pelo Decreto
n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, e Portaria n." 12 731,
de 4 de Fevereiro de 1949, os seguint s oficiais:
Coronéis: de artilharia, na situação de reser,:,a,
João Lopes da Fonseca Guedes e, de cavalal'l~,
na situação de reserva, Carlos Alexandre Rodl'lgues de Soure.
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Majores: de infantaria, do extinto quadro especial,
na situação de reserva, Alfredo Martins Marques
e, do serviço de administração militar, Rodrigo
de Matos Azevedo Leal Júnior.
Capitães: do quadro do serviços auxiliares do
Exército Francisco de Jesus Nunes, Manuel
António Correia Zilhão 0, na situação de reserva,
António Maria Santiago Gomes.

Por portaria de 20 de Abril de 1958:
Condecorados com a medalha de mérito militar das
classes abaixo indicadas, por, segundo parecer do
Conselho Superior de Disciplina do Exército, se encontrarem nas condições dos artigos 2G.o e 29.0 do
Regulamento da 1IIedalha Militar, de 28 de Maio de
194G, os seguintes oficiai :
2." classe

Coronel de infantaria Fernando Augusto Nogueira
Velho de Chabv Júnior.
•
Tenentes-coronéis:
de infantaria Joaquim Peraltinha e Humberto Pas o e de artilharia J erónimo Ribeiro Ta sso de Figueiredo.
3.· classe

Capitãe : de infantaria António Maria Filipe, Artur
'Manuel Soares Coelho e, na situação de reserva,
Júlio de
erras Peroira ; de ongenharia :B ernando do Carmo orreia Calado; do quadro dos
erviços auxiliares do Exército José da Conceição Galiano e, na situação de re erva, António
da Rosa Baptista.
Tonente do quadro dos erviços auxiliares do Exército Flaviano da ilva.

Presidência

do Conselho - Secretariado-Geral

da Defesa Nacional

Por portaria de 9 de Abril de 1958:
Louvado o major do corpo do e tado-muior José Júlio
Viana erzedelo Coelho porque, durante quase dois

278

ORDEM DO EXERCITO N.· 4

2.' Série

anos, no exercício das funções de ajudante de campo
do chefe do estado-maior general das forças armadas,
demonstrou grande interesse e excepcional dedicação,
manifestando apreciáveis dotes de inteligência, bom
senso e muita eficiência em todos os serviços de que
foi encarregado, qualidades estas que, aliadas ao seu
espírito culto, carácter leal e fino trato, o evidenciam
como oficial de estado-maior muito distinto.
(Publicada no Diário
dt> lQ58).

Ministério

do Governo n.? 89, 2.' sório, de 15 do Abril

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 1t de Abril de 1958:
Louvado o coronel de engenharia Manuel Quirino Pacheco de Sousa pela dedicação e muito interesse
postos no desempenho do cargo de director do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, onde,
mercê do seu impulso e extrema dedicação, muito
contribuiu para a eficiência e nível atingido por aquele
estabelecimento de ensino.

11- MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

Oficiais do quadro permanente
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Capitão de infantaria, adido, Mário de Aguiar Gonçalves Dente, que, de regresso de comissão militar no
comando militar de Angola, se apresentou em ~G de
Março de 1958, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 5 de Abril de 1958, visada pelo 'I'ribunal
de Contas em 17 de Abril do 1958. Não são devídos emolumentos, nos termos de Decreto n.· 22257).

Capitão de infantaria, adido, António Cândido Barbosa
de Lucena Lopes Gaia, que, por ter deixado de prestar serviço no comando militar de Angola, regressOU

2." Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 4

279

em 19 de Março de 1958, desde quando deve ser
considerado nesta situação, para preenchimento
de
vaga no quadro.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Capitão de infantaria, supranumerário,
do regimento
de infantaria n.? 5, onde continua colocado, Agostinho
Costa Alcobia, para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1958. Jão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão de infantaria, adido, Armindo Martins Pinto
Elvas, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar do Estado da India, regressou em
7 de Abril de 1958, desde quando deve ser considerado nesta situação, para completo de vaga no quadro.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Abril de 1.958. Não são devidos emolumentos nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenente de infantaria, adido, Mário Firmino Miguel, q\le,
por ter deixado de prestar erviço no Estado da lndia, regressou em 7 de Abril de 1958, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente de infantaria,
Bélico de Velasco,
serviç:o no comando
em 27 de Dezembro
considerado nesta
vaga no quadro.

adido, Fernando Hugo Franco
que, por ter deixado de prestar
militar de Angola, se apresentou
de 1957, desde quando deve ser
ituação, para preenchimento
de

(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958t,visada pelo Tribunal
de Conta-, em 25 de Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Quadro da arma de cavalaria:

Capitão de cavalaria, supranumerário, do regimento de
cavalaria n. o 8, onde continua colocado, Francisco
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Rodolfo Pereira dos Santos Oliveira, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Janeiro de 1958.
(Por portaria de 10 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente de cavalaria, adido, Vítor José de Ataide Saraiva Marques, que, por ter deixado de prestar serviço no comando militar de Moçambique, onde se encontrava em comissão militar, regressou em 22 de
Março de 1958, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria ele 5 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente de cavalaria, adido, Jerónimo Queiroga, que,
por ter deixado de prestar serviço no comando militar
de Macau, regressou em 31 de Março de 1958, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento da vaga no quadro.
(Por portaria de 11 de Abril de 1951:l,visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Quadro da arma de engenharia:

Coronel de engenharia, supranumerário, comandante da
Escola Prática de Engenharia, onde continua colocado, Albano Moreira de Almeida, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde 10 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão de engenharia, supranumerário,
do regimento
de engenharia n. o 2, onde continua colocado, Alípio
António Pissarra Diogo da Silva, que, por ter deixado
de fazer parte das forças expedicionárias ao Estado
da India, regressou em 2 de Março de 1958, desde
quando deve ser considerado nesta situação,
para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958, visada pelo 'rribunal
de Contas em 25 do A bril de 1958. Não são devidos emOlurnentos, nos termos do Deer ito n.? 22257).
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Quadro do serviço de saúde militar:

Tenente médico, adido, António João de Almeida Cerveira Seabra, que, por ter deixado de prestar serviço
no comando militar de Moçambique, onde se encontrava em comissão militar, regressou em 11 de Março
de 1958, desde quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente médico, supranumerário, do 1.0 grupo de companhias de saúde, Henrique Manuel Torres, qu~, por
ter deixado de prestar serviço no Estado da India,
onde se encontrava como expedicionário, regressou
em 7 de Abril de 1958, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decretd' n.? 22257).
(~lladro do serviço de administração militar:

'l'enente do serviço de administração
militar, adido,
Cirilo de Aguiar Santos, que, por ter deixado de
prestar serviço no comando militar do Estado da India,
onde se encontrava em comissão militar, regressou
em 27 de Março de 1958, desde quando deve ser
Considerado nesta situação, para preenchimento
de
Yaga no quadro.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).

Ten~nte do serviço de administração militar, adido,
Jaime Hélder Duarte Barro, que, por ter deixado de
prestar serviço no comando militar do Estado da
India, se apresentou em 7 de Abril de 1058, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 18 de Abril de 195 , visada pelo Tribunal
de ontas m 1 de Maio de 1958. ão são devidos emolumentos, nos termos do De .reto n.? 22257).
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Quadro do serviço de material:

Capitão do quadro do serviço de material, adido, Henrique Ferrer Simões Tavares, que, de regresso do
comando militar de Angola, se apresentou em 20 de
Outubro de 1957, para preenchimento
de vaga no
quadro ainda incompleto, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da sua apresentação.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Quadro dos serviços auxiliares

do Exército:

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário,
da 2. a Repartição da 1. a Direcção-Geral deste Ministério, onde continua colocado, Manuel
Lucindo Lopes, devendo ser considerado nesta situação desde 25 de Março de 1958, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumeritrio, da 2. a Repartição da La Direcção-Geral deste :Ministério, onde continua colocado, Tomás Avelino da Silva Miguel Pereira, devendo ser
considerado nesta situação desde 11 de Abril de 1958,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de J8 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos elo Decreto 11.° 22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, João Carlos de Frias Ribeiro, que, por ter
deixado de exercer as funções de subalterno de companhia do Colégio Militar, cargo de que fica exon~rado por esta portaria, se apresentou om 8 de Abnl
do 1958, desde quando deve ser considorado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria ele 18 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
ele Contas em 1 ele Maio de 1958.
ão são devidos emolumontos, nos termos do Decreto 11.° 22257).
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Extinto quadro anxílíar de arttlharia:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço nas Oficinas Gerais de
Equipamentos e Arreios, onde se encontrava adido,
o major do extinto quadro auxiliar de artilharia, na
situação de reserva, Carlos Augusto de Almeida, devendo er considerado nesta situação desde 15 de
Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 5 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Supranumerárlos
os
quadros:

por

excederem

Infantaria:

Capitão de infantaria,
upranumerârio, do batalhão de
caçadores n.? 1, Ago tinho Costa Alcobia, que, por
ter deixado de prestar serviço como expedicionário
no Estado da lndia, se apre enjou em 6 de Dezembro
d.e U)57, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 26 de Dezembro de 1957, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Cavalaria:

Capitão. de cavalaria, supranumerário. do regimento de
lanceu'os n.? 1, Francisco Rodolfo Pereira dos Santos
Oliveira, que, por ter deixado ,de prestar serviço como
expedicionário no Estado da India, se apresentou em
G. de Dezembro do 1057, de de quando deve ser conSIderado nesta situação.
(Por portaria de 26 de Dezembro de 1957, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, !lOS termo do Decreto n.? 22257).
Serviços auxutares do Exército:

Tene.nte do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adIdo, 'romãs Avelino da :-:Iilva~Iigllel Pereira, que,
por ter doL'\:ado de pre tar serviço no ~[inist6rio das
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Finanças, na Guarda Fiscal, se apresentou neste Ministério em 17 de Março de 1958, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 5 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 do Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Passagem
rárlo:

SI situação

Forças eventualmente

de supranume-

constituídas

Regimento de artilharia

no continente:

antiaérea

fixa

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Manuel Andrade de Beires Junqueira, nos
termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei
n.? 28401, substituído pelo Decreto-Lei n." 32692,
de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria
n. ° 10620, de 11 Março de 1944, por ter sido colocado no referido regimento para preenchimento
ele
vaga no quadro ainda incompleto, devendo ser considerado nesta situação desde 19 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 5 de Abril do 1958, visada pelo 'rriuunal
de Contas em 17 do Abri l de 1958. Não são devidos emOlumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Forças eventnalmente

constituídas
Estado da

no ultramar:

india

Capitão médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde,
onde continua colocado, Teófilo Nunes da Franca,
nos ter~os da segunda parte do artigo 58.° do De:
creto-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 ele 19-1.5,po.r
ter sido nomeado para fazer parte das forças expedicionárias ao Estado da índia, devendo ser considerado
nesta situação desde 18 de Abril de 1958.
(Por portaria de 23 g.e Abril do 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Major do serviço de administração militar, do 2.° grupo
de administração militar, onde continua colocado, Artur Neves Correia e Silva, nos termos da segunda
parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n.? 28401, suba-
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tituido 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
18 de Abril de 1958.
(Por portaria de 23 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n.? 1, onde continua colocado, José Lourenço Grenho, nos termos da segunda
parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n.? 28401, substituído pelo Decreto-Lei n.? 32 692, de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria n." 11 079,
~e 31 de Agosto de 1945, por ter sido nomeado para
~azer parte das forças expedicionárias ao Estado da
India, devendo ser considerado nesta situação desde
18 de Abril de 1958.
(Por portaria de 23 de Abril de 1958, visada pejo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1~58. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
~assage".,

à situação

de

adido:

No ultramar:
Angola

Capitüo de infantaria, do comando militar de Angola,
Luís Ataide da Silva Banazol, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço militar
to ultramar ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do
ecreto-Lei n.? 39816, de 14: de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 8 de
Abril de 1958.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Abril de 1958).

Capitã? de infantaria, do comando militar de Angola,
Adnano
otoro Madeira. por ter sido nomeado para
desempenhar uma comis ão de serviço militar no ultram!r ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n. 39816, de 14 de etembro de 1954, devendo ser
Considerado nesta ituação de de 8 de Abril de 1958.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958, anotada pelo Tribunal
de Conta em 23 d Abril de 1958).
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Alferes de infantaria, do comando militar de Angola,
José Ramalho da Rua, por ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço no ultramar
ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n. ° 39816, de 14 de Setembro de 10M, devendo ser
considerado nesta situação desde 26 de Março de 1958.
(Por portaria de 5 de Abril de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1958).

Capitão de artilharia, do comando militar de Angola,
Domingos Alves da Cruz, por ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço militar no
ultramar ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 8 de
Abril de 1958.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Abril de 1958).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do comando militar de Angola, Manuel Lucindo Lopes, por ter sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço militar no ultramar ao abrigo da
alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 3981G, de
14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desdo 8 de Abril de 1958.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas e.n 23 de Abril de 1958).
Moçambique

Capitão de artilharia, do comando militar de Mocambique, António Fialho Tereno, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço no ultramar ao abrigo da altnoa c) do artigo 3. ° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devondo
ser con iderado nosta situação desde 26 de MarçO
de 1958.
(Por portaria de 5 de Abril de 1958, anotada pelo 'ró bunal
de Contas em 15 do Abril de 1958).
Cabo Verde

Considerado adido em comissão civil na província de
Cabo Verde, como ajudante de campo do gov rnador
da mesma província, nos termos da última parte do
artigo 2.° do Decreto n.? 3081G, de 14 de Sotembro
de 19M, o capitão de infantaria, adido, Fernando
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Luis Guimarães da Costa, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Março de 1958 e deixando
de estar em comissão militar na referida provincia.
(Por portaria de 5 de Abril de 1958, anotada
de Contas em 15 de Abril de 1958).

pelo Tribunal

S. Tomé e Principe
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do comando militar de S. Tomé e Príncipe, .Joaquím
Augusto Soares, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço no ultramar ao
abrigo da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo
ser considerado nesta situação desde 14 de Abril
de 1958.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958, anotada
de Contas em 25 de Abril de 1958).

pelo Tribunal

Timor

Alferes do quadro do ervíços auxiliares do Exército,
do comando militar de Timor, Jálio Duarte Elias Ribeiro, por ter sido nomeado para de empenhar uma
Comissão de serviço no ultramar ao abrigo da alinea b) do artigo 3.° do Decreto-Lei n. ° 39 816, de
14 de etembro do 1954:, devendo ser considerado
ne 'ta situação desde 18 de Abril de 1958.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958, anotada
de Contas em 25 de Abril de 1958).

pelo Tribunal

Macau

Alferes do quadro do serviço auxiliares do Exército,
do comando militar de Macau, Manuel Fernandes
Mascarenha , por ter sido nomeado para desempenhar
uma cernis ão de erviço no ultramar ao abrigo da
alinea c) elo artigo 3.° do Decreto n.? 39816, de
1-4:de etembro de 1934, dev ndo ser considerado
nesta 'itua~ão desde 27 d ~rar<;o de 1958.
. (Por portaria de 11 de Abril de 1958, anotada
de Contas em 23 de Abril do 1958).

pelo Tribunal

Na Guarda Nacional Republicana:

Ca~tão de infantaria, da 3. a Repartição da 1. a Direcção- er~l deste Mini tório, Tiago Adalberto ele Brito
Na Cimento, por ter sido requi itado para desempe-
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nhar uma comissão de serviço dependente do ::\Iinistério do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Abril de 1958.
(Por portaria de 5 de Abril de 1958, anotada pelo Tribunal
de Coutas em 15 de Abril de 1958).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Ex,_ército,
do regimento de artilharia pesada n.? 2, Angelo
Martins da Fonte, 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 25 de
Março de 1958.
(Por portaria de 5 de Abril de 1958, anotada pelo 'I'ribunal
de Contas em 15 de Abril de 1958).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
no quadro, Manuel António da Costa, 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 Abril de 1958.
(Por portaria de 18 de Abril ele 1958, anotada pelo Tribunal
de Conta, em 25 de Abril do 1958).
Na Polícia de Segurança PtibUca:

Tenente de infantaria, do batalhão independente de infantaria n.? 19, Ramiro Morna do Nascimento, por
ter sido requisitado para desempenhar uma comi srw
de serviço dependente do 'Ministério do Interior, na
Policia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação desde 10 de Abril de H)58.
(Por portaria do 18 de Abril do 1958, anotada pelo 'l'ribunal
de Contas em 23 de Abril de 1958).
Em estabelecimentos

militares:

Trihunal.:
2.· Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Coronel de cavalaria, promotor de ju tiça do 2.° Tribu
nal Militar' Territorial de Lisboa, Eduardo Rodrigues
de Almeida Dias, por ter sido nomeado para o refe-
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rido cargo por portaria desta data, devendo ser considerado nest.a situação desde 9 de Abril de 1958.
(Por portaria de 12 de Abril de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Abril de 1958).
Estabelecimentos

de instrução:
Colégio Militar

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do Colégio Militar, Tomás Avelino da Silva Miguel
Pereira, por ter sido nomeado, por portaria desta
data, subalterno de companhia do referido Colégio,
devendo ser considerado nesta situação desde 8 de
Abril de 1958.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Abril de 1958).
Estabelecimentos

produtores:

Conselho Fiscal dos Estabelecimentos

Fabris

Brigadeiro, na situação de reserva, Arménio Leal Marq~es, por ter sido nomeado pre idente do Conselho
FIscal dos Estabelecimentos Fabris deste Ministério,
por portaria desta data, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Abril de 1(58).

Coronel de artilharia, vogal do Conselho Fiscal dos Esiabelecimento
Fabris deste Ministério, Manuel de
esus Ramos, por ter sido nomeado para desempenhar
o c.argo de vogal do mesmo Estabelecimento por portana de 5 de Abril de 1958, devendo ser considerado
nesta situação desde 11 de' Abril de 1958.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958, anotada peJo Tribunal
de Contas em 23 de Abril de 1958).
Manutenção Militar

CaPitão do serviço de aministração militar, da Manutenç~o Militar, Eduardo José de Miranda Gomes, por ter
sldo nomeado para de empenhar um cargo na referida
Manutenção, como gerente da messe do Porto, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Abril
d e 1958.
(P~r portaria de 11 de Abril de 1958, anotada peJo Tribunal
e Contas em 23 de Abril de 1958).
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Oflcinas Gerais de Material de Engenharia

Tenente do quadro de engenheiros do serviço de material, engenheiro das Oficinas Gerais de Material de
Engenharia, Antónios Frias dos Santos Costa, por ter
sido nomeado para o referido cargo por portaria
desta data, devendo considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Abril de 1958, anotada
Contas em 15 ele Abril de de 1958).
Passagem

à situação

de

pelo Tribunal

de

reserva:

Brigadeiro, da Direcção da Arma de Infantaria, António
Amilcar Botelho Coelho, nos termos da alínea a) do
artigo 12.0 do Decreto-Lei n." 36304, alterado pelo
Decreto-Lei n." 38916, de 18 de Setembro de 1952,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de
Abril de 1958. •
(Por portaria de 12 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Abril ele 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Coronel de artilharia, adido, promotor de justiça do
2. o Tribunal Militar Territorial de Lisboa, Manuel
Guerra Pinheiro, nos termos da primeira parte da
alínea c) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n. o 36304,
alterado pelo Decreto-Lei n. o 38 916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Abril de 1958.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Abril de 1958. Não são devidos emolumen. tos, nos termos elo Decreto n.? 22257).

Tenente-coronel
médico, director do hospital militar
regional n.? 2, António Augusto de Melo, nos termos
da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n." 36304,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de S~tembro de 1952, devendo ser considerado nesta SItuação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão do extinto quadro de picadores militares, do
Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos, Francisco Manuel Pires, no termos da ali-
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nea 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 17 de Abril de 1958.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

CapitrlO do quadro dos serviços auxiliares de Exército,
da 3. a Repartição
da 1.a Direcção-Geral deste Ministério, Armando de Seixas Gomes, nos termos da
alínea b) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 36304,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setemde Hl52, devendo ser considerado nesta situação desde
18 de Abril de 1958.
(Por portaria de 1~ de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 ele Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).
J=)assagem

à situação

de

reforma:

(Despacho do 20 do lIIarço rlo 1958, da Caixa Geral de Dopósttos,
Cródito o Previdência,
puhllc1ido no Diário do Governo n.? 70,
2. a sõrto, do 24 do mesmo mês e auo),

general Luís Pinto LeIo, desde 19 de Novembro de 1957.
Oronel do serviço de administração militar Adriano
Joaquim do Carvalho, desde 17 de Novembro de 1957.
Tenente-coronel de infantaria Teodoro Virgílio da Silva
1 ~antos, desde 14: de Outubro de 1957.
fa~or do extinto quadro de oficiais do secretariado miC h~a~'António Isidro Gama, desde 2 de Janeiro ele 1958.
apttues de infantaria:
Kuma Pompílio Rosendo Correia, desde 4: de Julho de 1957.
António Gomes, desde :?3 do Novembro ele 1957.
J o 'é da Conceição das Xeves }fartins, desd 8 do
Dezembro de 1957.
Yicente Leonardo José da ~ilva, desde 29 de Dezembro de 1957.
CÓsar Esteves Ba o , desde 8 de Janeiro de 1958.
OttpiF

.
aes de cavalaria:

Clemente Jo é Juncal, desde 29 de etembro de
1957.
Manuel da Costa Ferro de Carvalho, desde 30 do
Dezemhro de 1957.
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do Exército:

António Rodrigues
Carvalheiro,
desde 19 de Dezembro de 1957.
Luís Augusto Cristóvão, desde 5 de Janeiro de 1958.
Modesto Teixeira,
desde 15 de Janeiro
de 1958.
Capitão do extinto quadro auxiliar do artilharia António Gonçalves
da Silva, desde 16 de Dezembro
de
1957.
Capitão chefe de banda de música Francisco
Alves J
nior, desde 27 de Outubro do 1957.
Tenentes
de infantaria:
ú-

Ismael de Jesus da Gama Saraiva,
desde 17 de
Setembro
de 1957.
Manuel Carlos de Sousa, desde 4: de Outubro de
1937.
António Joaquim Fortes,
desde 17 de Novembro
de 1957.
Tenentes

de cavalaria:

Carlos Rodolfo Gavazzi,
desde 30 de Agosto de
1957.
Agostinho
António Favita,
desde 4: de ~ otombro
de 1957.
Tenentes

do quadro

dos serviços

auxiliares

do Exército:

João da Conceição,
desde 6 de Dezembro de 1957.
Carlos Augusto Afonso, desde 12 de Dezembro de
1957.
Todos estes oficiais se encontravam
na situação de
reserva
e passam à nova situação
nOK termos da alínea a) do artigo 13.° do Decreto-Lei
n.? 3G 304:, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 08916, do 18 de etombro
de 19D2, por terem atingido o limito <lo idade, com
excepção do último, que o é nos termos da alínea a) do
artigo 2.° do Decreto-Lei
n.? 284:04, elo :n de Dezembro de 1937, por ter sido julgado
incapaz de todo o
serviço.
(Por portaria de 1 de Abril C](' 1958. Xão carece de visto ou
anotação do Tribunal de Contas).
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(De-pacuo de 21 do Ahril do 1958, da Cní xa Geral de Depósitos,
Cródito e Provldêncta, p ub lj cado no D'iàrío do Guverno 11.° 07,
2. a sérte, de 24 do mesmo mês o ano).

Tenente-coronel
de artilharia,
adido, José Agostinho,
nos termo
da alínea a) do artigo 13.° do Decreto-Lei n.? 36 304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38 91G,
de 18 de Setembro
de 1952, por ter atingido o limite
de idade, devendo
ser con iderado
nesta situação
desde 1 de Março de 1958. Este oficial não tem
direito a pensão por este Ministério
por ter optado
pe lo cargo civil.
(Por portaria de 25 de Abril ele 1958. Não carece de visto ou
anotação do Tribunal de Coutas).

Oficiais de complemento
Abatidos:

Abatido ao efectivo do Exército, por ter ingressado provisoriamente
no quadro permanente
de engenheiros
electrotécnicos
da Força Aérea e ser promovido
a
aspirante
a oficial por portaria
de 15 de Fevereiro
d.e 1958, inserta na Ordem à Aeronáutica n.? 1, 2.a série, de 28 do mesmo mês e ano, o o Idade cadete
n.? 558/57, do batalhão
de telegrafistas,
Virgllio de
Jesus Cardoso, devendo
er considerado
nesta situação
desde 13 de Fevereiro
de 1958.
Abatidos ao efectivo do Exército, por terem tido passagem
ao quadro de oficiais milicianos engenheiros
da Força
Aé:ea, nos termos do § único do artigo 4.° da Portana n.? 14 844, de 14 de Abril de 1954, os aspirantes
oficial milicianos de artilharia, do regimento do ar tiharia de costa, José Luís Batalha Jardim, António
Alberto Neve
Mourato Gordo e de engenharia
(sapador), da escola prática
da arma, Carlos Eduardo
Mendes Castanheira,
Alfredo Manuel Florenço
'I'ovar
~e ~emos, Mário Manuel Machado de Abreu e João
darta 'reles de Almeida de E~a, devendo ser considerados nesta situação desde 13 de Fevereiro de 1958.

i

(Por portarias de 13 de Fevereiro de 1!)58, visadas pelo Tribunal de Contas em 15 de Abril de 1058. Não são devidos
étnolumentos, dos termos do Decreto n.O 22257).
Abatido ao efectivo do Exército,
por ter tido pa sagem
~ quadro do oficiais milicianos farmacêuticos
da Força
érea, nOH termo
dos artigos 1.0 o 13.° do Decreto-
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-Lei n.? 41492, de 31 de Dezembro de 1957, o aspirante a oficial miliciano farmacêutico, da Escola do
Serviço de Saúde Militar, Manuel Luis da Costa
Cabral Correia, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 13 ele Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal ele Contas em 15 de Abril de 1958).

Abatidos ao efectivo do Exército, por terem tido passagem ao quadro de oficiais milicianos de intendência
e contabilidade da Força Aérea, nos termos dos artigos 1.0 e 13.0 do Decreto-Lei n.? 41492, de 31 de
Dezembro de 1937, os aspirantes a oficial milicianos
do serviço de administração militar, da escola prática
do mesmo serviço, Fernando José Mendes Pessoa
Fragoso, Humberto de Castro Goulart da Silva e
Mário Gomes Ribeiro, devendo ser considerados nesta
situação desde 13 de Fevereiro de 1958.
. (Por portaria de 13 do Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 15 de Abril de 1958).

Abatidos ao efectivo do Exército, por terem tido passagem ao quadro dos oficiais milicianos do serviço geral
da Força Aérea, nos termos dos artigos 1.0 e 13.0 do
Decreto-Lei n. o 41 492, de 31 de Dezembro de 1937,
os aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, secretariado, da escola prática do
mesmo serviço, Luís Alberto de Macedo Teixeira
Bastos, Cerber Lino Fernandes de Freitas, Carlos
José Faria Amaral, Jaime de )\fatos Candeias, José
Otto Biener Henrique Pedro, Alvaro de Cunha Esperança, Flávio Henrique Vara, Joaquim Simões de
Brito e José da Conceição Santos, devendo ser considerados nesta situação desde 13 do Fevereiro de
1958.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 15 de Abril de 1958).'

Abatido ao efectivo do Exército, por ter tido passagem
às lj orças Aéreas, o aspirante a oficial miliciano, do
grupo de companhia de trem auto, Vasco Pedro Ribeiro Pereira de Carvalho, devendo ser consideradu
nesta situação desde 4 de Abril de 1958.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958, anotada pelo Tribunal
do Contas om 23 do Abril do 1958).

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITü

N.o 4

295

Oernltldos:

Demitido de oficial do Exército,
ao abrigo do artigo 40.(}
do Código de Justiça Militar, o alferes miliciano do
serviço de administração
militar, licenciado, do centro
de mobilização
de administração
militar n.? 2, João
de Barros Couto Rosado.
(Por portaria de 5 de Abril de 1958, anotada
do Conta em 15 de Abril de 1958).

I.....
gr- esso

nos

peJo Tribunal

quad ...
os:

Quadro da arma de infantaria:
Considerado regressado
ao serviço deste ~Iinistério, por
ter deixado de prestar serviço na província de Angola,
onde se encontrava em comissão militar, o alferes
l~.iliciano de infantaria
Carlos Agostinho
Garcia da
Süva, devendo ser considerado
nesta situação desde
20 de Dezembro de 1957.
Considerado regressado
an serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar
erviço na província de Macau,
onde se encontrava
em comis ão militar, o alferes
llliliciano de itifantar-ia ~ranuel de Brito Duarte, de~endo
er considerado
nesta situação
desde 2 de
C u.tubro de 1957.
.
...
onslderado regressado
ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de Macau,
o~~e se encontrava
em comissão militar, o alferes
nllltciano de infantaria
Manuel Lopes Cantante,
devendo ser considerado
nesta situação desde 26 de
.._, e~Ombro de 1957.
ConSIderado regressado
ao serviço deste )Iinistério,
por
ter deixado de prestar
serviço na província de Macau,
~n~o . se encontrava
em comissão militar, o alferes
e Infantaria António J orce Marques
orrnno, devendo
sl'er conKiderado nesta situação desde 26 de Setembro

(01957.

Considerado resres ado ao serviço deste Ministério, por
ter d .
b
•
•
elxado de pre tal' serviço na província de Macau,
o~fe so encontrava
em comissão militar, o alferes
~llciano
de infantaria
Rui Vítor da Silva Almeida,
Revendo ser considerado
ne ta situação desde 26 ele
'etembro
de 1957.
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Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de Macau,
onde se encontrava em comissão militar, o alferes miliciano de infantaria Fernando Adelino Fabião, devendo
ser considerado nesta situação desde 26 de Setembro
de 1957.
(Por portarias de 13 de Janeiro de 1958, visadas pelo Tribunal
de Contas em 25 de Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Quadro da arma de cavalaria:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de Macau,
onde se encontrava em comissão militar, o alferes
miliciano de cavalaria José Nunes de Oliveira e Sousa,
devendo ser considerado nesta situação desde 20 de
Dezembro de 1957.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Passagem
No

à

situação

de

adido:

ultramar:
Angola

Alferes miliciano de infantaria, do comando militar de
Angola, Francisco José Lopes Vide Matos Chaves,
l)or ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço no ultramar ao abrigo da alínea c) do
artigo 3.° do Decreto-Lei 11.°39816, de 1-i de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação
desde 26 de Março de 1958.
(Por portaria de 11 ele Abril de 1958, anotada
1113 Coutas em 23 de Abril de 1\>58).

pelo Tribunal

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infuntaria n. o 15, António José de Carvalho Monteiro, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço na província de Angola ao abrigo da alínea c)
do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 do
Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta
situação desde 8 de Abril de 1958.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958, anotada
de Contas em 23 de .\ bril ele 1\>58).

pelo Trihun::d

2.- Série
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Moçambique

Alferes miliciano de infantaria, do comando militar de
Moçambique, João António Bravo Dionísio Bizarro
Nunes Vicente, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço no ultramar ao abrigo
da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816,
de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 26 de Março de 1958.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958, anotada
de Contas em 23 de Abril de 1958).

pelo Tribunal

Macau

Tenente miliciano de infantaria, do batalhão independente de infantaria n.? 19, José Jorge Frutuoso da
Sil va, por ter sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço na província de Macau ao abrigo
da alínea b) do artigo 3.° do Decreto n. ° 39 816, de
14. de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 3 de Abril de 1958.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958, auotada
de Contas em 23 de Abril de 1958) .

pelo Tribunal

.

~.ssagerYl
IIclanoe

à situação
da reserva:

de

oficiais

rYll-

Infantaria

Tenentes milicianos:
Carlos Cândido Gonçalves Cirne, do comando militar de Moçambique, desde 11 de Março de 1958.
Fr~ncisco 4ntónio Vidal Abreu, do centro de mobilIzação de infantaria n.? 1, desde 4 de Março
de 1958.
.
José Bernardino Correia de Sá, do centro de mobilização de infantaria n.? 5, desde 6 de Março
de 1958.
Albertino dos Santos Matias, do centro de mobilização de infantaria u.? 14, desde 5 de Março
de 1958.
Rogério Pinto, do centro de mobilização de infantaria n.? 15, desde 14 de Mar<;o de 1958.
António Eduardo Forçado Correia, do centro de
mobilização de infantaria n. ° 16, desde 16 de
Mar~o de 1958.
João l\filitão Rodrigues, do centro de mobilização
de infantaria n." 19, desde 10 de Março de 1958.
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Alferes milicianos:
Manuel de Almeida Rino Júnior, do centro de mobilização de infantaria n.? 1, desde 27 de Março
de 1958.
João Rodrigues Ferreira
Chaves, do centro de
mobilização de infantaria n.? 8, desde 13 de )1ar1;0
de 1958.
Artilharia

'Tenente miliciano José Júlio de Albuquerque, do centro de mobilização de artilharia n.? 12, desde 16 de
Março de 1!)58
Engenharia

Tenente miliciano João Filipe, do comando militar de
Moçambique, desde 23 de Março de 1958.
Todos nos termos dos artigos 25.° e 26. ° do Decreto n.? 36304, de 24 de Maio de 1947, alterado pelo
Decreto-Lei n." 38916, de 18 de Setembro de lJJ2,
por terem atingido o limite de idado, devendo ser considerados nesta situação desde as datas que a cada um
vão indicadas. Encontravam-se
todos na situação de
licenciados.
(Por portaria de 18 de Abril de 1058, anotada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Abril de 1958).
Serviço de saúde militar -

Tenentes

Médicos

milicianos:

Manuel Nunes Félix Ribeiro. do centro de mobilízação do serviço de saúde n.? 1, desde 1 de
Março de 1958.
Bernardino dos Santos Freire, do centro de mobiIização do serviço de aúde n.? 1, desde.) de
Março de 1958.
Fernando dos Santos Agudo, do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 1, de sde 8 de
Março elo 1!)58.
Augusto de Assunção 'I'avares, do centro de mobilizaçâo do serviço de saúdo B.O 1, desde 27 de
Março de 1958.
Rolando Van-Zoller, do centro de mobilização <lo
serviço de saúde 11. ° 2, desde 9 de Março de 1!)~)8.
Manuel Garrido Viana, do centro do mobilização
do serviço de saúdo n.? 2, d sele 13 de Mar<:o
de 1958.

2." Série
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Luis António Ventura, do centro de mobilização
do serviço de saúde n.? 2, desde 15 de Março
de 1958.
Mário de Oliveira, do centro de mobilização do
serviço de saúde n.? 2, desde 25 de Março de 1958.
António José de Araújo, do centro de mobilização
do serviço de saúde n.? 2, desde 26 de Março
de 1958.
Manuel Ribeiro Miranda, do centro de mobilização
do serviço de saúde n.? 2, desde 28 de Março
de 1958.
Serviço de administração militar

Alferes miliciano

:

Miguel Nepomuceno, do comando militar de Angola, desde 17 de 'Março de 1958.
José Augusto das Neves Cabral, do centro de
mobilização do serviço de administração militar,
de de 30 de 11arço de 1958.
L ~odos nos termos dos artigos 25.° e 26.° do Decreto- el n.? 36304, modificado pelo Decreto-Lei n.? 38 916,
de 18 de Setembro de 195~, devendo ser considerados
nesta situa<;ão desde a datas que a cada um vão indiCadas.
(Por portaria de 5 de Abril de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1958).
.
e.lxas

de

serviço:

Tenentes milicianos de reserva:
De infantaria, João Rodrigues
de Janeiro de 195 .

da Costa, desde 28

De artilharia:
Luis Carlos O' Neill de Bulhões, desde () de
Janeiro de 1938.
Marco« Pereira Monteiro, desde 30 de Janeiro
de 1938.
Manu 1 do :-\antos Be sone Basto, desde 31
de Janeiro de H.l38.
Vasco Alexandre do Vale Monteiro, desde 16
de F rvereiro de 1958.
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Do serviço de saúde (médicos):
Jorge de Sousa Falcão Pacheco, desde 5 de
Janeiro de 1958.
Amândio do Campos, desde 5 dé Janeiro de
1958.
Leonel Lopes de Santana Marques, desde G
de Janeiro de 1958.
Roberto da Fonseca, desde 9 de Janeiro de 1958.
José Marques do Ansiães Proença, desde 10
de Janeiro de ] 958.
Domingos José Dias, desde 11 de Janeiro de
1958.
Mário Pereira Laje, desde 14 de Janeiro de
1958.
Manuel Simões da Cruz, desde 19 de Janeiro
de 1958.
Abílio Gomes da Silva Reis, desde 23 de Janeiro de 1958.
Albino Pinto Coelho, desde 25 de .J aneiro de
1958.
António Augusto Taborda, desde 2 de Fevereiro de 1958.
Rui Alberto Barbosa Viana, desde 9 de Fevereiro do 1958.
Lívio Lopes Ferreira, de de 10 de Fevereiro
de 1958.
Jaime de Oliveira Magalhães, desde 1 de Março
de 1958.
José Ribeiro de Andrade Magalhães, de de 1
de Março de 1958.
Luís Filipe Estêvão da Silva, desde 3 de Março
de H)58.
Eugénio da Rocha Santo , desde 7 de ::\larc;u
de 1938.
José Troncho de Melo. desde 15 de Marçc de
1958.
.
José Joaquim Faria de Oliveira, desde l(i de
1\1a1'<;odo 1958.
'I'ornás Guhríel Ribeiro, desde 18 do )far<;O
de 1958.
Raul de Oliveira Foijrt , desde 29 de ~rarc:O
de 1%8.
JÜ,Taro .Ade]ino do Hosário C01a,0, dCf\do 9
do Jnnoiro de 19;> .

2.' Série

Do serviço de administração
cisco da
ilva Fonseca,
de 1958.
Alferes
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milicianos

militar António Frandesde 7 de Fevereiro

de reserva:

De infantaria:
António Alves Pacheco,
desde 7 de Janeiro
de 1958.
J cão dos Santos Ai, desde 5 de Fevereiro
de

1958.
António Teixeira
ele 1958.
Joaquim Cardoso
reiro de 1958.
Delfim Pinto ele
de 1958.
Pedro de Xlorais
de 1958.

Dias,

desde

Figueiró,

10 de Fevereiro

desde

1() de Feve-

Campos,

desde

4 de Março

Gouveia,

desde

30 de Março

De artilharia:
José Vertssimo Bapti ta, desde 1 ele Fevereiro
de 1958.
Lídio Gomes Cruz, de de 10 do Fevereiro
de

1058.
Augusto
Gomo
Pinheiro,
desde Hl de
reiro de 1038.
Abel Fernando
Xavier Dantas da Silva,
~7 de Fevereiro
de 1\),)8.
.
.Manuel Ferreira
de Brito, de de 21 do
de 1958.
António
_\.ugusto
Domingues,
desde
Março de 1!lf)8.
:'IUrio Ferreira
(todinho,
desde:.?
do
de 1H5'.
D

cavalaria

Fevedesde
:\Larço

:.?:3 de
Março

Alberto

Vítor de Paiva Portugal, desde
de 1\)58.
Do engenharia
Carlos
António
• 'ilva :'IIartinho,
desde ]4 <lo Janeiro do l\J;)H.
Do Heryiço de administração
militar Carlos Ho-

14 de Fevereiro

mem do Figueir

xlo, d silo G de Março de lHi) .
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a oficial milicianos de reserva:

Do serviço de saúde (médicos):
João Baptista Lopes Rebordão, desde 17 de
Janeiro de 1958.
Joaquim 'I'eotónio de Sousa Palmeira, desde

18 de Fevereiro de 1958.
Do serviço veterinário militar Manuel Ferreira Sales Guedes, desde 23 de Fevereiro de 1958.
Por terem atingido o limite de idade nas datas que
lhes vão indicadas, desde quando são considerados na
nova situação nos termos do § 5.° do artigo 61.° do
Decreto n.? 12017, de 2 de Agosto de 1926.
(Por portaria de 5 de Abril de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1958).

Aspirante a oficial miliciano
independente de infantaria
râo Ruivo, nos termos da
do Decreto-Lei n.? 28404,
1937, por ter sido julgado
militar pela junta hospitalar
Militar Principal, devendo
tuação desde 20 de nfarço

de infantaria, do batalhão
n.? 19, Joaquim Belo Bairúltima parte do artigo 3.°
de 31 de Dezembro de
incapaz de todo o serviço
de inspecção do Hospital
ser considerado nesta side 1958.

(Por portaria de 5 de Abril de 1958, anotada pejo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1958).

111- PROMOÇOES
Oficiais do quadro permanente
Armas

e

serviços:

Mlnistório do Exército:
La Direcção-Geral -I.' Repartição

Capitão do quadro dos serviços auxiliar s do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Francisco
Pire.
(Por portarias de 18 do Abril de 1958, visadas pelo Tribubunal de Contas em 28 de Abril de 1958. ão devidos emolumentos, !lOS termos do Decreto n.O22257).

2.' Série
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1.' Dlreeção-Beral - 2.' Repartição

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os alferes do quadro dos mesmos serviços Júlio Mendes Rebelo e Alberto Carvalho de Almeida. Contam
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Oontas em 2 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

L' Direcção-Geral-

Tenente-coronel,
Sousa.

3.' Repartição

o major de artilharia

João Carlos de

(Por portaria de 18 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os alferes do quadro dos mesmos serviços João Nunes Cebola e Cristóvão da Piedade Mendes. Contam
a antiguidade de de 1 ele Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do "Decreto n.O 22257).

Repartição Geral

'renente do quadro do. serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços António
In)araiso Tacanho. Conta a antiguidade desde 1 ele
ezembro de 1957.
(Por portaria UP, 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 19:\8. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

2.' Direcçllo-Geral - 3.' Repartição

Major do serviço de administração militar, o capitão do
InesInO serviço Jorge da Fonseca Dores.
(Por portaria de 28 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de :\laio de 1058. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto II." 22257).

Conselho administrativo da 1.' e 2.' Direcçôes-âerais

A.lf~·e.sdo serviço de administrucão militar, o aspirante a
o c~al do mesmo serviço, ela E cola Prática de A dministraçao ~lilitar, Xlanuel Antônio Palminha acramento.
(PO ! portaria de 1 ele Abril ele 1958, visada pelo Tribunal
(eI Oontas em 1 de Maio de ]\)58. , ão devidos emoluruentos, no' termos do Decreto 11.° 22 257).
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3.' Direcção-Geral- 3.' Repartição

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Mário da
Cruz Vieira. Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Serviços

3.· Direcção-Geral
Cartográflcos do Exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, o alferes do quadro dos mesmos serviços,
adido, Gilberto Gaspar, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Ministério do Ex.ército - QuarUis-generais:
Governo Militar de Lisboa

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços João Óscar
Lopes e Silva. Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro le 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
de infantaria Joaquim Pereira
Lamego.
(Por portaria de 18 ele Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Abril de lf158. Hão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n'O 22257).
I.' região militar - Centro cripto

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Abel 'imões
Saraiva. Conta a antiguidade desde 1 do Dozembro
de 1957.
(Por portaria ele 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).
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2.' região militar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante João Luis Rodrigues.
(Por portaria ele 23 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos ernolumontos, nos termos do Decreto n.? 22257).
3.. região militar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
~. sargento-ajudante
de infantaria Rafael Augusto
~tlva Graça Ferreira.
(Por portaria de 11 de Abril ele 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Abri l de 1058. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
4.' região militar

Tenentes do
os ~lfere
tónlO dos
Contam a

quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do quadro dos mesmos serviços João AnSantos Rodrigues e António José Afonso.
antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.

(Por portaria de 1 ele Janeiro de 1058, visada pelo Tribunal
de Contas cm 1 de :'IIaio de 1058. São devidos emolumentos,
!lOS termos do Decreto n.? 22257).
Comando militar

dos Açores

Alfere d o serviço
.
d e a drni
.
te
num tração nuilitl ar, o asplran
11. oficial do mesmo serviço,
da E cola Prática de
Ab~ministra\ão :JIilitar, Lui
everino Lage Faria Rielro.
N

(Por portaria de 1 rle Abril de 1058, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 ele Maio de 1058. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22257).
Comando militar

'1'

da Madeira - Centro cripta

enent~ do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
~lf~l'('s do quadro dos mesmos serviços
Amílcar
etrelra. Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro
1 1957.
(e

l'

(P~r portaria de> 1 de Jnnoiro de 1\)[) , visada pelo Tribunal
l e Contas em 1 de Maio de 105 . 'âo devidos emolumentos,
nos termos do I )ecreto 11 •• 22257).
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l\Iinistério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os alferes do quadro dos mesmos serviços António
da Conceição Neves e António de Sousa Barão. Oontam a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).
Regimentode infantaria n." 2

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria, da Escola
Prática de Infantaria, José Alberto Ponces de Oarvalho Aparicio, Duarte Rui Lemos da Fontoura, Jorge
Esteves de Almeida, António José
antiago Maia,
João Luis da Costa Martins Ares, Francisco Ramos
Brissos de Carvalho, António Manuel Duarte Botolho,
Joaquim Simões Duarte, Jorge Alberto Madeira de
Velasco Martins e Rui Mário Soares.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Abril (le 1958. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes do serviço ele administração
militar, o aspirante
a oficial do mesmo serviço, da Escola Prática de
Administração Militar, Alexandre Hipólito dos Santos.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas cm 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos (lo Decreto n.? 22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército.
o alferos do quadro dos mesmos erviços Rogério do
Carmo Pimenta. Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro do 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 19fí8, visada pelo Tribunal
de Contas cm 1 de Maio do 1958. São devi elo emolumentos, nos termos do Decreto n.O 222[)7).
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n. o 5

Alferes do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial do mesmo serviço, da Escola Prática de Administração Militar, Rui Manuel Gomes Cabral Telo.
(Por portaria de 1 de Abril de 1!J58, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1!J58. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22257).
Regimento de infantaria

n.O 7

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria, da escola
prática da arma, Luís Augusto 'I'avares Soares da
Cunha, António José Brites Leitão Rito, José Alberto
de Moura Calheiros, José Guilherme Rosa Rodrigues
Mansilha, Carlos Graciano de Oliveira Gordalina,
.\..ntónio Maia Correia, Carlos Alberto Rebelo Marques, António João Rocha de Carvalho, João Manuel
Vilar Nunes, Vítor Manuel Rodrigues Alves e Henrique de Sousa Afonso.
Regimento de infantaria

n.O 10

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria, da escola
P::ática da arma, Fernàndo dos Santos Rodrigues Trovao, Artur da Fonseca da Mota Freitas, Azuil Dias
de Caryalho e Artur Manuel Carneiro Geraldes Nunes.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribuual de
Contas em 18 de Abril de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Docreto n.? 22257).
Regimento de infantaria

n.O II

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
Os sargento-ajudante
de infantaria Mário Aldeano dos
antos.
.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958,\visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Abril de 19515. ~ão devidos emolumentos, nos termo do Decreto n.O 22257).
Regimento de infantaria n. o 12

.\.lfel',e~, os aspirantes a oficial de infantaria, da escola
t'ahca da arma, José Abilio Lomba Martins, Fernando
B an~el Afonso de Almeida, António Luis Baptista
rahl'lnhas, José António ilvestre Martins, José Agosll
o Gome e Fernando Franci co ~fOl'gado Corte
eal.

R

(Pg portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
outas em 18 de Abril de 195 . São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto !l.O 22257 .
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n.· 14

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria, da escola
prática da arma, António Afonso da Silva Vigário,
Alvaro Teixeira Soares, Renato Vieira de Sousa e
António Teixeira Martins.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Abril de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257.

Tenente do quadro técnico do serviço de material,
o alferes do quadro do mesmo serviço Anibal Ortis
Martins. Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Abril de ·1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto li.O. 22 257).
Regimento de infantaria

n.O 15

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria, da escola
prática da arma, Alcides Pinto, Isidoro de Azevedo
Gomes Coelho, José Maria de Melo Parente, Francisco do Nascimento Cordeiro, João José Louro Rodrigues de Passos, António Feliciano Mota da Câmara
Soares Tavares, Albano Paula de Carvalho, Adriano
do Patrocínio Rodrigues Sanches, José Vicente da
Silva Júnior e Joaquim Manuel Trigo Mira 1\fensurado.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958.2,visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Batalhão de caçadores n. ° 4

Tenente-coronel,
comandante, o major de infantaria.
comandante interino, Luis Augusto de Matos Palettí(Por portaria de 18 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Abril de Hl58. São devidos ernolumel'tos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Batalhão de caçadores n. ° 5

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exórcit~l,
o alferes do quadro dos mesmos serviços A urélJO
Peixoto de Carvalho. Conta a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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n.O I

Capitão do quadro do serviço de material, o tenente do
quadro do mesmo serviço Jorge Campos Mascarenhas.
(Por portaria de 1. de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 2

Alferes, os aspirantes a oficial de artilharia, da escola
p~ática da arma, Luis Francisco Domingues, FranCiSCO Cordeiro da Fonseca, Joaquim José Pontes Val~gão, Hélder Reis de Oliveira, António João Chumbüo dos Anjos Ruivinho, António de Albuquerque e
Fernando António da Fonseca Lopes de Resende.
(Por portaria de 1 de Abril de 1.958, visada pelo Tribunal de
Coutas em 18 de Abril de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto~ n.? 22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
alferes do quadro dos mesmos serviços Gregório
oelho Pintado. Conta a antiguidade desde 1 de
nezembro de 1957.

C

(Por portaria de 1 de Janeiro do 1958, visada pelo Tribunal
do Contas em 1. de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 3

Capitão do quadro do serviço de material, o tenente do
tuadro do mesmo serviço Armando !losa Treichlel'
\.nopfli.
(Por portaria de 1 do Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Abril de 1958. !:ião devidos emolumento , nos termos cio Decreto n.O 22257).
Regimento de artilharia

ligeira

n. ° 4

Alfe,~e~, os aspirantes a oficial de artilharia, da escola
Platica da arma Dominzos Alberto Pinto Catalão
AbU'
't>
,
t
10 ~Iargarido
Gonçalves, Carlos Alberto de MaS
_9-uelfiLO,Manuel Jorge Borrega, Francisco Matias
Aarao. da Cunha, Luís Filipe Godinho BiIro, Augusto
ntólllo Capelo de Azevedo Batalha, Henrique Ma-
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nuel Viegas da Silva, Carlos Manuel de Sousa Paz e
José Manuel Santos Faria Leal.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Abril de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente do quadro técnico do serviço de material,
o alferes do quadro do mesmo serviço João José
dos Santos Ferreira. Conta a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 5

Coronel, comandante, o tenente-coronel
de artilharia,
2. o comandante, Cipriano Alfredo Fontes.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial do mesmo serviço, da Escola Prática de
Administração
Militar, António Francisco
Lopes
Alves Ferreira.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Alferes, os aspirantes a oficial de artilharia, da escol~
prática da arma, Luis. António Temudo Gagliarc1iUl
Graça, Herculano Caetano Costa, João Carlos Vale
de Brito e Faro, Alexandre Afonso Rebelo da Silva
de Aragão, Nuno Ramiro Esteves e Raul FrançoIs
Ribeiro Carneiro Martins.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Abril de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O22257).

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os alferes do quadro dos me mos serviços Alberto
Correia Pinto e Luí Raul Vilhena Ribeiro. Contalll
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 ele Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
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pesada n.O 3

Alferes, os aspirantes a oficial de artilharia, da escola
prática da arma, Manuel Carlos da Conceição Guimarães, José de Magalhães Fernandes Basto, José
Faria Pires Correia, José Fernando Proença de Almeida, Aleixo Barata Pinto Tonelo, José Manuel Pinto
Pereira, Afonso José de Lima Vieira Moniz, Ricardo
Lopes da Silveira, Jaime de Jesus Oliveira e Manuel
de Simas da Silveira.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.' 2

Alferes do serviço de administração milita!', o aspirante
a oficial do mesmo serviço, da Escola Prática de
Administração Militar, António Pires Vicente.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos: nos termos do Decroto n." 22257).
Regimento de artilharia

de costa

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
alferos do quadro dos mesmos serviços Rui Coelho
onçalves. Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro
d e 1957.

G

(Por portaria do 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio do 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

A

Grupo de artilharia

de guarnição

lferes do serviço de administração militar, o aspirante
a ofi.ci!ll do me mo serviço, da Escola Prática de
AduUnIstração ~filitar, J osé Duarte Simões Moura.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958.<visada pelo Tribunal
de Contas em 1 ele Maio de 195~. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22"257).
Cavalaria:

T

Escola Prãtica

de Cavalaria

elente-coronel,
2. comandante,
mncar IIermini9 Rosas.
0

o major de cavalaria

(Pdf portaria de 12 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
e Contas em 25 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).

312

ORDEM DO EXERCITO

N.o 4

2 • Séria

Capitão do quadro do serviço de material, o tenente do
quadro do mesmo serviço Clotário Sousa Dias Ribeiro de Carvalho.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas cm 28 de Abril de 1958. São devidos emolumentes, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os alferes do quadro dos mesmos serviços Fernando
Moniz Santos e José Maria de Oliveira Duarte. Contam
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).
Regimento de lanceiros n.O I

Capitão, o tenente de cavalaria, do regimento de cavalaria n. o 7, Fernando Ferreira da Cunha.
(Por portaria de 12 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Abril de Hl58. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de lanceiros n.O 2

Capitão do quadro do serviço do material, o tenente do
quadro do mesmo serviço Luis Vasco da Veiga Ferreira Pedras.
(Por portaria de 1 de A bril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de cavalaria

n.O 3

Tenente do quadro elos serviços auxiliares do Exército.
o alferes do quadro dos mesmos serviços José pereira. Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Regimento de cavalaria

n. ° 5

Tenente do quadro do serviços auxiliar H do bxército,
o alferes do quadro dos mesmos s rviços Albano

2.' Série
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Dezembro de 1957.
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desde

1 de

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. i-ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Regimento de cavalaria n.O 6

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços António
Cabrita. Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de cavalaria n.· 7

Coronel, comandante, o tenente-coronel de .cavalaria,
comandante interino, Luis Valentim Deslandes.
(Por portaria de 12 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alfe~e~, os aspirantes a oficial de cavalaria, da escola
pratica da arma, Manuel Correia Arrabaça e Eduardo
Roque da Cunha.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958).visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Abril de 195t5. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de cavalaria n.O 8

A

(Grupo de carros

de combate)

lfe~e~, Os aspirantes a oficial de cavalaria, da escola
pratIca da arma, Jorge de Gouveia Falcão, Rui Gon<;al
ves Soeiro Oidrais e João do Nascimento do .Tesus
P ato An elmo.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 do Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.· 22257).

Tenente do quadro técnico do serviço de material,
~ alfere~ do quadro do mesmo serviço João Teodoro
nOs ReIs Soares. Conta a antiguidade desde 1 de
ezembro de 1957.
(Pdor portaria de 1 ele .Ianeiro de 1958, visada pelo Tribunal
e Conta em 28 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.· 22257).
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Grupo divisionário de carros de combate

Alferes, os aspirantes a oficial de cavalaria, da escola
prática da arma, Jorge Alberto Gabriel Teixeira,
Fernando Trindade Rei e Carlos Alberto Pereira
Gomes da Silva.
(Por portaria de 1 de Abril de Hl58, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).

Tenentes do quadro técnico do serviço de material,
os alferes do quadro do mesmo serviço Alberto dos
Santos Henriques e José João Búzio. Contam a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 do Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Tenentes, os alferes de engenharia António Marcelo
Pinto de Abreu, Alípio Antunes Guedes, Fernando
Renato Pires de Figueiredo, Júlio Pimentel Fraústo
Basso, Júlio César Pedreira de Campos e João Luís
de Providência Vilas Boas e Costa, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril do 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Regimento de engenharia n.· I

Tenente, o alferes de engenharia, da escola prática da
arma, Luís António dos Santos Maia, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 195 , visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).
Regimento de engenharia n.· 2

Tenente, o alferes de engenharia, da escola prática da
arma, António Luis Pedroso de Lima, contando a
antiguidade desde 1 do Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril ne 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
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Grupo de companhias de trem auto

Tenente do quadro técnico do serviço de material,
o alferes do quadro do mesmo serviço Hindemburgo
Sequeira Martins. Conta a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 ele Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Batalhão de telegraflstas

'I'enente, o alferes de engenharia, da Escola Prática da
Arma, João António Duarte Pina da Silva Ramos,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Serviço de aaúde militar:
I.· grupo de companhias de saúde

Capitão médico, o tenente médico Luis Albano da Fonseca e ilva Garcia do Carvalho.
(Por portaria tie 23 de Abril ele 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de }faio ele 1958. São devidos emolumentos, nos termos elo Decreto n.? 22257).

Serviço de adminiatraçio

militar:

Escola Prâtica de Administração Militar

Alferes do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial do me 010 serviço Armindo Ramos Pinto
'l'eodó io,
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
rle Conta
em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Tenente do quadro do serviço auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos tuesmos serviços Francisco
~dintónio Caetano Cabo de Sousa. Conta a antiguidade
e de 1 de Dezembro do 1957.
(Por portaria de 1 de J aneiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de raio de 1958. São devidos emolumentos, 1I0S t mnos do Decreto n.s 22257).
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militar

Alferes do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial do mesmo serviço, da Escola Prática de
Administração Militar, José Antunes Tomás.
(Por portaria
de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Serviço de material:

Quadro do serviço de material

Tenente-coronel
do quadro de engenheiros do serviço
de material, o major do quadro de engenheiros do
mesmo serviço, engenheiro de secção, da Fábrica
Nacional de Munições de Armas Ligeiras, cargo de
que fica exonerado pela presente portaria, Virgílio
Vicente de Matos, adido, em serviço na mesma Fábrica.
(Por portaria de 24 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas cm 17 de Abril de 1958. São devidos ernolumentos, DOS termos do Decreto n.O 22257).

Capitão do quadro do serviço de material, o tenente do
quadro do mesmo serviço, supranumerário,
da companhia divisionária de manutenção de material, António Goulart Branco.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Oontas em 28 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos <lo Decreto n.? 22257).

Tenentes do quadro técnico do
alferes do quadro do mesmo
ves Cascão e António Correia
guidade desde 1 de Dezembro

serviço de material, os
serviço Afonso GonçalLopes. Contam a antide 1957.

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos de Decreto n.s 22257).
Serviço.

auxiliare.

do Exército:

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante,
do comando militar de 'rimor,
Júlio Duarte Elias Ribeiro.
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Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante,
do batalhão n. o 1 da Guarda
Nacional Republicana, Manuel António da Costa.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Ministério do Exército-Distritos
bilização:
Distrito de recrutamento

de recrutamonto e mo-

e mobilização n. ° 5

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Delucídio
Vargas. Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro de
1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Ministério do Exército - Estabelecimentos militares:
E.tabete~imento. de in.trução:

Escola do Exército

Major do serviço de administração militar, adido, o capitão do mesmo serviço, adido, José Moreira Marques.
(Por portaria de 23 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Campo de tiro de Alcochete

Alferes do serviço de administração
militar, o aspirante
a oficial do mesmo serviço, da Escola Prática de
Admínietração
Militar, Fernando Augusto de Melo
Rodrigues.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Escola Militar de Electromecânica

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Domingos
António Martins. Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
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Tenente-coronel
de Sousa.
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médico, o major médico José Baptista

(Por portaria de 29 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Hospital militar

regional

n. ° I

Capitão médico, o tenente médico João Ávila de Matos.
(Por portaria ele 29 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Hospital militar

regional

n.O 3

Major médico, director, o capitão médico, director interino, Nelson Correia de Magalhães Figueiredo.
(Por portaria de 29 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
elo Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, DOS termos do Decreto 11.° 22257).
Supl"snul"Ylel"ál"los:

Forças eventualmente

constituídas

no continente:

Batalhão de pára-quedistas

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército;
supranumerário, o alferes do quadro dos mesmos serviços, supranumerário,
João de Barros Xavier da
Fonseca, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria ele 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Grupo divisionário

de carros de combate

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, o alferes do quadro dos mesmos serviços, supranumerário,
José da Silva, contando a
antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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antiaérea flxa

'I'enente do quadro técnico do serviço de material, supranumerário, o alferes do quadro técnico do mesmo
serviço, supranumerário,
Brilhantino Pierre Monta,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de -Ianeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, o alferes do quadro dos mesmos serviços, supranumerário, José Mendes Moura, contando
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Companhia divisionária

de manutenção de material

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, o alferes do quadro dos mesmos serviços, supranumerário, Abilio Correia Neves. Conta
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1998, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

,

Forças eventualmente

constituídas

no ultramar:

E.tado da índia:
Batalhão de caçadores n." 5
(Forças expedicionárias

ao Estado da lndla)

Tenente do quadro técnico do serviço de material, supranumerário, o alferes do quadro técnico elo mesmo
serviço, upranumerário, João José Beja Filipe. Conta
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de engenharia n,O I
(Forças expedicionárias

ao Estado da lndla)

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
sUpranumerários, os alferes do quadro dos mesmos
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serviços, supranumerários,
Carlos da Silva Barbosa
e Gregório Lourenço Grenbo. Contam a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Adidos:
No ultramar:
Angola

Tenente, o alferes de infantaria, adido, em serviço no
comando militar de Angola, José Baptista Mendes.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente-coronel, o major de artilharia, adido, em serviço no comando militar de Angola, Artur Aragão
Pinto de Andrade.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão do quadro do serviço de material, o tenente do
quadro do mesmo serviço, adido, em serviço no comando
militar de Angola) Gilberto dos Reis.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o. 22257) .

•

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os alferes do quadro dos mesmos serviços, adidos,
em serviço no comando militar de Angola, Manuel
Martelo de Carvalho e Marcelino Carvalho Fava, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957:
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada .{leIo Tribunal de Contas em 2G de Abril do 1958. São devidos emolumentos, nos termos elo Decreto n.? 22257).
Moçambique

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os alferes do quadro dos mesmos serviços, adidos,
em serviço no comando militar de Moçambique, Lavínio Magno Pinto da França, Germano de Santo
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António, Henrique Augusto Ferreira, Alfredo da Silva
Martins, Arlindo da Luz Barroso e Raul Nunes Valentim' contando a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeito de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Estado da índia

Tenente do quadro técnico do serviço de material, o
alferes do quadro técnico do mesmo serviço, adido,
em serviço no comando militar do Estado da índia,
António Carepa Boto, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Macau

,

l'enentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os alferes do quadro dos mesmos serviços, adidos, em
serviço no comando militar de Macau, Manuel dos
Santos Bartolomeu, Manuel Pires Pintado e Geraldo
António Dias, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Timor

Teneúte do quadro dos orviços auxiliares do Exército,
o al~ere do quadro dos mesmos serviços, adido, em
til'YIC;O no comando militar de 'I'imor, Francisco Pires
d uarto. Conta a antiguidade desde 1 do Dezembro
o 1937.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Na Guarda Nacional Republicana:

Cap't~
c

ao módico, o tenonte módico, adido, em serviço
tório do Interior, na Guarda Nacional Repuleana, António
ampos Felino do Almeida.

1

bl- ~lini

(PdoI' portaria de ~!J de .\ bril de 1958, visada pelo Tribunal
e Contas em 1 ele Maio de 1958. Rão devidos emolumento., nos termos do Decreto n.· 22257).
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Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os alferes do quadro dos mesmos serviços, adidos, em
serviço no Ministério do .Interior, na Guarda Nacional
Republicana, Américo José Russo, Pedro Lopes, João
Artur Marques da Rocha, Aurélio da Assunção Relvas
Atanásio, Rodrigo Botelho da Costa, José Esteves
Robalo e José Carreiras, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Na Guarda PiscaI:

Major do serviço de administração militar, o capitão
do mesmo serviço, adido, em serviço no Ministério
das Finanças, na Guarda Fiscal, João Eduardo Miranda Relvas.
(Por portaria de 21 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os alferes do quadro dos mesmos serviços, adidos,
em serviço no Ministério das Finanças, na Guarda
Fiscal, Aníbal dos Santos Ferreira, lIerminio Ribeiro
da Silveira Carvalho, Eduardo de Oliveira Martinho
e Armando Ferreira da Silva Torres. Contam a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Oficiais de complemento
ArrYlaa

e

aervrços:

Ministério do Exército - (!uartéis·generals

:

Governo Militar de Lisboa

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, secretariado, os soldados cadetes da e~cola prática do mesmo serviço, n.OS 81/57 Antónlo
Luis Pacheco de Queirós, e 87/57 J osé Fernandes.
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1." região militar

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, secretariado, os soldados cadetes, da escola prática do mesmo serviço, n. os 70/57, Augusto
Pinto Seromenho Júnior, 72/57, José Gomes da Silva,
84/57, Luís Alberto Pacheco Quental, 478/56, e do
1.0 grupo de companhias de administração militar,
Mário Guimarães Folhadela Marques.
2." região militar

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar n. ° 50/57, da escola prática do mesmo serviço, Abílio Manuel Aranha Furtado de Mendonça.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, secretariado, o soldado cadete n.? 256/55,
do batalhão de caçadores n.? 8, Francisco Branco Pereira Marouço, e n. ° 86/57, da Escola Prática de Administração Militar, Gil Miguel Ribeiro Gonçalves de
Andrade.
3.~região militar

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, secretariado, o soldade cadete n. ° 71/57,
da. escola prática do mesmo serviço, Oscar Silva Sararva.
4." região militar

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, secretariado, o soldado cadete n. ° 96/57,
d~ .escola prática do mesmo serviço, Joaquim do RoSarIO Silva.
Comando militar dos Açores

ASP..irantes a oficial milicianos do serviço de administra~ao militar, secretariado, os soldados cadetes n.O'82/57,
Ca es~ola prática do n~esmo serviço, Eurico ~farç~l
Orrela da Silva, 11/5<.>,do regimento de artilharia
~esada n.? 2, António Fernando da ilva, e 1125/56,
0
J0..2. grupo de companhias de administração militar,
Oao Pedro de Abreu Teixeira da Costa,
(Não carecem de visto ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Comando militar de Angola

Alferes
mili
.
l' ln f untaria,
, em diispomibilid
a'
J iciauo
(e
uu a d e, o
SPlrante a oficial miliciano de infantaria, em dispo-
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nibilidade, Joaquim António Paulo Fernandes Beirão,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1955.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 25 de Abril de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n.os 1411/57, Heitor Alves Gouveia, 1415/57, Zeferino Monteiro Boal, 1416/57, Armindo Lopes de Oliveira, 1421/57, Manuel Afonso Pires,
1423/57, Zeferino Correia de Oliveira, e 1425/57, António Maria Santiago Duarte, todos da Escola Prática
de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, armas pesadas,
o soldado cadete n. ° 1410/57, Mário Gomes Rodrigues,
da Escola Prática de Infantaria.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, transmissões,
os soldados cadetes n. os1413/57, Carlos Alberto J ansen
Verdades de Sousa Vales, e 1422/57, António de Jesus
Raimundo Lopes, ambos da Escola Prática de Infantaria.
(Não carece de visto ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Comando militar de Moçambique

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, atirador, o soldado cadete n,? 1391/57, Albérico dos Santos Flora,
da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, armas pesadas,
o soldado cadete n.? 1400/57, Júlio Henrique Gomes
de Almeida Melo Koch, da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, sapador, o ~oldado cadete n." 1396/57, Antóoio Manuel Madeira da
Silva Carvalho, da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, transmissões,
o soldado cadete n. ° 1102/57, Vitor António Lima de
Melo Furtado, do regimento de artilharia antiaérea fixa.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, transmissões,
o soldado cadete n. ° 1379/57, da escola prática da
arma, José Lobo Vaz Pato.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administ!ação militar, secretariado, o soldado cadete n." 90jJ7,
da escola prática do mesmo serviço, Manuel de )latos
Durão.
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Comando militar de Cabo Verde

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, transmissões,
o soldado cadete n.? 1185/57, Alvaro Lopes da Silva,
da Escola Prática de Infantaria.
(Por portarias de 13 de Fevereiro de 1958. Não carecem de
visto ou anotação do Tribunal de Contas).
Comando militar do Estado da India

Tenente miliciano médico, o alferes miliciano módico
João Manuel Bastos Monteiro de Sacadura, contando
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1953.
(Por portaria de 9 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços',
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de DlobilizaçiQ:
Infantaria:
Escola Prática

de Infantaria

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
Ossoldados cadetes n. os 1142/57, Carlos Jorge Miranda
Bandeira Duarte, 1387/57 , José Manuel de Carvalho
Fonseca, e 1399/57, António Nunes Augusto, todos da
lUe~ma Escola; n. ° 321/54, Mário Bruno Leitão, do
~egunento de infantaria n." 5; n." 727/56, António Lino
1\101'gado Dias, do regimento de infantaria n.? 6;
~. o ~77/57, IIigino da Costa Bernardo,
do regimento
e l~fantaria n.? 14, e n.? 621/57, Alvaro Carinhas
A O?nlllo, do regimento de artilharia antiaérea fixa.
Sd11'antesa oficial milicianos de infantaria, armas pesaUas, os soldado cadetes n. os 1184/57, Rogério Marques
l:egório Monteiro, e 1338/57, Rómulo Cilindro de
A O~lVei1'aFigueiredo, ambos da mesma Escola Prática.
SPl1'ante a oficial miliciano de infantaria, transmissões,
o sol~ado cadete n.? 1077/54, Xlário Alfredo Brandão
A R?dl'lglleS dos Santos, do regimento de infantaria n.? 6.
sP!1'ante a oficial miliciano do serviço de administra{.ao militar, o soldado cadete n. o 24/57, da escola prál~ca ~o mesmo serviço, Amadeu de Lemos da Silva
e1'1'elra.
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Regimento de infantaria n. o I

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n.O 1281/57, José Carlos Robsamen do Quental Calheiros, 1322/57, Rui Alberto de
Carvalho, 1356/57, Manuel Tomás de Brito Ferreira,
13G2/57, Manuel António Maduro, todos da Escola
Prática de Infantaria, e n.? 924/56, Emílio Sardinha
dos Santos, do regimento de artilharia antiaérea fixa.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, armas pesadas, o soldado cadete n.? 1295/57, José Joaquim ele
Oliveira Félix da Fonseca Ferreira, da Escola Prática
ele Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, sapador, o
soldado cadete n.? 1285/57, Duarte Júlio Vieira Marques, da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, transmissões,
o soldado cadete n. ° 1323/57, Jorge da Conceiçãc
Ribeiro Pinto, da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano médico, o soldado cadete
n. ° 28/57, da Escola do Serviço de Saúde Militar,
José Campos Dias.
S

Regimento de infantaria n.· 2

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria. atiradores, os
soldados cadetes n. o. 1284/57, Rodrigo Simeão Versos,
1360/57, Augusto Inácio Guimarães, e 1386/57, José
Miguel N ovais Jerónimo, todos da Escola Prática de Infantaria; n." 780/55, Bernardo Maria de Sottollllty~r
Neuparth, do regimento de infantaria n. °.1; n. ° 839/51,
José Carlos da Silva Gueifão, do regimento de infantaria n. ° 2; n. ° 107/57, Augusto Inocêncio l{eb?~ll
Catrunfo, do regimento de infantaria n." 4; n." 431/D'"
Fernando Patricio da Silva, do regimento de artilhanll
ligeira n. ° 4; n. ° 2/57 , José Maria dos Santos Ferreira, do regimento de artilharia antiaérea fixa,o °
n.? 380/57, João Alberto de Sá Barros e Silva, do-'"·
grupo de companhias de administração militar.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, armas I!esadas, os soldados cadetes n. os 1312/57, Lúcio Perou'a
Cigalho, o 1361/57, Jorge Oliveira 'I'eixeira de Sousa.
ambos da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, transmissõÂ~'
O soldado cadete n. ° 1145/57, António Duarte .de
meida e Carmo, da Escola Prática do Infantaria.
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria, sapador, o
soldado cadete n.? 1282/57, António dos Santos Cunha
Caldeira, da Escola Prática de Infantaria,
Aspirante a oficial miliciano médico, o soldado cadete
n.? 2/57, da Escola do Serviço de Saúde Militar,
António José Caiado Costa Gomes.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, o soldado cadete n." 46/57, da escola prática
do mesmo serviço, Rui Manuel Apolónia da Conceição.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, secretariado, o soldado cadete n. o 75/57, da
escola prática do mesmo serviço, José António Fernandes Martins.
Regimento de infantaria

11. o

3

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n. os 1149/07, Modesto José Pereira, 1311/57, Francisco José Amaro, e 1408/57,
Francisco An..tónio Carapeto Graça, todos da Escola
Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, armas pesadas, .0 soldado cadete n. o 1270/57, José de Sousa
Martms, da Escola Prática de Infantaria.
Regimento de infantaria n. o 4

Aspirantos a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n. os 1426/57, António de Castilho
Ba~Tos Semedo, da Escola Prática de Infantaria, 1/5B,
João Luis Balmeiro Feijão, do regimento de infantaria
~.o 4, e 391/57, António Paulo Passos Sousa Basílio,
A ? grupo de artilharia contra aeronaves n. o 1.
SPll'ante a oficial miliciano de infantaria, transmissões,
o solda~o. cadete n. o 1187/57, Celso Estrela, da Escola Pratica de Infantaria.
Regimento de infantaria

n. o 5

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
OS soldados cadetes n. os 1169/57, Manuel Augusto de
3S111pOSMendes, da Escola Prática de Infantaria,
5/56, Jeremias Carrilho Martins, do batalhão de
paçadores. n. o 7, e 482/57, J OSÓManuel da Conceição
e
Pmto, do regimonto de artilharia ligeira n." 1,
r . 06, José Xlanuel dos Santos Pinto, do mesmo
egilllento de artilharia ligeira n. o 1.
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n.O 6

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n.OS 1201/57, Manuel António
Pissarro, 12..15/57, Angelo da Mota, e 1308/57 , José
Henrique Barbosa Ferreira, todos da Escola Prática
de Infantaria e n. ° 2/57, Francisco António Brito Limpo
'I'rigueiros, do grupo de artilharia contra aeronaves
n." 3.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, armas pesadas, os soldados cadetes n. os 1207/57 , José Dias de
Sousa, e 1335/57, Mário Luis Jorge Mendes Neto,
ambos da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, transmissões,
o soldado cadete n. ° 1232/57, Samuel Gonçalves Brito
Ribeiro, da Escola Prática de Infantaria.
Regimento de infantaria

n.O 7

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n.O 1Hl5/57 , António Simplício Vicente Xavier Santana dos Milagres Monteiro, 1237/57,
Pedro Carlos José do Rosário, e 1393/57 , José Alberto
Fernandes dos Santos Pereira, todos da Escola Prática de Infantaria; n." 676/56, Fernando Morais Cordeiro Dias, do regimento de infantaria n. ° 6; n. ° 66..1/b?,
Vítor Manuel Marcelino, do regimento de infantari''
n.? 7; n." 6/55, Joaquim Pereira Marques, do batalhl1?
de caçadores n.? 10; n.? 956/55, Francisco José Nascr
mento da Costa Ferreira, do regimento de artilhana
antiaérea fixa, e n. ° 39/55, Duarte Monteiro Leal
Paulo, do 1.0 grupo de companhias de saúde.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, armas pesadas, os soldados cadetes n. os 1263/57, AIvaro Loreno
Cohen, e 1381/57, Alcino Pereira Ferreira, ambos da
Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, transmissões,
o soldado cadete n,° 1306/57, Noel Mário José Gracias, da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, sapador, d~
soldado cadete n.? 1345/57, Rui Ferraz Alçada,
,1
Escola Prática ele Infantaria.
~
Aspirante a oficial miliciano do serviço do aelministraqa~
militar, o soldado cadete n. ° 42/57, da escola prat~c,t
· II'·~
do mesmo serviço, Humberto Manuel de 01lye'
Roque Gameiro.
S
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n.O 8

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n. os 1383/57, António de Oliveira
Gonçalves Estrada, e 1437/57, Fernando Francisco
de Carvalho Tigre, ambos da Escola Prática de Infantaria, e n.? 538/56, Agostinho Luís Basto de Macedo,
do regimento de artilharia pesada n. ° 2.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, armas pesadas, o soldado cadete n.? 1238/57, José Taveira Teixeira Leite, da Escola Prática de Infantaria.
Regimento de infantaria

n. o 9

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n.O 1160/51., Arlindo da Fonseca
Sargaço, 1170/õ7, Humberto Trigo de Bordalo Xavier, e 1172/57, António de Almeida Teixeira Bilhó,
todos da Escola Prática ele Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, armas pesadas, o soldado cadete n. ° 1177/57, J osé dos Anj os de
Pêra, da Escola Prática de Infantaria.
S

Regimento de infantaria

n.O 10

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
o~~soldados cadetes n,os 1265/57, Fernando Ramos
I·19ueiredo, 1267/57, Rui Asdrúbal Rijo de Sousa
Prad~ de Lacerda, e 1168/57, Carlos Alberto Alegre
da Süva, todos da Escola Prática de Infantaria, e
~ ° 87~/56, Fernando Manuel Tahorda de Azevedo
. ?guelra, do regimento de infantaria n.? 12.
ASpu'ante a oficial miliciano de infantaria, armas pesadas, o soldado cadete n. ° 1384/57, Fernando António
de ~Iagalhães Oliveira, da Escola Prática de Infantaria.
A.spirante a oficial miliciano de infantaria, transmissões,
o soldado cadete n.? 1325/57, Orlando Ilidio de CarA v~lho, da Escola Prática de Infantaria.
Splranto o oficial miliciano de infantaria, sapador,
~ so~dado cadete n.? 450/56, Dinis Oruz de Ramos
adell'o, do regimento de artilharia ligeira n.? 2.
Regimento de infantaria

n.· II

Aspirantes 11 oficial miliciano de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n." 1292/57, David José Sancho
da Oosta Reis, da Escola I rática de Infantaria, 638/56,
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Vítor Manuel Varela Cardoso, do batalhão de caçadores n." 5, e 446/57, Paulo de Oliveira Ascensão,
do batalhão de metralhadoras n. ° L
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, armas pesadas, o soldado cadete n. ° 1314/57, António Amaro de
Melo, da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, transmissões,
o soldado cadete n." 1316/57, João Pereira Afonso
de Carvalho, da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, sapador, o
soldado cadete n.? 1219/57, António Fernandes Cura,
da Escola Prática de Infantaria.
Regimento de infantaria

n.O 12

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n. os 1154/57 , João Leite de Faria
.e Costa, 1249/57, Eugénio Soares Santiago, 1251/57,
Arménio Bernardo de Frias, 1255/57, José Leopoldo
de Oliveira, e 1352/57 , José de Jesus Costa, todos da
Escola Prática de Infantaria, e 62/56, Manuel Francisco Fernandes de Mansilha, do regimento de infantaria n." 12.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, armas pesadas, os soldados cadetes n.O 1152/57, José Manuel
Jorge Igrejas de Bastos, e 1261/57 , João Duarte Rosa,
ambos da Escola Prática de Infantaria.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, transmissões, os soldados cadetes n. os 1305/57, Carlos Alberto
Franqueira de Sousa, e 1324/57, Carlos Joaquim Madeira da Silva, ambos da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, sapador,
o soldado cadete n.? 1247/57, Fernando Rocha, da
Escola Prática de Infantaria.
S

Regimento de infantaria n.O 13
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, atirador,
o soldado cadete n. ° 1402/57 , José Macedo de Carvalho, da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, armas pesadas,
o soldado cadete n." 1189/57, Augusto Elmano Torres,
da Escola Prática de Infantaria.
Regimento de infantaria

n.O 14

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atira~ores,
os soldados cadetes n. os 1344/57, António José SImões
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Faria, 1378/57, Júlio Máximo Teixeira Trigo, e 1433/57,
José Vitor de Brito Nogueira o Carvalho, todos da
Escola Prática de Infantaria; n. ° 29/57, António Manuel
Albi.te da Silva, do regimento de infantaria n.? 6, e
n.? 453/56, José Gomes Cachadinha, do regimento de
artilharia ligeira n." 2.
A pirante a oficial miliciano de infantaria, armas pesadas,
o soldado cadete n. ° 1200/57, José de Almeida Rocha,
da Escola Prática de Infantaria.
4~spirante a oficial miliciano de infantaria, transmissões,
o soldado cadete n. ° 1369/57, António Egídio Fernandes Loja, da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, sapador,
o soldado cadete n.? 1159/57, Manuel José Meirinhos,
da Escola Prática de Infantaria.
Regimento de infantaria

n. o

15

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
Os soldados cadetes n. os 1196/57, Albino Augusto
Rebelo Ga par, 1203/57, José Manuel Moreira Pires,
1.209157, J osó Bacelar Simões, 1218/57, Carlos Valent~m Armada de Sousa e Silva, 1231/57,. Jaime Basílio Ramiro de Oliveira, 1253,57, João Sérgio Pais
Bernardino, e 1-.l:0J,57, José Alberto Miranda Ventura Barata, todos da Escola Prática de Infantaria;
n.O J55/57, Fernando.
imões da Fonseca Pinho, do
regimento de cavalaria n.? 5, e n.? 292/55, Fernando
.T orge ele J e ns ilva, do regimento de artilharia
antiaérea fixa.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, armas pesadas,
o.soldado cadete n.? 1303/57, Angelo Bendito Galdino
nlas, da E 'cola Prática de Infantaria.
A.spirante a oficial miliciano de infantaria, transmissões,
o soldado cadete n. ° 1307/57 , José Marques Ferreira,
:\.da gscola Prática de Infantaria.
~ spiranto a oficial miliciano de infantaria, sapador,
°r o~dado cadete n.? 1165,57, António Firmino do
.A. ~~ CImento Bapti ta, da Escola Prática de Infantaria.
1m'ante a oficial miliciano médico, o soldado cadete
ü/57, da Escola do erviço de Saúde Militar, Rui
.A. .t ~gu to Ramalho ardoso.
S!l.~~nte a oficial miliciano do serviço de administração
dI itar, o oldado cadete n.? J 7/57, da escola prática
o mesmo serviço, Pedro Rodrigues Benito Garcia.
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n. o 16

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n.O 1162/f>7, Manuel Carlos Dias,
e 1204/57, José de Almeida de Sampaio Melo, ambos
da Escola Prática de Infantaria; n. ° 375/57 , José de
Matos Correia Barradas, do regimento de artilharia
ligeira n.? 3, e 544/56, do 1.0 grupo de companhias
de saúde, António de Jesus Martins.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, armas pesadas, o soldado cadete n.? 1188/57, Vicente Andrade,
da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, transmissões,
o soldado cadete n. ° 1224,/57, Henrique José de Oliveira Ruivo, da Escola Prática de Infantaria.
S

Batalhão independente de infantaria

n. o 17

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n. os 1353/57, António José de
Sousa Cabrita, 1401/57, José António Ferreira Cardoso, 1405/57, Antero José Lopes, e 1359/57, Silvino
Droguete Aguilar, todos da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, armas pe::;adas, o soldado cadete n. ° 1205/57, João Luis Peixoto
de Sousa, da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante ~ oficial miliciano de infantaria, transmissões,
o soldado cadete n, ° 1235/57, Manuel Caçoilo Fidalgo,
da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, sapador, o
soldado cadete n.? 1164/57, Fernando Duarte, da Escola Prática de Infantaria.
Batalhão independente de infantaria

n. o 18

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n. os 1161 57, Duarte :\Iiguel da
Cunha e Sá, e 121..J:/57, José dapaz Sebag, ambos da
Escola Prática de Infantaria; n. os 546/5G, Jorge António da Silva Medeiros, 592/55, Ricardo J osé d~ Medeiros Lalanda Gonçalves, e 593/55, Jorge 1\:ftguo1
Soares de Moura, os três do batalhão independento
de infantaria n. ° 18, acima referido; n,° 4,52/56, Eurico Augusto Ferreira do Seabra, do regimento .de
artilharia ligeira n. ° 2, e n. ° 125/56, António SilveIra
Ramos, da bateria independente de doíesa de costa
n.? 1.
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Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, armas pesadas, os soldados cadetes n.O 1289/57, Alcino Amado
Gomes, e 1372/57, Manuel Augusto dos Santos Gaitas,
ambos da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, transmissões,
o soldado cadete n. ° 1310/57, Miguel Caetano do Socorro Trifónio Brito, da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, sapador, o
soldado cadete n. ° 1227/57 , José Acácio Mendes Ferreira de Melo, da Escola Prática de Infantaria.
S

Batalhão independente de infantaria n.· 19

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, atirador, o
soldado cadete n. ° 79/57, José Manuel Pereira de
Albuquerque, da bateria independente de defesa de
costa n.? 2.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, armas pesados, o soldado cadete n." 1364/57, Arlindo Gomes
dos Santos Oliveira, da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial, miliciano de infantaria, transmissões,
o soldado cadete n. ° 634/56, Serafim Paulo Vaz de
Sousa e Silva, do regimento de infantaria n.? 8.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, sapador, o
soldado cadete n.? 1155/57, José Orlando Coutinho
Lopes, da Escola Prática de Infantaria.
Batalhão de caçadores n.· I

Aspirante a oficial "'CJ.iliciano de infantaria, atirador,
o soldado cadete n. ° 361/57, José Fernando Pires
Lopes, do batalhão de caçadores n. ° L
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, armas pesadas,
o soldado cadete n. ° 133,*/57, José Luis Aguincha
Coelho, da Escola Prática de Infantaria.
Batalhão de caçadores n.· 2

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, atirador,
o soldado cadete n.? 484/56, José Ferreira Morão,
A d? regimento de artilharia pesada n." L
spn'Mie a oficial miliciano de infantaria, armas pesadas,
o soldado cadete n. ° 1318;57, Filipe Luis Martins
A L?pes do Rosário, da Escola Prática de Infantaria.
SPll'allte a oficial miliciano de infantaria, armas pesadas,
o sO~dado cadete n. ° 1355/57, João Alberto Ferreira
da SIlva, da Escola Prática de Infantaria.
(Po: portarias de 13 de Fevereiro de 1\)58. Não carecem de
VJsto ou anotação do Tribunal de Contas).
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Batalhão de caçadores n.· 3

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n. os 1199/57, Valdemiro Laiete
Maia, 1206/57, Hernâni José Esteves, e 1406/57, Emílio Augusto Pires, todos da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, armas pesadas, o soldado cadete n.? 1191/57, Hélder José dos
Santos Monteiro Trindade, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portarias de 13 de Fevereiro de 1958. Não carecem
visto ou anotação do Tribunal de Contas).
(Forças expedicionárias

de

ao Estado da lndla)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Luis Manuel de Vasconcelos
Matias Rodrigues, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1957.
(Por portaria de 9 de Março de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Abril de 1!l58. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

n.O 4
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n. os 1217/57, Manuel Lourenço
Mendes da Silva Serrano, e 1221/57, Francisco Manuel
Lizardo Prates Nunes, ambos da Escola Prática ele
Infantaria, e 603/56, António Maria Casmarrinho Lopes
Morais, do regimento de lanceiros n. o 2.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, armas pesadas,
o soldado cadete n." 1336/57, José Viegas Filipe, da
Escola Prática de Infantaria.
Batalhão de caçadores

Batalhão de caçadores n.· 5

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n.OS 1279/57, Bernardino António
de Aragão de Barros Gomes, e 1434/57, António José
de Oliveira Ribeiro de Abreu, ambos da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, armas pesadas,
o soldado cadete n. o 1230/57, Oto Pelágio Mendonça
Gouveia, da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, sapador,
o soldado cadete n. o 1213/57, Armando Luis de Lemos
Viana Carvalhão, da Escola Prática de Infantaria.
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n.· 6

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n. os 421/57 , João Alberto Antunes
Lopes, e 429/57, Manuel Luz Evangelista, ambos do
grupo de artilharia contra aeronaves n." 2, e n." 482/53,
António José Galeão Proença, do regimento de cavalaria n.? 8.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, armas pesadas,
o soldado cadete n.? 1380/57, Alberto Soares Correia,
da Escola Prática de Infantaria.
Batalhão de caçadores n.· 7

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n.OS 1194/57, José Martins Pinto,
1389/57, Fernando Simões Capão, e )418/57, J oaquim
Augusto Gouveia da Silva, todos da Escola Prática de
Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, armas pesadas, o soldado cadete n. o 1333/57, António Antunes.
Quelhas. da Escola Prática de Infantaria.
Batalhão

de caçadores

n.· 8

Aspirante
a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
os soldados cadete n. os 1388/57, Manuel Farinha N 0gueira, da Escola Prática de Infantaria, e n. ° 527/57,
!a~me Fernando Forte de Faria, do regimento de
Infantaria 11.° Ll .
Aspirantes a oficial milic ianos ele infantaria, armas pesa~as, os soldados cadetes n. os 1337/57, Francisco
Jmme Lopes Caeiro, e ) 375/57, Sebastião Lencastre
Perreira Pinto, ambos ela Escola Prática de Infantaria.
A.spirante a oficial miliciano de infantaria, transmissões,
o soldado cadete n." 380/56, José da Costa Nunes,
do grupo do artilharia contra aeronaves n.? 2.
Batalhão

de caçadores n.· 9

A.spirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
soldados cad tos n.Oi 1298/57, Luis Filipe da Gama
~oho
avier, da Escola Prática de Infantaria, e
4 2.J./56,João Lui Adrião de Castro Brito, do batalhão
de metralhadoras n." 3.
Asyirante a ofic ial miliciano de infantaria, armas pesao ,?ldado cadete n.? 1385/57, Ga var Henrique
11.to 11'IIe de Cu. tro, da E 'cola Práti 'a do Infant arlU.
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria, transmissões,
o soldado cadete n. ° 1176/57, Tomás Barros de Carvalho, da Escola Prática de Infantaria.
Batalhão de caçadores

n.O

10

Aspirantes a oficial miliciano de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n.OS534/56, José Joaquim Rodrigues, do regimento de infantaria n. ° 9, e 22/56, José
António de Araújo, do 2.° grupo de companhias de
saúde.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, armas pesadas, os soldados cadetes n. os 1150/57 , José Afonso
Pais Moreira, e 1212/57, Manuel António Marques
Baptista, ambos da Escola Prática de Infantaria.
Batalhão de metralhadoras

n.O

I

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n. os 1210/57, Óscar Aníbal Piçarra
de Castro Cardoso, e 1225/57~ António Nuno Abrantes Borges da Fonseca, ambos da Escola Prática de
Infantaria.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, armas pesadas, os soldados cadetes n. os 1240/57, João José da
Silva Ferreira Neto, e 1283/57, Osvaldo Branco de
Araújo Pinheiro, ambos da Escola Prática de Infantaria, e 508/54, Eduardo José Cabral de Noronha e
Meneses, do regimonto de infantaria n. ° L
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, transmissões,
o soldado cadete n." 1197/57, IIenrique Rodrigues da
Silva da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano médico, o soldado cadete
n. ° 11/57, da Escola do Serviço de Saúde Militar,
Luis Jorge Félix Andrade da Fonseca.
Batalhão de metralhadoras

n.· 2

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n.08 1302/57, Rui Largo Antunes,
e 1435/57, Carlos Alberto Barata Dias Garcia, ambos
da Escola Prática de Infantaria.
Aspirantes a oficial milicianos do infantaria, armas pesadas, os soldados cadetes n. os 1171/57, Rogério do
Melo Moreira, 1186/57, Alcide Adet de Ávila dos Santos Fialho, e 1198/57, António André Gonçalves Pereira, todos da Escola Prática de Infantaria.
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n.O 3

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, atiradores,
os soldados cadetes n.OS 1236/57, Hui Martins de Pinho
Brandão, e 1301i57, João Manuel Salvatori Santos
Ramalho, ambos da Escola Prática de Infantaria, e
478/55, José da Conceição Dias Alves Vicente, do
regimento de infantaria n.? 12.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, armas pesadas, os soldados cadetes n.os 1193/57, Ilídio Soares
Martins da Silva, 1202/57, João da Silva Machado,
e 1234/57, Vitor Brandão Pereira da Gama, todos da
Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, transmissões,
o soldado cadete n. ° 1229/57, da Escola Prática de
Infantaria, Francisco Moreira Maia.
(Por portarias de 13 de Fevereiro de 1958. Não carecem de
visto ou anotação do Tribunal de Contas).
Centro de mobilização de infantaria n.· 3
Capitão miliciano de infantaria, licenciado, o tenente
miliciano de infantaria, licenciado, João Baptista André, contando a antiguidade desde a data da presente
portaria.

(Por portaria de 10 do Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n. o I

Aspirante a oficial milicianos de artilharia, informação
e ligação, os soldados cadetes n. os 591/57, Carlos
Manuel ~forai Sarmento Ferreira, 592/57, António
Emílio. oares Vítor Paquete, 704/57, António Manuel
)'1acarrão, 707/57, Carlos Alberto da Cruz Picitú, todos
da Escola Prática de Artilharia; n.? 524/56, Abel José
Franco Fiúza, do regimento de artilharia ligeira n.? 1;
~. o 432/56, João Luís Pereira Martins, do regimento
e. artilbaria n. o 6, e n. o 523/57, Amílcar Cardigos PeA r~lra, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2.
srrantes
a oficial milicianos de artilharia, P. C. '1.'.
ne .artilharia, os oldados cadetes n.OS 597/67, José
eIs. Fernandes Leitão, G4G/57, António de ousa
~~re_lra, G..J:8/57,Mário Orlando Brito Alves Gago,
(3,)3/.)7, Joaquim Rodrigues Eduardo, (ió8/57, Avelino

ORDEM DO EXERCITO

338

N.o 4

2." Série

José Monteiro Abrantes, e 661/57, Fernando Barreto
Alves Marques, todos da Escola Prática de Artilharia.
Aspirantes a oficial de milicianos de artilharia, reconhecimento, topografia e observação, os soldados cadetes
n.O 622/57, Manuel da Silva Frasco, e 682/57, Jorge
Graça Miranda, ambos da Escola Prática de Artilharia.
S

Regimento de artilharia ligeira n.v 2

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, informação
e ligação, os soldados cadetes n. os 6 l 7/57, Télio Tavares Fernandes, 668/57, Fernando Homero Cardoso
Figueira, 672/57 , José Barroso da Cunha Felgueiras,
684/57, Fernando Graça Gonçalves, 687/57, João de
Medeiros Constância, 69'2/57, Frederico Guilherme
Fonseca Carreira, 693/57, Carlos António Garrudo
Santos Silva, 697/57, Otiliano Vitória Neto, e 698/57,
António Jorge Ferraz Santos Pereira, todos da Escola
Prática de Artilharia.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, P. C. '1'.
de artilharia, os soldados cadetes n. os 603/57, Celestino Ferreira da Costa, 6-15/57, Gustavo Cardoso Nunes Caldeira, e 650/57, António José Gonçalves
N ovais, todos da Escola Prática de Artilharia, e
n.? 1088/56, Manuel Gonçalves Correia da Costa
Jorge, do regimento de artilharia antiaérea fixa.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, reconhecimento, topografia e observação, os soldados cadetes
n.O 892/54, Jacinto Ricardo Galo Teodósio Pedrosa,
do regimento de infantaria n. o 15, e 598/'67, FrancisC?
Lameiras Mendes Salgado, da Escola Prática de Artílharia.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, transmissões
de artilharia, o soldado cadete n. ° 651/57, Alberto Almeida Monteiro, da Escola Prática de Artilharia.
Aspirante a oficial miliciano do sorviço de administra~ãO
militar, o soldado cadete D. o 14/57, da escola prátl~a
do mesmo serviço, Armindo Gastão de Sousa MonizS

Regimento de artilharia ligeira

n.O

3

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, informação
e ligação, os soldados cadetes n.OS 600/57, Adal~erto
Martins Tavares, da Escola Prática de Artilhal'la, ~
241/5G, José Horta Carneiro, do regimento de arÍllharia pesada n.? 2.
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Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, P. C. T. de
artilharia, os soldados cadetes n. os 642/57, Manuel
Egino Marques Ferreira, e 652/57, José Celestino
Monteiro Palma, ambos da Escola Prática de Artilharia.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, reconhecimento, topografia e observação, o soldado cadete
n. ° 613/57, Joaquim Fernando dos Santos Lourenço,
da Escola Prática de Artilharia.
Regimento de artilharia ligeira n.O 4

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, P. C. T. de
artilharia, os soldados cadetes n. os 612/57 , José Manuel Fernandes, 662/57, Manuel Couchinho Baptista,
699/57, João Luís da Cunha 'I'avares da Silva, e
700,57 , José Gomes Martins, todos da Escola Prática
de Artilharia.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, reconhecimento, topografia e observação, os soldados cadetes
n..os 628/57, Fernando Jaime Santos Gonçalves da
SIlva, 631/57, José Àntónio Viçoso Caetano, e 660/57,
José Eduardo Santana Macedo Basto, todos da Escola
Prática de Artilharia.
A~pirante a oficial miliciano de artilharia, transmissões
de artilharia. o soldado cadete n. ° 518/57, Fernando
d~s Santos Fonseca, do batalhão de telegrafistas.
A.spIrantes a oficial milicianos de artilharia, informação
P ligação, os soldados cadetes n. os 626/57, Horácio
edro Martins, 638/57, António Gabriel Rodrigues
az, 666/57, Milton do Natal Soares Moniz, 681/57,
yésar Augusto Ferreira de Almeida, e 689/57, José
a~~ues Limon da Silva Cavaco, todos da Escola
~1'attca de Artilharia; n. ° 561/56, Joaquim Paiva da
J o~ta, do regimento de infantaria n.? 5; n.? 218/56,
lioa? Pedro 'I'omás Rosa, do regimento de artilharia
t ~el1'a n.? 1, e furriel miliciano Ramiro Ladeiro MonAs e;1'O,do regimento de artilharia de costa.
P~~~nte a oficial miliciano do serviço de administração
Ilta1', o soldado cadete n.? 49/57, da escola prática
o mesmo serviço, Olímpio da Fonseca.

Ó

r

A

<l.S •

Regimento de artilharia

ligeira n. o 5

~uant~s a oficial milicianos de artilharia, informação
Vi gaçao, os soldados cadetes n. os 1074/54, Fernando
ana da Oosta, do regimento de infantaria n.? 6,
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582/54, Manuel Joaquim Vaz Vieira, do regimento de
infantaria n.? 8, 22/56, Joaquim Machado da Costa,
do regimento de artilharia ligeira n." 5, e 10/56, Fernando Lourenço Barbeitos, do regimento de artilharia
pesada n.? 2.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, P. C. T. de
artilharia, os soldados cadetes n.O 618/57, Carlos Néri
de Sousa Gomes de Araújo, da Escola Prática de
Artilharia, e 568/56, Rui José Fílgueira Esteves, do
regimento de artilharia pesada n.? 2.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, reconhecimento, topografia e observação, os soldados cadetes
n. os 601/57, José' Alberto de Sousa Brandão, da Escola Prática de Artilharia, e 46/56, Alvaro Emílio
Monteiro da Silva, do regimento de artilharia pesada
n.? 2.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, transmissões
de artilharia. o soldado cadete n.? 677/57, 1\1anu~l
Augusto da Silva Duarte, da Escola Prática de Artilharia.
S

Regimento de artilharia n.· 6

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, informação
e ligação, os soldados cadetes n.o~ G64jb7 , José Manuel Cabrita Matias, 688/57, João Carlos Pereira da.
Cruz, e 702/57, Rodrigo "Manuel Lira Pereira da
Cunha, todos da Escola Prática de Artilharia,
e
n." 110/56, Manuel Rodrigues dos Santos, do regimento
de artilharia antiaérea fixa.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, P. C. T. de
artilharia, os soldados cadetes n. os 593/~7 ~ Armando
Sutil de Brito, e 65\1/57, José Manuel Rosa Matos,
ambos da Escola Prática de Artilharia.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, reconhecimento, topografia e observação, os soldados cadetes
n.O~643/57, Henrique Luis Primavera Charlo Ques,a~a,
e 647/57, Gabriel Amaral, ambos da Escola Práticr
de Artilharia.
Regimento de artilharia pesada n.· I

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, informaç~o
e ligação, os soldados cadetes n.O 665/57, Antó~lO
Amaral Amado, 679/57, José Maria Pacheco FerreIra
de Melo, 69J/57, José Joaquim da Silva Prior, G96/57,
Nuno Augusto Monteiro Lopes, e 703/57, Ernesto José
Freire Gonçalves Pereira, todos da Escola Prática de
S
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Artilharia; n." 362/55, Homero da Nazaré Rodrigues
Alves, do regimento de artilharia n." 6, e n.? 30/57,
Manuel do Rosário Lúcio, do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? 2.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, P. C. T. de
artilharia, os soldados cadetes n. os 596/57, Gustavo
da Fonseca. Raimundo Duarte, e 943/56, Rogério
Saturnino dos Santos Nunes, ambos da Escola Prática
de Artilharia, e 223/57, Fernando Manuel de Lemos
Campeão Silveira, do regimento de artilharia pesada
n.? 1.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, reconhecimento, topografia e observação, os soldados cadetes
n.O 579156, José Porfírio Araújo, do batalhão de
caçadores n. ° 5, e 127/56, Vitor Manuel Monteiro
~Iarques, do batalhão de telegrafistas.
'
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, transmissões
de artilharia, o soldado cadete n.? 725/55, Vasco Manuel
Antunes Félix, do regimento de infantaria n, ° 1.
S

Regimento ôe artilharia

pesada n.O 2

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, informação
e ligação, os soldados cadetes n.O 608/57, Rui Vasques
Oesariny Calafate, 611/57, Edgar Monteiro Seixas,
640/57, José Manuel Carvalho da Silva Campos,
~71/57, Carlos Alberto Alvim de Castro, e 706/57,
~e?~lo de Figueiredo Almeida. ilva, todos da Escola
~atlca de Artilharia; n. ° 20/55, Ernesto de Oliveira
~Itranda, do regimenso de infantaria n.? 10; n.? 423/56,
Osé Adalmiro Barbosa Dias de Castro, do batalhão de
llle~ralbadoras n. ° 3; n. ° 202/57, Alfredo Arnaldo, do
reglJ~ento de artilharia pesada n." 2, e 788/56, José
\ d~ Silva Duarte, do regimento de engenharia D.O2.
1. Splrantes a oficial milicianos
de artilharia, reconhecilll~nto, topografia e observação, os soldados cadetes
n".8 673;57, António Almeida Santos, e 67Gj57, JoalUl~ José da Cunha, ambos da Escola Prática de
A !ttlharia .
. SPI~antes a oficial milicianos do artilharia, P. C. T. de
a,hlh,aria, os soldados cadetes D.O' 604/57, Manuel
Aa~,1ha~eite • imões Pereira, da Escola Prática de
d r I a:la, 41Ojb6, António
ilvino Lucas Machado,
/ re~lmento de artilharia ligeira n.? 5, e 569/56,
l!~a9.ullll Lúcio Ferreira Neto, do regimento de artiarIa pesada n. ° 2.
S
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Aspirante a oficial miliciano de artilharia, material, o
soldado cadete n.? 1174/55, António Domingos Leal
Moita, da Escola Prática de Engenharia.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, os soldados cadetes li.08 12/57, António
Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva, e 34/57, Adelino
Carvalho de Andrade, ambos da escola prática do
mesmo serviço.
Regimento de artilharia pesada n.· 3

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, informação
e ligação, os soldados cadetes n. os 606/57, Narciso
Júlio Loureiro de Sousa, 670/57, Nuno Alberto de
Pina da Silva Leal, 705/57, Jorge Eduardo de Freitas
Dias, e 709/57, Carlos Góis Pinto, todos da Escola
Prática de artilharia; n.? 2/57, Jerónimo de Almeida
Rodrigues, do grupo de artilharia contra aeronaves
n.? 2, e 489/56, António Dias Lopes, do 1.0 grupo de
companhias de administração militar.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, P. C. T. de
artilharia, os soldados cadetes n. os 636/57, José Bernardino Marques Ferreira, 644/57, Argimiro da Cruz,
e 657/57, Carlos Alberto Serrano Bertrand, todos da
Escola Prática de Artilharia.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, reconhecimento, topografia e observação, os soldados cadetes
n. os 616/57, João Manuel de Matos, da Escola Prática
de Artilharia, e 735/55, Acácio Joaquim Ferreira da
Silva, do batalhão de telegrafistas.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, transmissõ~S
de artilharia, o soldado cadete n. ° 655/57, José Mana
Rocha Ferreira, da Escola Prática de Artilharia.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, material, o
soldado cadete n.? 663/57, Alfredo José Marques Henriques, da Escola Prática de Artilharia.
. .
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de admIlll~tração militar, os soldados cadetes n.OS 45/57, A~tóndo
Júlio Pina Ribeiro Gomes, e 48/57, José Mll'an a
Gusmão de Medeiros, ambos da escola prática do
mesmo serviço.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.· I

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, inf~rmjçrt~
o operação AA, os soldados cadetes li.oS 1070/07, os
Alberto Fernandes, 1078/57, Orlando José Santos da
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Silva Marques, 1081/57, João Carlos Palma Marques
Alyes, e 055/55, Vítor Fernando da Silva Sousa e'
Melo, sendo este do regimento de artilbaria pesada
n.? 3 e os restantes do regimento de artilharia antiaérea fixa já referido.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia antiaérea,
os soldados cadetes n. os 1042/57 , José Maria Pires,
1051/57, José Maria Torre do Vale Santos, 1052/57,
Salvador António Novais, 1056/57, Mário Marques de
Oliveira, 1062/57, Raul de Sousa Lopes Quaresma,
1090/57, José de Baraona Núncio, 1183/57, João
Manuel Ribeiro da Fonseca Calisto, e 1181/57, Carlos
José Sanches Vaz Pardal, todos do já referido regimento de artilharia antiaérea fixa.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, transmissões,
os soldados cadetes n. os 1064/57, Germano da Silva
Domingos, e 1082/57, José Luís Pinto Pereira de
Jesus, ambos do referido regimento de artilharia antiaérea fixa, e 481/56, José Manuel de Macedo Yelês
Caroço, do regimento de artilharia ligeira n.? 1.
~
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 2

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia antiaérea,
os soldados cadetes n.O 1065/57, Roberto Domingues
PaCheco, e 1057/57 , José Maurício Correia Henriques,
ambos do já referido regimento de artilharia antiaérea
fixa; n.? 369/54, Carlos Gama Nunes, do regimento
d~ lanceiros 1; n. ° 635/55, Jorge de Herédia, do reglI?ento de artilharia de costa, e n. o 2/57 , Vasco PeA r~lra dos Santos, do regimento de engenharia n.? 1.
SPIl'antes a oficial milicianos' de artilharia, informação
e operação AA, os soldados cadetes n. o, 1080/57, Fernando Alberto Soares l\Iorais Ferreira Mendes, e
1099/57, Vítor Manuel Roseta l\Iorais, ambos do regiA lU.ento de artilharia antiaérea fixa.
SPlrantes a oficial milicianos de artilharia, transmissões,
o~ soldados cadetes n. os 1063/57 , José Horácio da
Sl~veira Bettencourt, e 1101/57, Gil Francisco Ferl'el:a Martins, ambos do já referido regimento de
arttlharia antiaérea fixa.
S

(Po~ portarias de 13 de Fevereiro de 1958. Não carecem de
VIsto ou anotação do Tribunal de Contas).

AS~i.~~ntea oficial miliciano do serviço de administração
dlltar, o soldado cadete n. o 39/57, da escola prática
o mesmo serviço, Alberto da Cruz Fernandes.
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contra aeronaves n.o 3

Alferes miliciano médico, em disponibilidade, o aspirante
a oficial miliciano médico, em disponibilidade, Serafim Francisco de Sousa e Costa, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 5 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia antiaérea,
os soldados cadetes n. os 10;)8/57, António Fernando
da Fonseca Moreira, 1061/57, grnesto Freire de 1\1atos, 1067 '57, Fernando José Pessegueiro,
10~7/57,
António Manuel Conceição Henriques, e 1097/57, Yicente João Cardoso de l\Iacedo de l\1eneses, todos do
regimento de artilharia antiaérea fixa.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, informação
e operação AA, os soldados cadetes n.O 680/53, Manuel de Moura Oliveira e Silva, do regimento de infantaria n.? 12, 1050157, José Alberto de Aguiar Vieira,
e 1060/57, Fernando J osé Vieira Lau, ambos do regimento de artilharia antiaérea fixa.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, transmissões,
os soldados cadetes n. o, 1053/57, Armindo dos Santos
Pinho, 10940/57, Eduardo de Oliveira e Silva, e 1100'57,
Vítor 'Manuel Curto Simões, todos do regimento de
artilharia antiaérea fixa.
Aspirante a 'oficial miliciano do serviço de administração
militar, o soldado cadete n.? 37/57, da escola prática
do mesmo serviço, António Augusto dos Santos Carvalho.
S

Regimento de artilharia

de costa

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados cadetes n. os 655/57, José Luis Batalha Jardim, e
056/57, António Alberto Neves Mourato Gordo, ambos
do mesmo regimento.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados
cadetes n.? 792/53, do regimento de infantaria n." 1,
Nuno Cabral Teixeira Coelho, n.? 1001/56, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Fernando Abecassis Vargas Marques, e, do regi monto de artilbaria
de costa acima referido, n. os 6407/55, Fausto Saraiva
Pereira da Fonseca, G50/57, José Fernando Prieto
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de Oliveira, 653/57, Luis Augusto Simões de Paiva,
657/57, João Manuel Carvalho de Morais Cardoso,
658/57, Alfredo Luís da Conceição Rodrigues, 660/57,
Mário Augusto Mayer Gonçalves, 661/57, Francisco
Antonio Domingues Carrilho, 662/57, Luís Gonzaga
Azevedo de Carvalho, 664/67, Rolando José Cruz
Moreira, e 667/57, Carlos Alberto Caldeira Castel
Branco Cordovil.
Regimento de artilharia

antiaérea

fixa

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, informação
e operação j~,
os soldados cadetes n,os 1041/57, José
João de Deus Rodrigues do Rosário, 1047/57, 'Manuel
José Vicente Xleira de Carvalho, 1050;57, José Manuel Jardim Norberto, 1068/57, Vítor Manuel Figueiredo de Almeida, 1073/57, IIenrique de Sá Pereira,
1077/57, Alberto Costa Gonçalves, 1084/57, Narciso
Torres Cerveira Nunes da Silva, 1089/57, Luís Vas- salo Namorado Rosa, 1182/57, Fernando José Pinheiro
Al~ada, todos do regimento de artilharia antiaérea
fixa referido, e n.? 700/57, Pedro Augusto da Rocha
Calisto Sequeira, do batalhão de telegrafístas.
Aspirantes a oficial milicianos de- artilharia antiaérea,
o~. soldados cadetes n.OS 10H/57, Egas de Vidigal
"\ieira, 1046/57, José António Ottolini Rocha e Melo,
1~54/57, José Pereira Palmeiro, 1055/57, Jorge Filipe
Plllheiro Martins, 1071/57, Alvaro Augusto Boaventura Vilela, 1074 57, António Jacinto Varela Coelho,
1083/57, Pedro Carlos Lauriano Dinis, 1002/57, Mário
Pernando Quintola da Graça Baptista, 1093/57, José
Pereira de Castilho ~ronteiro, e 1179/57, Raul Morgado Costa, todos do regimento de artilharia antiaérea
referido; 11.° 742/36, Jorge de Oliveira Ferreira Mendes, do regimento de infantaria n." 6, e n.? 523/55,
.Torge Ilermilo Farinha Soares do Sousa, do regimento
d~ artilharia ligeira n,° 1.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, transmissões,
os soldados cadetes )).0 1066/57, Alfredo Manuel de
.\lmeida Leitão, 1060/57, António Pedreira de Castro
Norton, 1083/57 _ J osé Manuel de Oa tilho Falcão
Durão .Paias, e 1088/57, Artur ~Iatias Santos, todos
do reglJllento de artilharia antiaérea fixa já roferido,
e n.? 247/f>5, António Marques Tavares Rombo, do
batalhão ele telegrnfietas.
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de guarnição

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia antiaérea,
os soldados cadetes n.O 61/56, José Cirera Dória, do
regimento de artilharia ligeira n.? 1, 1043/57, Fernando Augusto Santos Pereira, e 1079/57, António
Luis de Almeida Correia Mendes, ambos do regimento de artilharia antiaérea fixa.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, informação
e operação AA, o soldado n.? 1049/57, Luís Fernando
Pinto Basto da Fonseca, do regimento de artilharia
antiaérea fixa.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, transmissões,
o soldado cadete n.? 1086/57, Manuel da Silva Ventura, do regimento de artilharia antiaérea fixa.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, o soldado
cadete n.? 668/57, do regimento de artilharia de costa,
José Augusto de Sousa Lopes.
S

Bateria de artilharia

antiaérea independente

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia antiaérea,
os soldados cadetes n.O 1095/57, José Abel de Freitas, e 1096/57, Luis Manuel Branco e Brito Jardim,
ambos do regimento de artilharia antiaérea fixa.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, transmissões,
o soldado cadete n.? 826/57, Antonino do Amaral Lopes, do regimento de infantaria n." 12.
S

Bateria independente de defesa de costa n. o I

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados
cadetes n. os 6G3/57, do regimento de artilharia de
costa, Serafim de Oliveira, e 4:41/54, do regimento de
artilharia ligeira n.? 2, Rui Orlando Miranda de Spinola.
Bateria independente de defesa de costa n. o 2

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados
cadetes n. os 651/57, Henrique de Almeida de Mendia,
e 652/57, Adolfo Manuel Rodrigues, ambos do regimento de artilharia de costa.
Bateria independente de defesa de costa n. o 3

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados
cadetes n.O 428/52, do regimento de infantaria n." 8,
Fernando José da Fonseca Araújo, e 666/57, do regimento de artilharia de costa, Analido Aniceto Pinto.
S

(Por portarias de 13 de Fevereiro de 1958. Não carecem de
visto ou anotação do Tribunal de Contas.
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Cavalaria:
Escola Prática

de Cavalaria

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, o soldado cadete n.? 26/57, da escola prática
do mesmo serviço, António Augusto de Serra Lopes.
Regimento de lanceiros

n.· I

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, reconhecimento M 5-A. 1, os soldados cadetes n.os 549157,
Eduardo José Correia Dinis, e 571/57 Rui Manuel de
Sousa Fernandes.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, secretariado, o soldado cadete n.? 76/57,
da escola prática do mesmo serviço, Mário Fernando
Aleixo.
Regimento de lanceiros

n.O 2

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, policia militar, os soldados cadetes n.O 535/57, Alvaro Manuel
Alves Cardoso, 539/57, André Mãncio dos Santos,
546/57, Rui Benjamim Palhão da Cruz, 551/57, José
Luis de Sousa Gonçalves, 557/57, António Manuel
Syder Santiago, 568/57, António José de Carvalho
Serrão, e 794/57, João Maria 'I'amãgnini Barbosa de
Bellegarde Belo.
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, reconhecimento M 5-A. 1, os soldados cadetes n.O 530/57,
José Manuel Ferreira Serra, 5-:1:4/57,Fernando AntónIO da Costa Cordeiro Gonçalves, 548/57, Zarco Rogério Moniz Ferreira, e 552 57, Eduardo Girão Rodrigues Neto.
S

S

(Por portarias de 13 de Fevereiro de 1958, Não carecem de
visto ou anotação do Tribunal de Contas).

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, o soldado cadete, em disponibilidade, do regimento de cavalaria
n. ° 7, Eduardo António de Bastos Afonso de Salavisa,
Contando a antiguidade desde 22 de Abril de 1958.
(Por portaria de 24 de Abril de 1958. Não carece de visto ou
anotação do Tribunal de Contas).
Regimento de cavalaria

n.· 3

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, reconhecimento 11 5-A. 1, os soldados cadetes n.OS 573/57,
~OSé ~e Magalhães Pereira Roque, e 792/57, José
ranclSCO do Rio França de Sousa.
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Regimento de cavalaria n.O 5

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, reconhecimento M 5-A. 1, os soldados cadetes n.?' 532/57,
Carlos Parreira Pinto Cortês, 545/57, Joaquim Duarte
Silva Pereira Peixinho, e 558/57, Abel Pedro Correia
Cardoso.
Aspirante a oficial miliciano médico, o soldado cadete
n." 3/57, da Escola do Serviço de Saúde Militar,
Aquiles Borronha Gonçalo.
Regimento de cavalaria n.' 6

•\.spirantes a oficial milicianos de cavalaria, polícia militar, os soldados cadetes n. os 559/57, José Eduardo de
Sousa Meneses Falcão, 561/57, António Alberto Galhardo Simões, 570/57, Augusto José Neves de Campos Coelho, e 793/57, Mário Cristóvão Cebola.
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, reconhecimento M 5-A. 1, o soldado cadete n." 560/57, António Alberto Moura Silvestre.
Regimento de cavalaria n.' 7

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, carros de
combate M-4, os soldados cadetes n.OS 565/57, António Luís Vicente, e 576/57, João 1Ianuel de Noronha
da Silveira Rodrigues.
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, reconhecimento M 5-A. 1, os soldados cadetes n.OS 566/57,
Joaquim José Rolo Rodrigues, e 577/57, António Ma
galhães Barros Feu,
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, carros de
combate M 47, os soldados cadetes n.os 536/57, Júlio
António de Almeida Costa, 5H-5'l, Joaquim da Silva
Prado, 5-17/57, José Joaquim Caldas Duque, e 56-1/57,
João Francisco Gonçalves Tomás Valadas.
Regimento de cavalaria n.' 8

Aspirantes o oficial milicianos de cavalaria, reconhecimento M 24, os soldados cadetes n.O; 550/57, Lourenço Maria da Conceição, 5'03/57, Manuel Pimentel
Quartin Bastos, e 572/57, Manuel Zanatti AraUa pintO.
Grupo divisionário de carros de combate

Aspirantes a oficial milicianos de cavalarias, ca rros ~e
combate 1\1: 47, os soldados cadetes n.08 '03-1/57, Jo~o
::\Iário Cordeis l\Iendes Rodrigues, e 5G9f57, AntónIO
Tavares Martins.
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Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, reconhecimento M 24, os soldados cadetes n.OS 562/57, Fausto
Sampaio Martins, e 563/57, José Manuel Pontífice
Maricoto Monteiro.
Aspirante a oficial miliciano médico, o soldado cadete
n. ° 20/>7, da Escola do Serviço de Saúde Militar,
Alcindo José Antunes .
•'..spirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, o soldado cadete n.? 29157, da escola prática do mesmo serviço. José Pereira Martins.
(Por portarias de 13 de Fevereiro de 1958. Não carecem de
visto ou anotação do Tribunal de Contas).
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, sapadores,
os soldados cadetes, da mesma Escola, n. os 1359/57,
Carlos Eduardo Mendes Castanheira, 1364/57, João
~Iaria Teles de Almeida de Eça, 1380,67. Vasco Pedro Ribeiro Pereira de Carvalho, 1386/57, Mário Manuel Machado de Abreu, e 1429/57, Alfredo Manuel
l<'lorenço 'I'ovar de Lemos.
Aspirantes a oficial milicianos de eng,enharia, sapadores,
os soldados cadetes, da mesma Escola, n.O 1367/37,
~Ianuel António Ferreira Veiga, 1374/57, Manuel Ramos
Mota, 1389/f)7, Fernando Luís Cam pilho Gomes, e
1400/57, Armando Rocha Ferreira de Almeida, e, do
r~gimento de artilharia ligeira n.? 2, n." 483/35, IloráCIO da Maia Ferreira
e Costa.
Aspiranto a oficial mil iciano de engenharia, transmissões,
o soldado cadete, da mesma Escola, n. ° 1368/57, Carlos
Artur Trindade de á Furtado .
•\splrante a oficial miliciano do serviço de admini tra<;.aomilitar. o soldado cadete n.? 54/57, da escola prática do mesmo serviço, José Gonçalves de Pina.
S

(Por portarias de 13 de Fevereiro de 1958. Não carecem de
visto ou anotação do Tribunal de Contas).

'1'

Regimento de engenharia n.· I

enente miliciano de engenharia, em disponibilidade,
alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade,
ernando de Oliveirn Lemo.
onta a antiguidade
(esde 1 de Dezembro de 1957.

F
i

(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Abril de 1058 São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.• 2~ 257).
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Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, sapadores,
os soldados cadetes, da mesma Escola, n.OS1360/57,
Moísé Delmar Bendayan, 1361/57, Arménio Domingos
Quaresma Guerreiro, 1398/57, Vitorino dos Santos
Fernandes Esteves, e 1411/57 , João José Ruivo Dragão.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, trasmissões,
o soldado cadete, da Escola Prática de Engenharia,
n." 1405/57, José Manuel Barbosa Pinhão.
Regimento de engenharia n.O 2

Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, sapadores,
os soldados cadetes, da mesma Escola, n. os 1394/57,
Alberto Gouveia Soares Ribeiro, 1395/57, Fernando
Neto Mateus da Silva, 1403/57, José do Lago Arrais
Torres de Magalhães, e 1427/57, Arnaldo Guimarães
Casimiro da Costa.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, transmissões,
o soldado cadete, do regimento de infantaria n." 6,
n.? 745/56, Francisco Gonçalves da Silva Guimarães.
Batalhão de telegraflstas

Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, transmissões, os soldados cadetes, da Escola Prática de Engenharia, n.0 1378/57, João Saraiva Gonçalves, 1406/57,
José Armando Vale Correia da Fonseca, e 1407/57,
Luís Manuel de Císneiros Frazão.
8

Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, sapadores,
os soldados cadetes, da mesma Escola, n. os 1356/57,
Carlos Manuel Henriques Cardoso Ferreira, 1397/57,
Vítor Manuel Vieira Anastácio Monteiro, 1399/57,
Américo
António Capelo de Azevedo
Batalha,
e 1402/57 , Joaquim Miguel Gonçalves Potes.
(Por portarias de 13 de Fevereiro de 1958. Não carecem
visto ou anotação do Tribunal de Contas).

de

Grupo de companhias de trem auto

Tenente miliciano de engenharia, em disponibilidade,
o alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade,
Eduardo Manuel de Oliveira Trigo Perestrelo de
Alarcão Silva, contando a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1957.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958). visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Abril de 1951:5.São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

2.· Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 4

351

Aspirantes a oficial miliciano de engenharia, sapadores,
os soldados cadetes, da mesma Escola, n. os 1381/57,
Emídio José Serrano Silva, 1382/57, Jorge do Nascimento Valério , 1383/57, João Fernando Ribeiro
Marques, e 1387/57, Octávio Augusto Antunes Duarte
Graça.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, material, os
soldados cadetes n. os 621/57, Artur Martins Nogueira,
625/57, José Marques Godinho Fernandes, e 630/57,
Edmundo Jarego Gaspar, todos da Escola Prática de
Artilharia.
(Por portarias de 13 de Fevereiro de 1958. Não carecem de
visto ou anotação elo Tribunal de Contas).
.
Serviço de saúde militar:
Escola do Serviço de Saúde Militar

Aspirante a oficial miliciano farmacêutico, o soldado cadete n. ° 33J>7, da mesma Escola, ~Iannel Luis da
Costa Cabral Correia.
I. o grupo de companhias de saúde

Aspirantes a oficial milicianos médicos, os soldados cadetes n.08 550/56, do regimento de infantaria n." 1,
João Alberto Ferreira Rodrigues Pena, 367/56, do
batalhão de caçadores n.? 2, Ilerminio Gil Duarte,
066;56, Augusto Manuel Barrera Navas da Fonseca,
e 588/56, Augusto José Araújo dos Anjos, ambos do
batalhão de caçadores n. ° 5, 59157, da Escola Prática
de Administração Militar, Luis de Castro Vaz Pinto,
e, da Escola do Serviço de Saúde Militar, n. os 1/57,
~{anuel Joaquim Moreira de Mesquita Guimarães,
O/57, António Alberto Santos Martins Roque, 16/57,
Mário do Nascimento Novo Gomes, 17/57, Ricardo
~orge Ribeiro Bravo, 25/57, João Ferro Vilela, 26/57,
/dro
António de Oliveira e ilva, 27/57, Gustavo
."osé Correia Neves Nobre, 35,57, lIugo Faria da
~ onseca Gil Ferreira, 37/57, Jorge Manuel Vieira
r~nco da Cunha, 38,57, José Luís Lourenço de Allllelda Ricardo 39;57 José Manuel Carrilho Ribeiro
~o;õ~, J o é 1Ienino 'Vargas, -1-2,57, Mário August~
4~relra Nunes, 43/57, Rui Manuel Nune de Almeida,
A /57,. António Resina Rodrigues, e 44/57, Domingos
utónlO de Amorim Pedrosa.
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Aspirante a oficial miliciano farmacêutico, o soldado
cadete n. ° 31/57, da Escola do Serviço de Saúde Militar, Virgílio Ferrão Morais Roldão.
2.° grupo de companhias de saúde

Aspirantes a oficial milicianos médicos, os soldados
cadetes n.OS 735/b6, do regimento ele infantaria n.? 6,
Mário Augusto Brochado de Miranda, n." 1040/55,
do regimento de infantaria n." 7, Fernando Verdasca
Vieira, n. os 817/55, Evaristo Pestana Marques, e 866/56,
António José Alves Bento Duarte Guimarães, ambos
do regimento de infantaria n.? 12, n.? 589/56, do batalhão de caçadores n.? 5, Amílcar Correia Sequeira,
e, da Escola do Serviço de Saúde Militar, n. os 4/57,
António Maria Amaral Santos, 7/57, Nelson Nogueira
Soares da Costa, 8/57, Camilo Baptista de Sousa,
9/57, Vítor Ribeiro de Moura, 12/57 ,~Nelson Rebelo
da Gama e Castro, 13/57, Fernando Angelo Moreira
Salazar de Sousa, 14/57, Artur Joaquim Gomes Teixeira de Melo, 15/57, Fernando Duarte Santos e Sousa,
18/57, José Alvaro de Jesus Patrício, 21/57, António
da Mota Veiga Casal Simões de Castro Pina, 22/57,
José Fernando ele Lima, 23/57, Eduardo Neto Lucas
dos Santos, 24/57, Manuel Seiça Leitão, 29/57, António Simões Botelho Miran da, 34/57 , Valdemar Lopes
Pereira, e 36/57, Aires Rodrigues.
Aspirantes a oficial milicianos farmacêuticos, os soldados cadetes, da Escola do Serviço de Saúde Militar,
n.OS 10/57, Joaquim Maria Rocha Moreira, e 32/57,
Armando dos Santos Laborinho.
(Por portarias de 13 de Fevereiro de 1958. Não carecem de
visto ou anotação do Tribunal de Contas).
Serviço de admini.tração

militar:

Escola Prática de Administração Militar

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, os soldados cadetes n. os 5/57, Herberto de
Castro Goulart da Silva, 7;57, Fernando José Mendes
Pessoa Fragoso, e 9/57, Mário Gomos Ribeiro, todos
da Escola Prática do mesmo serviço.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, secretariado, os soldados cadetes, da referida Escola Prática, n." 61/57, Carlos José Faria Ama-
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ral, 73/57 Álvaro da Cunha Esperança, H/57, Flávio
Henrique Vara, 79/57, Luis Alberto de Macedo Teixeira Bastos, 80/57, Joaquim Simões de Brito, 89/57,
José Otto Biener Henrique Pedro, 95/57, José da Conceição Santos, 479/57, Gerber Lino Fernandes de
Freitas, e 614/57, Jaime de Matos Candeias.
1.° grupo de companhias de administração

militar

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, os soldados cadetes, do regimento de
infantaria n.? 8, n.? 635/56, Luís Avelino Vilhena Ferreira, da escola prática do mesmo serviço, n.? 33/57,
Alvaro Gomes Ferreira, e do 1.0 grupo de companhias de administração militar, n.? 67'2,/57, Fernando
Manuel de Carvalho Santos da Cunha.
2.° grupo de companhias de administração

militar

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, os soldados cadetes, da escola prática
do mesmo serviço, n." 1/57, Manuel Baptista Fernandes de Melo, 2/57, Manuel Ricardo Pinheiro Espírito
Santo Silva, 3/57, Luis Augusto ~est Arnaut Pombeiro, 4/57, Luís Manuel Vieira de Campos, 6/57, Francisco Manuel de Roure Roquete, 8/57, Hipólito Lopes
Pernandes, 10/57, Pedro Mário Alies Tamen, 13/57,
J oel Beça da Rocha Lima, 15/57, Gúi Manuel Dutra
Pacheco da Silva, 18/57, Alberto Maria Mendes Vaz
da :-:lilva, 19/57, António Pais Pires de Lima, 20/57,
Jorge Augusto Deslandes Botelho Moniz, 21/57, José
Júlio Pereira Cordeiro Blanco, 22/57, José António
da Rosa Dias Bravo, 23/57, Eusébio Marques de Car~~ll~~, 25/57, Carlos Alberto Cabral Teles Palhinha,
António Manuel Lopes Chaves, 28/57, Francisco
~las Rosa Júnior, 31/57, Carlos Augusto Leão Lopes
~al~d.oso, 32/57, José Fernando da Rocha Pinheiro,
36/07, Manuel Henrique Mesquita, 38/57, Sebastião do
Carmo lj'alcão Trigoso da Cunha, 41/57, João da Costa
Sal~ueiro, 43/57, Acácio do Carmo Garcia, 52/57, AntónIo de I'-\ousa da Costa Figueiredo, 55/57, Ernesto
~onçalves Martins, 66/57, António El:lcaja Gonçalves,
7/57, Miguel Crupensque, e 194/5G, do 1.0 grupo ele
1\ c~lUpanhias de saúde, Pedro Calheiros Bandeira.
8rra~tes ~ oficial milicianos do serviço de adminis1 açao mil itar,
secretariado,
os soldados cadetes

...,'/0' ,

o

354

ORDEM DO EXERCITO

N.o 4

2." Série

n. ° 624/57, do batalhão de caçadores n. ° 5, José Abel
Silveira Ventura, n. ° 382/56, do batalhão de metralhadoras n.? 1, António Augusto Faria da Silva,
n. ° 649/55, do regimento de artilharia ligeira n. ° 1,
Rui Manuel Nogueira Simões, n." 1045/57, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Alfredo Filipe
Pinto Pereira; da Escola Prática do Serviço de Administração Militar, n.OS 62/57, João Fernandes Mendes
Jorge, 63/57, José Manuel de Carvalho Vasconcelos,
64/57, Manuel Joaquim Lopes de Moura, 66/57, Luís
Fernando da Fonseca Proença, 67/57, José Manuel
Vaz Guedes Nascimento, 68/57, António José da Silva
Marques Mirão, 69/57, José Gomes Dias Leitão, 83/57,
José Avelino das Torres Antunes Barradas, 85/57,
José Manuel do Canto Amaral, 78/57, Nuno José
Cunha de Sá Gomes, 88/57, Fernão José Rodrigues
de Freitas Albuquerque, e 540/57, do 1.0 grupo d.e
companhias de administração militar, Octávio Henrique Pinto Faustino. '
(Por portarias ele 13 de Fevereiro de 1958. Não carecem de
visto ou anotação do Tribunal de Contas).
Serviço veterinário militar:
Secção do pessoal do serviço veterinário militar

Aspirantes a oficial milicianos veterinários,
o furriel
miliciano de infantaria n.? 1948/930, do batalhão de
caçadores n.? 5, António José Trindade MagrassÓ e
Silva, e soldado cadete n. ° 56/0-2288, da referida
secção de depósito, Joaquim Alberto da Cruz e
Silva.
(Por portaria de ]3 de Fevereiro de 1958. Não carece de visto
ou anotação do Tribunal de Contas).
Serviço de material:
Companhia divisionária de manutenção de material

,

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, material, os
soldados cadetes n. os 623/57, Alberto Luis Pimenta de
França de Oliveira, 624/57, Jaime do Carmo Lopes
Ferreira, e 633/57, Alfredo Lopes da Luz, todos da
Escola Prática de Artilharia, e 592/56, Virgílio Ant?nio da Silva Cardoso, do regimento de engenhal'lu
n. ° 1.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, o soldado cadete n.? 57/56, da escola prática do mesmo serviço, José Manuel de Moura Pires
Machado.
.
(Por portarias de 13 do Fevereiro de 1958. Não carecem ele
visto ou anotação do Tribunal de Contas).
Ministério do Exército - Estabelecimentos
Estabelecimentos

militares:

de instrução:

Centro de instrução militar de Santa Margarida

Aspirante a oficial miliciano médico, o soldado cadete
n.? 19/57, da Escola do Serviço de Saúde Militar,
Fernando João Duarte Vieira Gomes de Sousa Alves.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1958. Não carece de visto
ou anotação do Tribunal de Contas.
Adidos:
No ultramar:
Angola

'l'enente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria, adido, em serviço no comando militar de
Angola, Saul Vilela. Conta a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Timor

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano do infantaria, adido, em serviço no comando
militar de 'I'imor, Armindo Andrade Madeira, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 22 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Na Guarda Nacional Republicana:

Tenente miliciano de cavalaria, o alferes miliciano de
cavalaria, adido, em serviço no Ministério do Interior,
na Guarda Nacional Republicana, Rui Sales Henriqdues de Andrade e Sousa, contando a antiguidade
esde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 5 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Abril de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.s 22257).
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EXONERAÇOES E TRANSFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo

Quadro

de

gene_rals:

do corpo:

Conselho Superior de Disciplina do Exercito

Vogais, os generais, no quadro do corpo de generais,
António Miguel Monteiro Libório e João Carlos Guedes Quinhonee de Portugal da Silveira.
(Por portaria

de 11 de Abril de 1958).

Supremo Tribunal Militar

Vogais, os generais, vogais do Conselho Superior de
Disciplina do Exército, cargos de que ficam exonerados por esta portaria, João. Pinto Ribeiro e Jorge
Henrique Nunes da Silva.
(Por portaria

de 9 de Abril de 1958).

Adidos:
Em estabelecimentos

militares:

Estabelecimentos

produtores

Conselho flscal dos estabelecimentos

fabris

Nomeado o brigadeiro, na situação de reserva) Arménio
Leal Gonçalves, para o cargo de presidente do conselho fiscal dos estabelecimentos fabris do Ministério
do Exército, ao abrigo da base x da Lei n.? 2020, de
19 de Março de 1947, na vaga do brigadeiro graduado, na situação de reserva, Vasco da Gama Rodrigues, que, em 11 de Fevereiro de 1958, atingiu
o limite de idade para passar à situação de reformepelo que ficou exonerado do referido cargo desde
aquela data.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958, visada peJo Tribunal de
Contas em 17 de Abril de 1958. Não são devidos emoJumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Corpo

Quadro

do

estado.rnalor:

do corpo:

Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Tenente-çoronel do corpo do estado-maior,
rário, Angelo Ferrari.

supranume-
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e serviços:

l\linistério

do Exército:
1.' Direcção-Geral-

2.' Repartição

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, Tomás Avelino da Silva "Miguel Pereira.
(Por portaria de 5 de Abril de 1958).
1.' Direcção-Geral-

3.' Repartiçllo

'I'euente-coronel
de infantaria, da 3.a Direcção-Geral
deste Ministério, Luis Mário do Nascimento.
(Por portaria de 18 de Abril de Hl58).
2.' Direcção-Geral-

3.' Repartição

Tenente do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, Cirilo de Aguiar Santos.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958)
3.' Direcção·Seral

Oapitães de infantaria, da escola prática da arma, António Luciano de Matos, do regimento de infantaria
n.? 1, Luis Filipe Bandeira de Lima O 6rio Bernardo,
do batalhão independente de infantaria n.? 19, 'Manuel
Teodoro dos Ramos e, do batalhão de metralhadoras
n.O 1, Nuno Viriato Tavares de Melo Egídio.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958).

Oapitão de cavalaria, do regimento
JOu [uim I..
opes Cavalheiro.

de lanceiros n.? J,

(Por portaria de 30 de Abril de 1958).
Direcção dos Serviços do Ultramar

Major de artilharia, da 2. a Repartição da La DirecçãojGeral deste Mini tório, Eduardo José Teixeira Dar)Osa de Al)l'eu
.
.
.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958).
Ministério do Exército - Quartéls.generals:

A'
3.' regiilo militar
J:d~nte de campo do comandante,
dana" do regimento de infantaria
Os , autos Heis.

o capitão de infan1~),P dro .Toão

11.0
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Capitães de infantaria, do regimento de infantaria n.? 2,
Arnaldo Dias Ribeiro, do regimento de infantaria n." 7,
Manuel Dias Freixo e, do regimento de infantaria
n. o 15, Viriato Amílcar Pires da Silva.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958).

Tenente do serviço de administração militar, do regimento de infantaria n.? 2, João da Silva Antunes
Nogueira, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958).
Ministério

do Exército - Direcções

das armas e serviços:

Direcção da Arma de Artilharia

Coronel de artilharia, comandante do regimento de artilharia ligeira n.? 5, José Eduardo Reverendo da
Conceição.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958).
Direcção da Arma de Engenharia

Tenente-coronel
de engenharia, da escola prática da
arma, Gonçalo Cristóvão do Santo Estanislau de
Meireles Teixeira da Mota.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958).
Direcção do Serviço de Material

Capitão do quadro do serviço de material (engenheiro~),
comandante da companhia divisionária de manutençaO
de material, Mário de Carvalho Andreia.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958).
Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros de mobilizaçilo:
Infantaria:
Escola Prática de Infantar~a

Capitão de infantaria, do batalhão independente de infantaria n.? 18, Augusto Jorge da Silveira Reis.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958).

Capitão de infantaria, no quadro do arma, António Cândido Barbosa de Lucena Lopes Gaia.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958).
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Regimento de infantaria n.· I

Tenente de infantaria, do regimento de infantaria n.? 10,
Luis António de Moura Oasanova Ferreira.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958).
Regimento de infantaria

n.· 2

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores
José Monteiro Grilo.

n.? 6,

(Por portaria de 18 de Abril de 1957).
Regimento de infantaria n.O 5

Capitão de infantaria,
Alcobia.

supranumerário,

Agostinho Oosta

(Por portaria de 26 de Dezembro de 1958).

Tenente de infantaria José Jaime Pinto Monroy Garcia,
no quadro da arma.
(Por portaria de 21 de Março de 1958).
Regimento de infantaria

n.· 16

Alferes chefe de banda de música, no quadro dos chefes
de banda de música, Joaquim Augusto Oordeiro.
(Por portaria de p de Abril de 1958).
Batalhão independente de infantaria

n.· 17

Alfe~~s do serviço de administração militar, do comando
nlllltar dos Açores, José Martins de Freitas.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958).
Batalhão de caçadores n.· 6

CBitão de infantaria, no quadro da arma, Armindo Marn!:!Pinto Elvas.
(Por portaria oe 18 de Abril de 1958).

C

Batalhão de caçadores n.O 7

itã?de infantaria, no quadro
1gUIar
Gonçalves Dente.

da arma, Mário de

(Por portaria de 5 de Abril de 1958).
Artilharia:

'r

Regimento de artilharia

ligeira n.O I

:~ente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
Ribq~adro dos mesmos serviços, João Oarlos de Frias
eiro.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958).
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Regimento de artilharia ligeira n. o 3

Major de artilharia, da Direcção dos Serviços do Ultramar deste Ministério, Joaquim Henrique da Costa
Branco.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958).
Regimento de artilharia ligeira n. o 5

2.° comandante, o tenente-coronel
de artilharia, da direcção da arma, António dos Santos Vaz Barreiros.
(Por portaria

de 30 de Abril de 1958).

Regimento de artilharia pesada n.O 2

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 4, António Gomes Monteiro, por pedir.
(Por portaria

Regimento de artilharia

de 5 de Abril de 1958).

pesada n.O 3

Tenente do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, Jaime Elder Duarte Barros.
(Por portaria

de 18 de Abril de 1958).

Destacamento Misto do Forte de Almada

Tenente de infantaria, do regimento de infantaria n." 1,
Nuno Pereira de Sá Nogueira de Lacerda Machado(Por portaria

de 11 de Abril de 1958).

Cavalaria:

Regimento de lanceires 2

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, Vitor José de
Ataíde Saraiva Marques.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do Depósito Geral de Fardamento e Calçado, Serafim
Moreira, por pedir.
(Por portaria de 5 de Abril de 1958).
Regimento de cavalaria n.O 3

Tenente de cavalaria,
Queiroga.

no quadro

da arma, Jerónimo

(Por portaria

de 11 de Abril de 1958).

Engenharia:

Regimento de engenharia n.O2

Major de engenharia, da escola prática da arma, Alexandre Guedes de Magalhães.
(Por portaria

de 18 de Abril de 1958).
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Ministério do Exército - Estabelecimentos

militares:

Tribunai. :

2.· Tribunal Militar Territorial

Promotor de justiça, o coronel de cavalaria, da direcção
da arma, Eduardo Rodrigues de Almeida Dias, nos termos do artigo 292.° do Decreto n.? 11292 (Código de
Justiça Militar), de 26 de Janeiro de 1925, e Decreto-Lei n." 25460, de 5 de Junho de 1935, na vaga do
coronel de artilharia Manuel Guerra Pinheiro, que,
pela presente portaria, é exonerado das referidas
funções.
(Por portaria de 12 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
E.tabelec:imento.

de in.truçlo:

Colégio Militar

Subalterno de companhia, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, da 2. a Repartição da
l.a Direcção-Geral deste Ministério, Tomás Avelino
da Silva Miguel Pereira, nos termos do § único do
artigo D3.0 do Decreto n." 3-1093, de 8 de Novembro
de 19-14, na vaga do tenente João-Carlos de Frias
Ribeiro, que, por portaria desta data, transitou para
o quadro e foi exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de Hl58. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Escola do Exército

Nomeado professor do curso elementar de motores do
explosftO e automobilismo do curso geral preparatório
da Escola do Exército, em regime de acumulação, nos
termos do § 2.° do artigo 2.° do Decreto-Lei n.? 37137,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 37642, de 10 de Dezembro de 1949, o major do quadro de engenheiros do
se~vl<;Ode material Luís Esteves Ramires, professor
adjunto do grupo das 10. a e 11. a cadeiras da mesma
Escola, na vaga do major Eduardo José Teixeira
Bar~osa de Abreu, professor interino da referida
caden'a, cargo de que fica exonerado por esta portaria.
(Por portaria do 5 do Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Abril de 1958. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Instrutor de táctica de infantaria, o tenente de infantaria, no quadro da arma, Mário Firmino Miguel, nos
termos da alinea a) do artigo 32.° 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 capitão Duarte Dias Marques, que, por esta portaria, fica exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Abril de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Instituto

Profissional

dos Pupilos do Exército

Capitão de artilharia Eduardo Augusto Pereira Galhardo - nomeado professor provisório do Instituto
Profissional dos Pupilos do Exército, durante o ano
lectivo de 1957-1958, nos termos do artigo 2.° do
Decreto n.? 26341, de 7 de Fevereiro de 1936, e artigo 10.° do Decreto-Lei n.? 37 136, de 5 de Novembro
de 1948.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958 da Repartição
Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 22 do mesmo mês. Sã"
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
E.tabelecimentos

ho.pitalare.:

Hospital Militar

Tenente

Principal

médico, no quadro, Henrique
(Por portaria
Hospital

militar

regional

l\Ianuel Torres.

de 18 de Abril ele 1958).
n.· I

Tenente médico, no quadro do mesmo serviço, António
João de Almeida Cerveira Seabra.
(Por portaria

de 18 elo Abril ele 1958).

Tenente médico, no quadro do serviço de saúde militar,
Manuel Alberto Lopes Saraiva Martins.
(Por portaria
E.tabelecimento.

de 30 ele Abril de 1957).

produtores:

Conselho fiscal dos estabelecimentos

fabris

Vogal, o coronel de artilharia, da 1.a Repartição da
2. a Direcção-Geral deste Ministério, Manuel de J esu
Ramos, nos termos da base x da Lei n.? 2020, de 1
de Março de 1947, e n,° 1 da Portaria n. ° 13 631, de

g
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8 de Agosto de 1951, em substituição do coronel de
artilharia, na situação de reserva, José de Pina Cabral que, por esta portaria, fica exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 5 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Sapranumerãrtos

e

Força. eventualmente con.tituida.
Regimento de artilharia

no continente:

antiaérea

fixa

Major de artilharia, no quadro da arma, Francisco
mano Correia Dias Costa.

Ger-

(Por portaria de 30 de Abril de 1958).
Força. eventualmente con.tituida.
Estado

da Índia
n. ° I

Regimento de Infantaria
(Forças expedicionárias

no ultramar:

ao Estado da Indla)

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da Escola Prática de Engenharia,
José Lourenço
Grenho.
(Por portaria de 23 de Abril de 1958).
Regimento de engenharia
(Forças

expedicionárias

n.· I

ao Estado da Indla)

Cap
pitão de engenharia, da escola prática da arma, José
ereira de 1fedeiros Barbo a.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958).
1.° grupo de companhias

O

(Forças

expedicionárias

de saúde

ao Estado da lndla)

~itão médico, do Ho pital Militar Principal,
unes da Franca.

Teófilo

(Por portaria de 23 de Abril de 1958).
2.° grupo de companhias

M.

(Forças

expedicionárias

de administração

militar

ao Estado da lndla)

~or .d,? serviço de admini tração militar, da :3.a ReNarhç:ao da 2. a Direcção-Geral de te )Iini tério, Artur
eves Correia e ilva.
(Por portaria de 23 (le Abri) de 1958).
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Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Capitães de infantaria, do regimento de infantaria n.? 16,
Adriano Sotero Madeira e, do batalhão de caçadores
n." 8, Luis Ataíde da Silva Banazol e, de artilharia,
no quadro da arma, Domingos Alves da Cruz.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da 2. a Repartição da La Direcção-Geral deste Ministério, Manuel Lucindo Lopes.
(Por portaria

de 11 de Abril ue 1958).

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 14,
José Ramalho da lha.
(Por portaria

de 5 de Abril ele 1958).

Moçambique
Comando militar

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 3, António Fialho Tereno.
(Por portaria

de 5 de Abril de 1\)58).

Cabo Verde
Comando militar

Tenente médico, supranumerário, nos termos da segunda
parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n." 28 401, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 32692, de 20 de Fevereiro de
1943, da 2. a companhia disciplinar de Cabo Verde,
Rafael António de Sousa Caixeiro, continuando na
mesma situação de supranumerário em que já se encentrava,
(Por portaria de 5 de Abril de 1958).
S. Tomé

e

Príncipe

Comando militar

Alferes do quadro dos serviços' auxiliares do Exército,
do 2.° grupo de companhias de saúde, Joaquim
Augusto Soares.
(Por portaria ele 18 de Abril de 1\)58).
Macau
Comando militar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
da 2. a Repartição da 1. a Direcção-Geral
tério, Manuel Fernandes Mascarenhas.
(Por portaria

do Exército,
deste Minis-

de 11 de Abril de 1\)58).
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Timor
Comando militar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, Júlio Eduardo Elias
Ribeiro.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958r
Oficiais de complemento
Ar,.,..,as

e serviços:

Ministério do Exército - Qnartéis-generais :
Comando militar de Angola

Tenentes milicianos: de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n.? 10, Manuel do Rosário
Santana Curado, licenciados, do comando militar de
S. 'í'omé e Príncipe, Viriato de Araújo Tomé e, do
centro de mobilização de infantaria n.? 1, Joaquim
João de Oliveira Neto Pratas, e de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n." 2, em disponibilidade,
Ilídio Barata Gouveia Gomes.
Alferes milicianos: de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. o 16, António Estaço do
Rosário e licenciado, do centro de mobilização de infantaria n. o 15, Fernando Brás de Oliveira; de artilhar!a, em disponibilidade, do regimento de artilharia
l\geira n. o 2, Mário Manuel Campos Cunha; de cavalaria, em disponibilidade, do regimento de lanceiros
n.O 2, António Maria Oliva Martins de Carvalho do
serviço ele administração militar, em disponibilidade, do
comando militar de Moçambique, Adolfo da Silva e
Sousa, e veterinário, em disponibilidade, da secção de
depósito do pessoal do serviço veterinário militar,
José Fernando da Costa Durão.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, licenciado, do comando militar de Moçambi
que, João Fausto Pereira Cabral.
Por portaria

de 18 de Abri! de 1958).

'renente miliciano de artilharia, em disponibilidade, elo
f'upo de artilharia contra aeronaves n.? 3, Vítor CnrAI ?S de ~{agalhães do Rego Bayan.
feres ~lllicianos: de infantaria, em disponibilidade, elo
batalhao de caçadores n.? G, Vitor Manuel Dias Barros
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e, do batalhão de metralhadoras n." 1, Olindo Ferreira
dos Santos e, licenciado, do centro de mobilização de
administração militar n." 2, Álvaro Mendonça Narciso
da Silva.
(Por portaria de 11 de Abril ele 1958),
Comando militar de Moçambique

Tenentes milicianos: de infantaria, em' disponibilidade,
do comando militar de Cabo Verde, José Augusto
Lourenço Caseiro e, de artilharia, do regimento de
artilharia n.? 6, Luís Roque Vasconcelos Dias, também
em disponibilidade.
Alferes milicianos: de infantaria, do regimento de infantaria n.? 3, João António Bravo Dionísio Bizarro
Nunes Vicente e, em disponibilidade, do batalhão de
caçadores n." 8, Luís Filipe de Carvalho Pinto Castro
de Vale e Vasconcelos.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958).

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia pesada n.? 1, Júlio Manuel
Lopes Rodrigues e, do regimento de artilharia pesada
n.? 2, Custódio ::\Ioreira da Costa Vieira Marques.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958).
Comando militar

de Cabo Verde

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 2, Francisco
dos Santos Regêncio Alves.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958).

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 4, Aguinaldo :Mascarenhas
Wahnon.

(Por portaria ele 11 de Abril de 1958).

Comando militar

da Guiné

Alferes milicianos em disponibilidade: de infantaria, do
comando militar de Moçambique, António Carva1J10
Barradas Bico e médicos, do 1.0 grupo de companhIas
de saúde, José Manuel Cochofel Pereira da Silva e
Verter Maria das Neves.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, em disponibilidade, do 2.° grupo de companhias do mesmo serviço, José Neves Granadeiro.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958).
Comando militar de S. Tomé e Príncipe

Alferes miliciano de cavalaria, licenciado, do centro de
mobilização de cavalaria n. ° 3, Manuel da Silva Saldanha.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958).
Comando militar de Macau

Alferes miliciano de infantaria, em ,disponibilidade, do
comando militar de Moçambique, Alvaro Poppe Lopes
Cardoso.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958).
Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e eentros de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n.O 4

Alferes milicianos de infantaria António Jorge Marques
Serrano e Manuel Lopes Cantante.
•
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1958).

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 4, José Viegas Filipe.
(Por portaria de 18 de Abril de 1958).
Regimento de infantaria

n.· 8

Alfer~s miliciano de infantaria, do regimento de infantarIa. n.? 15, Jorge de Carvalho Malheiro, sem disPêndIO para a Fazenda Nacional.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958).

A

Regimento de infantaria

n.· 12

lferes miliciano de infantaria Fernando Adelino Fabião.

A .

Regimento de Infantaria

n.· 15

8Ilr~nte a oficial miliciano de infantaria, do regimento
e Infantaria n.? 8, Eduardo António Resende Soveral,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958).

3G8

ORDEM DO EXERCITO
Regimento de Infantaria

Alferes miliciano de infantaria
cia da Silva.

N.o 4

2." Série

n.· 16

Carlos Agostinho

(Por portaria

ele 13 ele Janeiro

Batalhão independente de infantaria

Gar-

ele 1958).

n.· 17

Alferes milicianos de infantaria Rui Vítor da Silva Almeida e Manuel de Brito Duarte.
(Por portaria
(Forças expedicionárias

ele 13 de Janeiro

de 1958).

ao Estado da Índia)

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n.? 4, António Manuel Madeira Guerreiro.
(Por portaria

de 18 de Abril de 1958).

Batalhão independente de infantaria

n.· 18

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n.? 2, José Carlos de Melo Aze-vedo Coelho de Campos.
(Por portaria

de 18 de Abril ele 1958).

Batalhão Independente de Infantaria

n.· 19

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n." 2, Arnaldo Dionísio Silva
Pereira.
(Por portaria

de 11 de Abril de 1958).

Batalhão de caçadores n.· 3
(Forças expedicionárias

ao Estado da lndla)

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n. ° 5, Luis Manuel de Vasconcelos Matias Rodrigues.
(Por portaria

de 11 de Abril de 1958).

Centro de mobilização de infantaria

n.· 6

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Moçambique, António Adalberto de Mendonça Camões Sollari Alegro.
(Por portaria

de 11 de Abril de 1958).

Centro de mobilização de infantaria

Tenente miliciano de infantaria,
militar de Angola, Francisco
deira Lucas.

n.· 15

licenciado, do comando
António de Ordaz Cal-

(Por portaria

de 18 de Abril de 1958).
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Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n.· 3

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n.? 1, Fausto Simões
Negrão.
(Por portaria ele 18 de Abril de 1958).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 2

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar de Moçambique, Francisco Adelino
Pernandes Simões.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958).
Centro de mobilização de artilharia

n.· I

Alferes miliciano de artilharia, licenciado,
militar de Angola, Vasco Pires Lobato.

do comando

(Por portaria de 18 de Abril de 1958).
Centro de mobilização de artilharia n.v 3

rreU~~te miliciano de artilharia, licenciado, do comando
lD.T~lta:de Moçambique, Joaquim Pereira Coutinho
elxelra Duarte.
~
(Por portaria de 18 de Abril de 1!l58).
Centro de mobilização de artilharia

n.· 9

~\sl~àrante a oficial miliciano de artilharia, em disponibiade, do regimento de artilharia n. o G, José Joaquim
ourenço Videira.

L

(Por portaria de 18 de Abril de 1958).
Centro de mobilização de artilharia

n.· 10

Alfe;~s miliciano de artilharia, licenciado, do comando
\t.ar de Moçambique, Hólio Matias Pamplona de Sá
OUIZCorte Real.

MI

(Por portaria de 11 de Abril de 1958).
Cavalaria:
Regimento de lanceiros 2

Alferes
e S m U"iciano de cavalaria, José Nunes de Oliveira
Ousa.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1958).
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Engenharia:

Centro de mobilização de engenharia

n.· I

Tenente miliciano de engenharia, licenciado, do comando
militar de Angola, Eugénio Rocha de Carvalho.
(Por portaria

de 11 de Abril de 1958).

Serviço de saúde militar:

I.o grupo de companhias de saúde
(Forças expedlclonãrias

ao Estado da [ndia)

Tenentes milicianos médicos, do 1.0 grupo de companhias de saúde, João Manuel Bastos Monteiro Sacadura e Luis Manuel de Freitas Teixeira Dinis e, do
2.° grupo de companhias de saúde, Joaquim Ângelo
do Carmo Trindade.
(Por portaria

de 11 de Abril de 1958).

Centro de mObilização do serviço de saúde n.· I

Tenente miliciano médico, licenciado, da brigada n." 1
de caminhos de ferro, Manuel Loução Martins Júnior.
(Por portaria

v-

de 11 de Abril de 1958).

DECLARAÇÕES

Contagem de antiguidades:

1) Contam a antiguidade dos seus actuais postos d~s~e
as datas que lhes vão indicadas os seguintes OfiCIaIS,
promovidos pela presente Ordem do Exército:
Infantaria

Tenente-coronel
Luis Augusto
desde 12 de Abril de 1958.

de Matos Paletti,

Artilharia

Coronel Cipriano Alfredo Fontes, desde 11 de Abril
de 1958.
Tenentes-coronéis Artur Aragão Pinto de Andrad~
e João Carlos de Sousa, ambos desde 11 de Abrll
de 1958.
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Cavalaria

Coronel Luís \T alentim Deslandes, desde 9 de Abril
de 1958.
'I'enente-coronel Amílcar Hermínio Rosas, desde
9 de Abril de 1958.
Capitão Fernando Ferreira da Cunha, desde 9 de
Abril de 1958 ..
Médicos

Tenente-coronel José Baptista de Sousa, desde 29 de
Abril de 1958.
Major Nelson Correia de Magalhães Figueiredo,
desde 29 de Abril de 1958.
Capitães:
Luis Albano da Fonseca e Silva Garcia de
Carvalho, desde 18 de Abril de 1958.
António Campos Felino de Almeida e João
Avila de Matos, ambos desde 29 de Abril
de 1958.
Serviço de administração

militar

Majores João Moreira Marques, João Eduardo 11iranda Relvas e Jorge d~ Fonseca Dores, todos
desde 18 de Abril de 1958.
Quadro do serviço de material

l'enente-coronel Virgílio Vicente
28 de Fevereiro de 1958.
Capitães:

de Matos, desde

António Goulart Branco, Clotário Dias Ribeiro
de Carvalho, Gilberto dos Beis, Armando
Rosa Treichler Knopfli, Jorge Campos Mascarenhas e Luis Vasco da Veiga Ferreira
Pedras, todos desde 1 de Abril de 1958.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Cap.itão do quadro dos serviços auxiliares do Exérctto li'rancisco Pires, desde 18 de Abril de 19:)8.
N 2) Os tenentes-coronéis de artilharia João Augusto
Alr~ha Dias de Carvalho, António do Carmo Dantas,
'r/e .0 Botelho de Oliveira, João da Costa Laje e Luis
I:{elra Soares da Mota contam a antiguidade do actual
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posto desde 25 de Fevereiro de 1958. Com a presento
declaração fica rectificada a declaração n. ° 1) da Ordem
do Exército n." 2, 2.a série, do corrente ano, na parte
respeitante aos referidos oficiais.
3) Passa a contar a antiguidade do actual posto desde
1 de Novembro de 1955, ficando inscrito e intercalado
na respectiva escala imediatamente à esquerda do tenente de artilharia Humberto Firmino Alfarra Guerreiro,
o alferes de artilharia João Falcão Pinto.
4) Conta a antiguidade de alferes desde 1 de Novembro de 1956, nos termos do despacho de 22 de
Abril de 1958 de S. Ex." o Subsecretário de Estado.
o aspirante a oficial de artilharia Manuel Sim as da Silveira, que pela presente Ordem do Exército é promovido ao posto imediato.
5) Antecipa de um ano a sua antiguidade do tenente,
nos termos do artigo 4.° do Decroto-Lei n." 39821, de
17 de Setembro de 1954, por estar habilitado com o
curso de engenheiro do armamento, conforme cousta
da presente Ordem do Exército) pelo que passa a contar
a referida antiguidade desde 1 de Dezembro de HW),
o capitão do quadro de engenheiros do serviç-o de material Manuel António Lopes.
6) Por despacho de 23 de Agosto de 1958 foi mandada rectificar a antiguidade dos oficiais milicianos a
seguir indicados, que se encontram ao serviço nas províncias ultramarinas:

a) Do comando militar de Moçambique:
Alferes miliciano de cavalaria Carlos Augusto Lopes.
rectificada a antiguidade, de 1 de Novembro de 1955
para 1 de Novembro de 1954.
Alferes miliciano de infantaria J osé Carlos GomoR
de Figueiredo, rectificada a antiguidade, de 1 de
Novembro de 1956 para 1 de Novembro de 1955.

b) Do comando militar do Estado da índia:
Tenente miliciano de artilharia Pedro Isidoro de
Sousa Marques, rectificada a antiguidade neste
posto, de 1 de Dezembro de 1957 para 1 de
Dezembro de 1956.
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Rectificada
a antiguidade,
de 1 Novembro de 1957
para 1 de Novembro
de 1956, aos alferes milicianos de infantaria
Vasco Borges dos Santos
e Manuel Elias Romão Martins.
Colocações e desempenho de funções:
7) O brigadeiro Carlos Xliguel Lopes da Silva Freire,
que, pela Ordem do Exército n.? 3,2.8 série" do corrente
ano, foi nomeado 2.° subchefe do Estado-Xlaior
do Exército, desempenha
estas funções por acumulação com as
de professor
do curso de altos comandos, continuando
colocado no Instituto de Altos Estudos Militares na situac:ão de adido. Pela presente
declaração
fica sem efeito
a colocação do mesmo oficial na 3.8 Direcção-Geral
deste
Ministério, publicada na referida Ordem do Exército.
8) Declara-se
que o brigadeiro
na situação de 1'0~erva Arménio Leal Gonçalves,
que, por portaria de 11
.13 Abril
de H)58, foi nomeado presidente
do conselho
fiscal dos estabelecimentos
fabri do Exército,
continua
~\.'p~·ostar serviço na Inspecção
do Serviço Automóvel,
.Illhtar.

r

0) Presta serviço no qUl1rtel~general do Governo :Mi·
I~ar dOR A<;oroR, desde 4 de Mar<;o de 1958, como ofi('Ial (la Polícia Judiciária Militar, o coronel de infantaria,
na situação de reserva,
João lIfoniz da Ponte J únior.
1 1?) Presta

serviço

no batalhão

de caçadores

n. ° 5,

(t'n 26 de Abril de 1957, para os efeitos do artigo 70.
(l~
ecreto-Lei
n.? 36304, de 24 de Maio de 1947,
f orado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setem-

0

to

Ide 1952, por acumulação com as funções que desernJen.la no Secretariado-Geral
da Defesa Nacional,
o
capltão de infantaria Francisco
José Soares Ogando.
1Il.~1) Presta serviço no quartel-general
da La região
1
.
Cl~aro
coronel
de
artilharia
José
Eduardo
Reverendo
1
ua Orrc'
~ .quo, pe Ia presente Orc1er;t d o. J'~X(,l'a
, 't o, foi
CoI
' el<;ao,
01
oC<ldo na Direcção da Arma de Artilharia.

12)

D~ixou de prestar serviço no 1.0 Tribunal :Militar
de Lisboa, como promotor de justiça, desde
d e AbrIl de 1958, o coronel de artilharia,
na situacão
e reserya, Eduardo Augusto Dia de Castro Pereira.

T

i e;rlton~l
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13) Presta serviço na 2. a Repartição da 1. a Direcção-Geral, desde 8 de Abril de 1958, o coronel de artilharia, na situação de reserva, José de Pina Cabral.
14) Deixou de prestar serviço na Direcção da Arma
de Artilharia, desde 12 de Abril de 1958, o coronel de
artilharia, na situação de reserva, Henrique José Xavier Martins de Figueiredo.
.
15) Deixou de prestar serviço na Inspecção de Artilharia de Costa, desde 9 de Abril de 1958, o coronel
de artilharia, na situação de reserva, Armando José de
Matos.
16) Presta serviço como chefe do centro de mobilização de artilharia n." 2, desde 21 de Abril de 1958,
o coronel de artilharia, na situação de reserva, Manuel
Guerra Pinheiro.
17) Deixou de prestar serviço no centro de mohilin.? 2, desde 21 de Abril de 1958, o
major de artilharia, na situação de reserva, José Pedro
Perestrelo de Barros Xloura Freire de Meneses.
zação de artilharia

18) Deixou de prestar serviço no grupo de artilharia
contra aeronaves n." 1, desde 19 de Abril de 1958, o
major de artilharia, da Direcção dos Serviços do Ultramar, Joaquim Henrique da Costa Branco.
19) Deixou de prestar serviço no regimento de engenharia n.? 1, desde 29 de Março de 1958, o major de
engenharia, professor do Instituto Profissional dos pupilos do Exército, Eduardo Augusto Soares da Piedade.
20) Presta serviço no regimento de engenharia n. ° 1,
desde 21 de Abril de 1958, para efeitos da alínea a) do
§ único do artigo 71.° do Estatuto do Oficial do Exército, o major de engenharia, adido, do batalhão de sapadores bombeiros, Rogério Jaime de Campos Cansado.
21) Presta serviço no hospital militar regional n. ° 2,
desde 29 de Abril de 1958, como director do mesmO
hospital, o tenente-coronel médico António Augusto ~e
Melo, que pela presente Ordem do Exército transIta
para a situação de reserva.
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22) .Presta serviço nas Oficinas Gerais de Material
de Engenharia, onde se encontra em diligência, desde
28 de Fevereiro do corrente ano, o tenente-coronel do
quadro de serviço de material (engenheiros) José Carlos
Vaz Soares Baptista, que se encontra colocado no Depósito Geral de Material de Engenharia.
23) Continua prestando serviço na Fábrica Nacional
de Munições de Armas Ligeiras o tenente-coronel do
quadro de engenheiros do serviço de material Virgílio
Vicente de Matos, que pela presente Ordem do Exército foi promovido ao actual posto e colocado no quadro
do serviço de material.
24) Declara-se que o capitão dos serviços técnicos
de manutenção António Goulart Branco, que pela presente Ordem do Exército é promovido ao seu actual
posto para o quadro do serviço de material, continua
prestando serviço na companhia divisionária de manutenção de material.
~25) Declara-se que foi em 4 de Fevereiro de 1958, e,
nao ~m 15 de Fevereiro de 1958, que deixou de prestar
serVIÇOnas Oficinas Gerais de, Equipamentos e Arreios
e pas~ou a prestá-lo na Direcção da Arma de Artilharia,
maJor do extinto quadro auxiliar de artilharia Carlos
~ugusto de Almeida. Fica assim rectificada a declaraÇdao27) inserta na Ordem do Exército n. o 2, 2. a série,
e 1958.

A

d 26) Presta serviço no batalhão de caçadores n." 10,
esd~ 21 de Abril de 1958, o tenente do quadro dos
~ervIçOS auxiliares do Exército, na situação de reserva,
Osé Patricio.
d 27) P:estou serviço na junta d~ .recrutamento n.? 2
o dIstrIto de recrutamento e mobilização n.? 15, como
secretário, desde 1 de Junho até 4 de Agosto de 1957,
o te~ente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na sItuação de reserva, António Augusto Santos Romão.
28) Deixou de prestar serviço no grupo de artilharia
Contra aeronaves n." 2, desde 1 de Abril de 1958, o te~:nt~ do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
sItuação de reserva, Amadeu Marques de Carvalho.
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29) Presta serviço na 3. a Repartição da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, desde 28 de Março de 1958,
o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, Francisco Elias de Sousa.
Tempo de serviço:

30) Completou no regimento de lanceiros n.? 2, em
17 de Abril do corrente ano, o tempo de serviço a
que se refere a alínea b) do artigo 72.° do Decreto-Lei n." 36304, de 24 de Maio de 1947, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, o
tenente-coronel de cavalaria, professor efectivo do curso
para a promoção a oficial superior no Instituto de Altos
Estudos Militares, Manuel Ferreira Peixoto da Silva.
Pensões de reserva:

31) Pensões anuais atribuidas aos oficiais em seguida
mencionados, que pela presente Ordem do Exército transitam para a situação de reserva:
Brigadeiro
António
Amílcar Botelho Coelho,
96.000iS.
Coronel de .artilharia Manuel Guerra Pinboiro,
60.622a80. Tem 33 anos de serviço.
Tenente-coronel médico António Augusto de Melo,
53.332a80. Tem 36 anos de serviço.
Capitão do extinto quadro de picadores militares
Francisco Manuel Pires, 35.259a60. Tem 35 anoS
de serviço .
. Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Armando de Seixas Gomes, 39.408a. Tem
36 anos de serviço.
32) É desde 2 de Dezembro de 1957 que tem di~eíto
à pensão de 72.000a o coronel de infantaria. na Sltuação de reserva, Jaime Arnaldo da Veiga Cardoso, que
completou 40 anos de serviço naquela data, e não desde
2 de Setembro do referido ano, como consta da Ordem
do Exército n.? 3, 2.a série, de 1 de Abril de 1958.
33) É de 40.800a a pensão anual atribuída ao capit~o
do quadro dos serviços auxiliares do Exército J oaqunD
Pinho das Neves, que passou à situação de reserva pela
Ordem do Exército 11.° 14, 2.a série, de 1957.
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34) É de 35.259a60 a pensão de reserva atribuída ao
capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército
António Monteiro Prudente, que, por portaria de 14 de
Março do corrente ano, inserta na Ordem do Exército
n.? 3, 2.a série, também do corrente ano, transitou para
a situação de reserva. Fica assim rectificada a pensão
que lhe foi atribuída na Ordem do Exército acima citada.
Reforma:

35) São desligados do serviço, desde as datas que lhe
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 meneionados e que nas datas referidas atingem o limite de
Idade para transitarem para a situação de reforma:
General Álvaro 'reles Ferreira de Passos, desde
1 de Março de 1958. Prestava serviço na Repartição do Gabinete do Ministério do Exército.
General Reinaldo Vale de Andrade, desde 23 de
Março de 1958. Prestava serviço no Supremo
Tribunal Militar.
Coronel de infantaria Siivério do Amaral Lebre,
desde 10 de Março de 1958. Prestava serviço na
Direcção da Arma de Infantaria.
Coronel de infantaria Abel Magro de Vasconcelos,
desde 12 de Março de 1958.
Coronel de infantaria Jaime Martinho Ferreira
Leal, desde 20 de Março de 1958. Prestava serviço na La Repartição da La Direcção-Geral do
Ministério do Exército ...
Coronel de artilharia Carlos Gonçalves Pereira de
Barros, desde 3 de Março de 19;)8.
Tenente-coronel de artilharia José Agostinho, desde
1 de Março de 1968. Prestava serviço no Minist0rio da Educação Nacional.
Tenente-coronel de cavalaria Pedro António da Costa
Rebocho, desde 22 de Março de 1958.
Ten~n_te-coroncl de engenharia Augusto Cordeiro
DIUlS Sampaio, desde 17 de Março de 1958.
Tenente-coronel médico Virgilio Joaquim de Aguiar,
~esde 15 de Março de 19f)8.
MaJor de infantaria António Augusto Monteiro,
desde 18 de nfarço de 1958.
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Major do serviço de administração militar Eduardo
António Monteiro, desde 1 de Março de 1958.
Capitão de infantaria José Correia de Noronha e
Meneses, desde 13 de Março de 1958. Prestava
serviço no regimento de artilharia ligeira n. o 5.
Capitão de infantaria José Ricardo de Barros Amado
da Cunha, desde 17 de Março de 1958. Prestava
serviço no Instituto Profissional dos Pupilos do
Exército.
Capitão de infantaria Loysik da Fonseca Araújo,
desde 20 de Março de 1958.
Tenente de infantaria Joaquim Nunes, desde 11 de
Março de 1958.
Tenente de infantaria Bento Teodósio Tomás Cabrita, desde 17 de Março de 1958.
Tenente de infantaria António Dias Ferreira, desde
21 de Março de 1958.
Diversos:
36) A colocação na 3. a Direcção-Geral do Ministério
do Exército do tenente-coronel do corpo do estado-maior Angelo Ferrari, publicada na presente Ordem do
Exército, deve considerar-se, para todos os efeitos,
efectuada desde 9 de Agosto de 1957) data da portaria
que o exonerou do cargo de professor catedrático da
Escola do Exército.
37) O coronel de artilharia António Pereira Teixeira
de Almeida, que, por portaria de 27 de Fevereiro de
1958, inserta na Ordem do Exército n. o 2, 2. a série, de
4 de Março do corrente ano, foi promovido ao actual
posto e colocado no regimento de artilharia ligeira n. o 4,
foi nomeado comandante do referido regimento desde a
data da mesma portaria.
38) Deve ser considerado na situação de adido na
comando militar de Moçambique, desde 30 de Setembro
de 1957, o major de artilharia Carlos Fanha Vicente,
que transitou para a referida situação de adido por
portaria de 28 de Dezembro do ano findo, inserta na
Ordem do Exército n. o 14, 2. a série, do mesmo ano.
39) Tem a especialidade de informação, observaç~o
e ligação o alferes miliciano elo regimento de artilhana
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ligeira n. ° 5, em disponibilidade, J úlio César Carvalho
Rodrigues Pereira, constante da declaração n." 80, publicada na Ordem do Exército n.? 1, 2.a série, de H)58.
40) Declara-se que o tenente-coronel de engenharia
4~ntónio Jacinto Magro, passado à situação de reserva
pela Ordem do Exército n." 3, 2.a série, de 1957, nos
termos da alínea a) do artigo 12.° do Decreto-Lei
11.° 36304, de 24 Maio de 1947, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, deixou de
fel' direito a qualquer vencimento pelo ~[inistério do
Exército, por ter declarado optar pelos vencimentos do
~~inistério do Ultramar, onde prestava serviço como
director de 1.a classe dos correios, telégrafos e telefones
de Angola.
41) Declara-se que o tenente do quadro do serviço
de material (serviços técnicos de manutenção), oriundo
(~o quadro de complemento, Carlos Chaves Alves de
Sousa, desempenhou funções de oficial de cifra do Centro Cripto Nato, cumulativamente com as de oficial de
segurança da A. N. D" umas e outras como alterna te
~~8t?dian, no Gabinete de s.a"Ex.a o Ministro da Defesa
.l~aClOnal.
l' 42) Declara-se que em 25 de Abril do corrente foi
\ Istrlbuida a Lista Geral de Antiguidades dos Oficiais
Exército Metropolitano (quadros permanentes,
in~ ~1l1~0 os oficiais nas situações
de reserva e de roforma),
re erIda a 1 de Janeiro de 1958.

(1'

R.ectificações:

43) Chama-se Carlos Alberto de Oliveira Borges o
~apitã~ de infantaria que, por portaria de 14 de Março
,e 19D8, publicada na Ordem do Exército n. ° 3, 2. a série, do mesmo ano, passou à situação de adido.
li' 44) Deve, ser considerado na situação de adido no
\-,stado da India desde 25 de Setembro de 1957, em
~~r!ude de nessa data passar a comissão militar (guarp~ça~ n?rmal), o alferes miliciano, expedicionário àquela
OVIUClacom o batalhão de caçadores n. ° 5, José Pinto
R esende.
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45) Chama-se Jorge Moreira Maia o alferes miliciano
do grupo de artilharia contra aeronaves n." 2 que, por
portaria de 31 de Dezembro de 1957, publicada na 01'riem do Etcército n." 3, 2.a série, de 1958, é colocado
no centro de mobilização de artilharia n. ° 11.
46) Deve ser considerado colocado no regimento ele
infantaria n." 12, e não no regimento de infantaria n.? 14,
como consta da portaria de 11 de Fevereiro de 1957,
inserta na Ordem do Exército n. ° 4, 2. a série, de 13 de
Maio do mesmo ano o aspirante a oficial miliciano de
infantaria Manuel Pedro Gomes.
47) Foi autorizada a rectificação de nome do major
de artilharia Horácio Emílio Perez Brandão para Horácio Emílio d' Avila Perez Pais Brandão, pelo que devem
ser feitas as necessárias rectificações nos seus registos
de matrícula.
48) Passou à situação de supranumerário desde 17 do
Fevereiro de 1958, e não desde 19, o alferes médico
graduado Gonopoti Demodora Dumó, do batalhão de
caçadores n." 1, que, por portaria de 28 do referido mês
de Fevereiro,
inserta na Ordem do Exército n.? 3,
2. a série, foi nomeado par,a fazer parte das forças expedicionárias ao Estado da India.

49) Chama-se Cesário de Sousa Domingues Cabral
o sargento-ajudante que) por portaria ele 1 de Fevereiro
do corrente ano, inserta na Ordem do Emército n." 2,
2. a série, de J de Março, foi promovido ao posto de
alferes para o quadro dos serviços auxiliares do Exército.

VI- OBITUARIO
llJ41
.Tulho
1953
Dezembro

12-Alferes
miliciano de artilharia,
belo Valente.
6-Tenente
miliciano
Bastos Rebelo.

de reserva, Luís Rc-

módico, de reserva,

Abel Maria

1956
Janeiro

5 - Alferes miliciano de infantaria,
Martins de Campos Ferreira.

de reserva,

Jacques
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Julho
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7 -Tenente
miliciano de infantaria,
Pedro Xavier Hodrigão Júnior.

1957
Dezembro 27 -Tenento
1958
Fevereiro
"
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José

João Vieira da Silva.

2 - Capitão reformado Carlos Eleutério de Almeida.
26 -Major
farmacêutico, na situação de reserva, Alfredo
Marques Canário. Prestava serviço na 4.' Repartição da 3.' Direcção-Geral
deste Ministério. .
28-l\Iajor
de artilharia). na situação de reserva, João
Alberto Barbosa Uarmoua.
5-Capitão
reformado Joaquim Olero Pereira Leite.
14 - Tenente miliciano, licenciado, do centro de rnobilização de infantaria n.? 1, Dinis Pacheco Botelho.
17 - Capitão reformado António Mendes Serra Júnior.
19 - Capitão reformado Rodolfo dos Santos.
26 -Tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, adido, Ar tonio Ferreira.
29 - Capitão reformado João Afonso de Miranda.
30 -Tenente-coronel
médico, na situação de reserva,
Manuel de Sousa Meneses.
7 - Capitão reformado Guilhermino da Purificação Mendes.
.
8 -Tenente
miliciano, do centro de mobilização de arti»
lharia n.? 5, Fernando José Pinto da Silva Norton.
9 -Tenente
reformado Miguel F'igueíra.
12 -Major
reformado António José de Matos Raimundo.
18 - Tenente de artilharia, adido, Mário Dias de Sousa.
22-Capitão
miliciano de infantaria, do extinto quadro
especial, na situação de reserva, António Dia'.
Prestava serviço no Arquivo Histórico Militar.
25 - Alferes reformado António Henriques Loureiro.

Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General,
i,,,,,

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem do Exército
2.&

Série

15 de Maio de 1958

Publica-se ao Exército o seguinte:

1- JUSTiÇA E DISCIPLINA
L.o~vo ..ee:

Ministério

do Exército - Bepartiçãe

do Gabinete

Por portaria de 28 de Abril de 1958,'

°

Lotvado
coronel do corpo do estado-maior João Car,os de Sá Nogueira, na situação de reserva, pela
forma distinta e muito dedicada como exerceu as funÇões de adido militar junto da Embaixada de Portugal
Londre', durante cerca de quatro anos o meio.
endo posto ao serviço desta função a sua vasta
cultura, profundo conhecimento dos problemas inter~ac~onais e notável inteligência, o coronel Sá N 0b~~lra, quer nas suas relações com as autoridades
Ilnhtaros inglesas, quer na' comissões internacionais
em que tomou parte, especialmente na Agência Militar do Estandardização,
afirmou-se uma vez mais
~om~ um destacado representante
do exército porug~es, que tem sabido ervir com aprumo, dignidade,
~aracter e lealdade, pelo que os serviços prestados
ovem
t·lutoS. ser classificados de relevantes e muito dis-
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Por portaria de 2 de Maio de 1958:
Louvado
o juiz relator
do Supremo Tribunal Militar,
Luís Clemente Pais de Sequeira, porque durante mais
de dez anos em que exerceu, primeiro,
as funções de
adjunto do relator
do Supremo
Tribunal
Militar e,
depois, as de juiz relator do mesmo venerando
Tribunal, demonstrou
sempre possuir elevadas qualidades de carácter,
de inteligência. e de integridade,
que
aliadas à muita competência
e ao seu correcto e justo
procedimento
o impuseram,
em todas as circunstâncias, à consideração
geral, muito contribuindo
para
manter em elevado nivelo
prestígio
da nossa justiça.
militar.

Direcção

dos Serviços

do Ultramar

Por portaria de 8 de Maio de 1958:
Louvado
o general
António Miguel Monteiro Libério
pela forma exemplar como desempenhou
as suas funções de comandante
militar do Estado da índia, empenhando todos os seus esforços, com prejuízo mesmo
da própria saúde, no sentido de manter no mais alto
nivel a eficiência das forças terrestres,
sendo o primeiro a dar o exemplo duma conduta e a.prumo impecáveis e duma inexcedível
dedicação
pelo serviço,
conseguindo
que as tropas sob as suas ordens conservassem um elevado
moral até nos momentos
mais
dificeis. Prestou assim, ao Exército e ao País, serviços que podem ser considerados
como dos mais prestímosos, distintos e extraordinários.

II - MUDANÇAS DE SITUAÇAo

Oficiais do quadro permanente
Ingre.ao

no.

quadros:

Quadro da arma de artilharia:
Major de artilharia,
adido, da Escola do Exército, Fr~cisco Germano Correia Dias Costa, que, por ter d.eixado de exercer as funções de chefe da secção técnica
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da referida Escola, cargo de que fica exonerado por
esta portaria, se apresentou em 25 de Abril de 1958,
desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preencimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

F3assagem

à situação

de

reserva:

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda
Nacional Republicana, João António Vaz, nos termos
da alínea a) do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 36 304,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Abril de 1958, de harmonia com o
§ único do artigo 124.° do mencionado Decreto-Lei
n. ° 36 304, e sem direito a pensão por este Ministério
enquanto se encontrar adido no referido Ministério.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958, anotada
de Contas em. 13 de Maio de 1958).

F3.e;11Ssagemà

situação

de

pelo Tribunal

reforma:

(Despacho do 21 de Abril de 1958 da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência,
publicado no Dlàrio do Governo n." 97,
2.· série, de 24 do mesmo mês e ano).

General Miguel Pereira Coutinho, desde 23 de Dezembro de 1957
Brigadeiro de ~rtilharia Alberto Xavier da França Dória, .
desde 15 de Dezembro de 1957.
oronéis de infantaria:

e

Fausto de Matos, desde 17 de Janeiro de 1958.
Baltasar Moreira de Brito Xavier, desde 15 de
Pevereiro de 1958.
Jorge Andrade do Espírito Santo, desde 2 de Março
de 1958.
Coponel
C aro,
onel
esde

°d

de cavalaria Luis Filipe Carneiro de Sousa e
desde 12 de Fevereiro de 1958.
médico João Ferreira da Silva Couto Nobre,
8 de Janeiro de 1958.
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Capitães de infantaria:
Júlio Duarte Ferreira, desde 21
1957.
Oarlos Alberto Godinho, desde 6
1958.
Manuel Ventura Lopes, desde 11
1958.
João Tomás Gonçalves, desde 14
1958.

de Setembro

de

de Fevereiro

de

de Fevereiro

de

de Fevereiro

de

Capitão de artilharia Francisco Avelino da Fonseca,
desde 28 de Janeiro de 1958.
Capitão de cavalaria João JoaquimValadas, desde 14 de
Janeiro de 1958.
Capitães do quadro dos serviços auxiliares do Exército:
Manuel Gomes Ooelho, desde 2 de Janeiro de 1958.
José Paiva de Almeida, desde 28 de Janeiro de
1958.
Tenentes

de infantaria:

Raul Orespo, desde 8 de Fevereiro de 1958.
Augusto Soares, desde 12 de Fevereiro de 1958.
Todos na situação de reserva e nos termos da alínea a) do artigo 13.° do Decreto-Lei n." 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro
de 1952, por terem atingido o limite de idade, devendo
ser considerados nesta situação desde as datas que lhes
vão indicadas.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, não carece de visto ou
anotação do Tribunal de Contas).

Oficiais de complemento
Abatidos:

Abatidos ao efectivo do Exército, por terem tido passagem à Força Aérea, os alferes milicianos: de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 5, Rogério Luís do.s
Santos Machado de Sousa e, de artilharia, do re.g1mento de artilharia ligeira n.? 5, Joaquim de Abneld~
Ribeiro e, do regimento de artilharia de costa, J OS
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Manuel Duarte Paulo Dias, devendo ser considerados
nesta situação desde 1 de Maio de 1958.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Maio de 1958).

Abatido ao quadro dos aspirantes a oficial milicianos
de artilharia, nos termos do § LOdo artigo 97.0 do
Decreto-Lei n." 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38 916, de 18 de Setembro de 1952, por ter passagem à classe de sargentos milicianos, no posto de
segundo-sargento miliciano, o aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n. o 3, João António de Sá e Sousa.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Maio de 1958).

Abatido ao efectivo do Exército, por ter passagem à
Força Aérea, o aspirante a oficial miliciano, do regimento de engenharia n.? 1, Joaquim Francisco Lopes
Arranhado, devendo ser considerado nesta situação
desde 12 de Abril de 1958.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Maio de 1958).

Abatido ao efectivo do Exército, por ter tido passagem
aoquadro de oficiais milicianos engenheiros da Forçá
. A érea, o aspirante a oficiar miliciano de engenharia
~ sapador -, da escola prática da arma, Vasco Pedro
RibeIro Pereira de Carvalho, devendo ser considerado
~.esta situação desde 4 de Abril de H)58. Esta porta~Ia anula a de 18 de Abril de 1958, publicada na Ordem
o Exército n. 04, 2." série, do corrente ano, respeitante
ao mesmo aspirante a oficial miliciano.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Maio de 1958).

Abatido ao efectivo do Exército, por ter tido passagem
dO quadro de milicianos da Força Aérea na especialit ade de oficiais de intendência e contabilidade,
nos
de;mos da alineaf) do artigo 9.0 do Decreto ~:o .41492,
~1 de Dezembro de 1957, o alferes miliciano do
Fer:l~O de administração militar, adido, José Fernando
(õ~ehclanoGomes, devendo ser considerado nesta situa..ao des d e 24 de 1farço de 1958.
(Pâl" portaria de 9 de Maio de 1(l58, anotada pelo Tribunal
e Contas em 13 de Maio de 1958).

ORDEM DO EXERCITO N.o 5

388

2.' Série

111- PROMOÇOES

Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generais:

Quadro do corpo:

Brigadeiro, o coronel de infantaria, tirocinado, 2.° comandante e inspector, interino, do quartel-general da 4. a região militar, João Duarte Marques.
(Por portaria ele 1 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 3 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Armas

e

serviços:

~linistério do Exército - (~uadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Engenharia:

Escola Prática de Engenharia

Capitão, o tenente de engenharia Manuel Francisco
Rodrigues Fangueiro.
.
Capitão, o tenente de engenharia António Avelino Perem],
Pinto.
Capitão, o tenente de engenharia Francisco de Assis
Paiva Boléu Tomé.
Capitão, o tenente de engenharia Carlos Jorge da Cunha
Fernandes Beirão.
Capitão, o tenente de engenharia Manuel Adelino Pires
Afonso.
Capitão, o tonente de engenharia Eduardo Luis AfonsO
Condado.
(Por portarias de 9 de Maio de 1958, visadas pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1058. São devidos emolumentos,
nos termos elo Decreto n.O 22257).
Serviço veterinário

militur:

Quadro do serviço veterinário

militar

Alferes veterinário, o aspirante a oficial miliciano vet~rinário, da secção de depósito do pessoal do servH;O
veterinário, José Calhaço Haginha.
(Por portaria de 14 de Janeiro de 1958, vi~ada pelo TrjbuDla~
de Contas em 15 de Maio de 1958. Sao devidos emOU
mentes, nos termos do Decreto n.? 22257).
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militares:

de instrução:

Escola do Exército

Capitão, o tenente de engenharia,
arma, Nuno Manuel Guimarães

da escola prática da
Fisher Lopes Pires.

(Por portaria de 9 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
SUpranu~erárlos

Forças eventualmente

:

constituídas

no ultramar:

Estado da Índia:

Regimento de artilharia
(Forças

expedicionárias

ligeira n.O I

ao Estado da lndla)

Te~ente de artilharia, supranumerário, o alferes de artIlharia, supranumerário por, fazer parte das forças
expedicionárias ao Estado da India, João Falcão Pinto,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(P9r portaria de 1 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 do Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Regimento de engenharia
(Forças expedicionárias

11.°

I

ao Estado da lndla)

Oapitães, supranumerários,
Os tenentes de engenharia,
sUpranumerários Fernando Edaar Collet Moygret de
rhIendonça Perry' da Câmara e ~Ianuel Marques Esgaado.
(Por portaria de 9 de Maio de 1058, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

IV -

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERENCIAS

Oficiais do quadro permanente
COrp

o de

generais:

Quadro do corpo:

2o

4.' região militar - Quartel-general

. q~O~andante e inspector de infantaria, o brigadeiro, no
a 1'0 do corpo de generais, João Duarte Marques.
(Por portaria

de 1 de Maio de 1958).
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serviços:

Ministério do Exército - Quartéis-generais:
3.' região militar

Tenente-coronel do quadro do serviço de material (engenheiros), no quadro do mesmo serviço, José Figueiredo
Bastos.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958).
Ministério

do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção do Serviço de Material

Major do quadro do serviço de material (engenheiros),
do quartel-general da 3.a região militar, Augusto José
Pais Ladeira.
'
(Por portaria de 9 de Maio de 1958).
Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n. o 12

Tenente do serviço de administração militar, da 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, Cirilo
de Aguiar Santos.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958).
Supranumerários:
Forças eventualmente constituídas no ultramar:

Estado da Índia
Regimento de infantaria n. o I
(Forças expedicionárias

ao Estado da lndla)

Alferes de infantaria, do regimento
Manuel Jorge Caramelo.

de infantaria n. o 12,

(Por portaria de 30 de Abril de 1958).

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Ex~~cit~,
do batalhão de caçadores n.? f> (forças expedlClO~arias ao Estado da índia), Manuel de Moura e AvelIno
de Araújo.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958).
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Regimento de engenharia n.O I
(Forças expedicionarias

ao Estado da indla)

Tenente do quadro técnico do serviço de manutenção
de material, do batalhão de caçadoree n.? 5 (forças
expedicionárias ao Estado da India), João José Filipe
Beja.
(Por portaria do 9 de Maio de 1958).
Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Major de infantaria, do regimento de infantaria n.? 12,
Carlos Faustino da Silva Duarte.
Capitão de engenharia, da escola prática da arma, Orlando
de Azevedo.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958).
fIloçambique
Comando militar

Alferes de cavalaria, do regimento
António Augusto Chiado Caçote.

de lanceiros

n.? 2;

(Por portaria de 30 de Abril de 19Ó8).
Macau
Comando militar

Capit~o de infantaria, do batalhão independente de infantTarl~n. ° 17, António de Vasconcelos Galvão Tinoco
OVIm.

(Por portaria de 30 de Abril de 1958).

VI-MELHORIAS

DE PENSOES

Conc~dido O abono de melhoria de pensão que lhe foi
atrIbuído, nos termos do § 3.° do artigo 6.° do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1957,
to c.oronel de artilharia, na situação de reserva, José
UCIano da Silva Cravo, no quantitativo de 63.240t$,
por ter completado mais um ano de serviço ao abrigo
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do n.? 8.° do Decreto-Lei n.? 28402, da data acima
referida, passando a contar, desde 13 de Março de
1958, 36 anos de serviço.
(Por portaria de 5 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes foi
atribuído aos oficiais, na situação de reserva, em seguida mencionados, nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 39843, de 7 de Outubro de 1954, 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 .Joaquim Alves da Silva,
72.000;$, desde 28 de Fevereiro de 1958 - 40
anos de serviço.
Coronel de infantaria Francisco Maria Ramos e
Silva, 72.000b, desde 19 de Março de 1958 - 40
anos de serviço.
Coronel de cavalaria António da Cunha Viana,
66.600;$, desde 17 de Março de 1958- 37 anos
de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Alfredo de Almeida, 31.200iS, desde 5 de
Março de 1958 - 40 anos de serviço.
(Por portaria de 5 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Abril de 1958. Não são devidos emolumento-r, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Concedido o abono de melhoria de pensão, que lhe foi
atribuído nos termos do § 3. ° do artigo 6. ° do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937,. ao
capitão de infantaria, na situação de reserva, adIdo,
Firmino da Silva, no quantitativo de 36.72015, desde
1 de Outubro de 1954, por ter completado mais 1 au~
de serviço ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-LeI
n.? 28402, da data acima referida, passando a ~out~r;
desde a mesma data de 1 de Outubro de 19J4, .36
anos de serviço. A execução da presente porta~'ia não
traz encargos para este Ministério por o refend?, oficial continuar na situação de adido, em que Ja se
encontrava.
(Por portaria de 11 de ~bril de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Abril de 1958).
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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 que a cada um
vai indicado, ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei
n.? 28402, de 31 de Dezembro de 1937:
Coronel de engenharia Luís Gonzaga dos Santos
Moura, 70.6801~, desde 22 de Março de 195838 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Carlos Ferreira Capela, 29.640$, desde 7 de
Março de 1958 - 38 anos de serviço.
(Por portaria de 11 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Ooncedido O abono de melhoria de pensão, que lhe foi
atribuído nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 3984,3, de 7 de Outubro de 1954, ao tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva, Eurico
Oastilho Serra, no quantitativo de 58.5005, desde 27
de ~Iarço de 1958, por ter completado mais um ano
de serviço ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei
n.s 28402, de 31 de Dezembro de 1937, passando a
Cdontal',desdo a referida data de 27 de Março, 39 anos
e serviço.
~
(Por portaria de 18 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Abril de lü58. ão são devidos ernolumelltos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Oonc~dido O abono de melhoria de pensão, que lhes foi
atribuído nos termos do artigo ti.O do Decreto-Lei
n.O ~8 404, de 31 do Dezembro de 1937, aos oficiais,
fa Situação ele reserva. em seguida mencionados, por
erem completado o número ele 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:
Major do artilharia Alexandre Adelino Fernandes
de Sousa, 45.900;$, desde 28 de :;\Iarço de 195836 anos de serviço.
Tenente de infantaria Luí Emílio dos Santos Seca,
16.G60~80, desde 24 de Março de 1958 - 21 anos
de seniço.
(P~r ~ortaria de 18 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
e Cont~s em 26 de Abril de 195 . Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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VII- DECLARAÇOES
Contagem

de antiguidade:

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 de oficiais generais

Brigadeiro João Duarte Marques, desde 1 de Maio
de 1958.
Engenharia

Capitães: Eduardo Luis Afonso Condado, Manuel
Marques Esgalhado,
Manuel Adelino Pires
Afonso, Fernando Edgard Collet Meygret de
Mendonça Perry da Câmara, Carlos Jorge da
Cunha Fernandes Beirão, Francisco de Assis
Paiva Boléu Tomé, Manuel Francisco Rodrigues
Fangueiro, Nuno Manuel Guimarães Fisher Lopes
Pires e António Avelino Pereira Pinto, todos
desde 1 de Dezembro de 1957.
2) Conta a antiguidade no posto de major, a que foi
promovido pela Ordem do Exército n. o 3, 2. a série, do
corrente ano, desde 1 de Junho de 1957, sendo colocado na escala de majores de infantaria imediatamente
à direita do major Renato Nunes Xavier, o major de
infantaria, com o curso complementar do estado-maior,
José João de Matos Neves.
3) Têm a antiguidade de 1 de Novembro
alferes milicianos a seguir indicados, ambos
comando militar do Estado da India, como
rios, promovidos a este posto pela Ordem
n. o 3, 2. a série, de 1958:

de 1957 os
servindo n,o
expedlClO~ado Exércdo

De infantaria, António Manuel Madeira Guerra, do
batalhão independente de infantaria n. o 17.
De engenharia, António Augusto Sarmento Vasconcelos Matos Pais de Faria, do batalhão de telegrafistas.
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4) Têm a antiguidade de 1 de Novembro de 1957 os
seguintes oficiais milicianos, referidos na Ordem do Exército n. o 2, 2. a série, de 1958:
Alferes miliciano de cavalaria, adido, Nuno Maria
de Castro Mendes de Almeida, do comando militar de Moçambique.
Alferes miliciano de artilharia, adido, Jorge Graça
Pimentel da Costa e Silva, do comando militar
de Macau.
Colocação na escala:

5) Devem ser inscritos nas respectivas escalas pela.
ordem por que abaixo vão indicados os seguintes oficiais:
Generais

António Augusto de Valadares Tavares.
Raul Martinho.
António Epifünio Antunes Cabrita.
António de Matos Maia.
Brigadeiros

Emircio Leão Maria Magno Teixeira Pinto.
Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas.
Júlio Manuel Pereira.
..
Avelino Barbieri de Figueiredo Baptista Cardoso.
~) Por ter havido lapso na publicação da escala de
maJores de infantaria na lista de antiguidades do corrente ano referida à infantaria, publica-se a ordem de
antiguidades decrescente dos majores em causa:
João Maria da Silva Delgado.
Fernando Manuel C+arrido Borges.
Ernesto Fontoura Garcês de Lencastre.
António Manuel Baptista de Carvalho.
Octávio de Carvalho Galvão de Figueiredo.
lIélio Augusto Esteves Felgas.
Manuel da Conceição Matos Silva, com o curso
geral do estado-maior.
José João de Matos Neves, com o curso complementar do estado-maior.
Renato Nunes Xavier.
Manuel Amadeu Gomes Madail de Sousa Teles.
Mário Garcia da Silva.

396

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 5

2." Série

Carlos Alberto Gonçalves.
.
João Imaginário Nunes Igreja, com o curso complementar do estado-maior.
Hilário Marques da Gama.
Amílcar Augusto Pereira Pimentel Baptista Nunes,
com o curso complementar do estado-maior.
Joaquim Esteves Correia.
Colocações e desempenho de funções:

7) A comissão de apreciação das propostas para a
concessão da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada
passou, desde 29 de Abril do corrente ano, a ter a
seguinte constituição:
Presidente, g;eneral, na situação de reserva,
Pinto Ribeiro.
Vogais:
Brigadeiros Francisco
César Oom.
8) Deixou de
partição da La
30 de Abril de
ção de reserva,

João

Holbeche Fino e Jorge

prestar serviço, como chefe da 1. a ReDirecção-Geral deste Ministério, desde
1958, o coronel de infantaria, na situaJoão Arruda Pereira.

9) Deixou de prestar serviço como chefe do distri~o
de recrutamento e mobilização n.? 4, desde 7 de MaIO
de 1958, o coronel de infantaria, na situação de reserva,
João Miguel Rocha de Abreu.
10) Presta serviço no centro de mobilização "de cavalaria n.? 1, desde 8 de Maio de 1958, o major graduad?
de infantaria, na situação de reserva, Armindo da Purificação Soares.
11) Presta serviço na 1.a Direcção-Geral, desde 8 de
Abril de 1958, o coronel de artilharia, na situac;ã~ de
reserva, José de Pina Cabral. Esta declaração rectIfica
e anula a declaração 13) da Ordem do Exército n.? 4,
a- série, de 1958.
12) Deixou de prestar serviço no quartel-general do
Governo Militar de Lisboa, desde 1 de Maio de 1958 ,
o coronel de artilharia, na situação de reserva, J os é
Frederico da Silveira Machado.
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13) Deixou de prestar serviço na Direcção da Arma
de Cavalaria, desde ~9 de Abril de 1958, passando a
prestá-lo, desde a mesma data, no quartel-general do
Goyerno Militar de Lisboa, como oficial da Polícia
Judiciária Militar, o coronel de cavalaria, na situação de
reserva, António da Cunha Viana.
14) Deixa de prestar serviço no comando da 1.a região
militar, como ajudante de campo, desde 29 de Abril
de 1958, passando a prestá-lo, desde a mesma data, no
quartel-general da mesma região militar, o tenente de
cavalaria, na situação de reserva, Gonçalo Cristóvão de
Meireles.
1 15). Deixou de prestar serviço na 2. a Repartição
da
:a Dn'ec<:ão-Geral, desde 8 de Maio de 1958, o tenente
~lloto aviadm-, na situação de reserva, José Antunes
t Os Santos Neves. Este oficial prestava serviço nos
ermos do § LOdo artigo 2.0 do Decreto n. o 40 796,
de 12 de Outubro de 1956.
16) Declara-se que a chefia do serviço de material do
auag~o ?rgâuico de tempo de paz do quartel-general
a .a divisão passa a ter a seguinte constituição:
'
Chefe - tenente-coronel do quadro do serviço de
material (engenheiros) José de Figueiredo Bastos, do quartel-general da 3. a região militar.
Adj~nto de armamento - major do quadro do serVi~Ode material (engenheiros) Augusto Pais Ladeíra, da Direcção do Serviço de Material, provisoriamente e até ser substituído.
Adj~nto de auto-rodas - capitão do quadro do serViÇOde material (serviços técnicos de manutenção)
José da Conceição Galiano, do quartel-general
~
da 3. a região militar.
Adjunto de auto-lagartas - major de cavalaria José
Maria Guedes Cabral de Campos, do regimento
A ~e cavalaria n. o 5.
dJ~nto de munições - tenente do quadro do serv~ço de material (serviços técnicos de manutenÇdao)André
Garcia da ilva, do quartel-general
a 3.a região militar.
I
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17) Declara-se que se mantém sem alteração, no
2.0 quadrimestre do corrente ano, a actual composição
dos Tribunais Militares de Lisboa, Porto e Viseu.
Cursos:

18) Frequentou com aproveitamento,
na Escola do
Serviço de Informação, Polícia Militar e Armas Especiais do Exército dos Estados Unidos-Europa, o curso de
armas especiais para oficiais de estado-maior N. A. T. O.,
no periodo de 24 de Fevereiro a 7 de Março de 1958,
o tenente-coronel do corpo do estado-maior Tomás José
Basto Machado. A este oficial não é averbada qualquer
especialidade.
19) Frequentou com aproveitamento, na Escola das
Operações Aéreas Combinadas, na Alemanha, o estágio
de instrução tipo A 97 (curso de cooperação aeroterrestre), no periodo de 3 a 15 de Fevereiro do corrente
ano, o major do corpo do estado-maior António da Câmara Leme de França Dória. A este oficial não é averbada qualquer especialidade.
20) Frequentou com aproveitamento o curso n. o 17,
Field Security Officiers (Regular), de 25 de N ovembr.o
a 20 de Dezembro de 1957, na School of Military Intelhgence, da Grã-Bretanha, o capitão do corpo do estado-maior Carlos Henrique Pereira Viana Dias de Lemos.
21) Frequentou com aproveitamento, no grupo divisionário de carros de combate, o curso de carros de
combate o capitão do corpo do estado-maior Pedro
Alexandre Gomes Cardoso. Não lhe deve ser averbada
qualquer especialidade, por se tratar de um oficial do
corpo do estado-maior.
22) Frequentaram
com aproveitamento, no grupO de
companhias de trem automóvel, o curso de instrutores
de condução auto, no periodo de 28 de Outubro a 21 de
Dezembro de 1957, os seguintes oficiais:
Infantaria

Capitão
Capitão
Alferes
Alferes

Mário da Cunha 'I'orres Gomes.
.
António José Amorim Torres Pinto QueIróS.
António Leopoldo Junqueira Coelho.
Mauricio Jorge Pereira da Silva.
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Artilharia

Capitão António da Silva Pereira.
Tenente Álvaro Santos Carvalho Seco.
Alferes Afonso de Carvalho Gonçalves.
Cavalaria

Capitão José Joaquim de Almeida Santos.
Alferes João Ramiro Alves Ribeiro.
A estes oficiais deve ser averbada a especialidade de
transportes auto .
.2.3) Frequentaram
com aproveitamento,
no Centro
MIlitar de Educação Física, Equitação e Desportos, no
ano lectivo de 1957-1958, o curso de instrutores de
educação física militar os seguintes oficiais:
Infantaria

Tenente Manuel Francisco Matoso Ramalho.
Alferes Fernando António Pereira dos Santos, Rui
Xavier Lobato de Faria Ravara, Carlos Alberto
Vieira Monteiro, António dos Santos Ramalho
Eanes, Raul Pereira da Silva, José Rosado Castela Rio e João Ricardo Maia Rebolho.
Artilharia

Tenente João Augusto Fernandes Bastos.
Alferes Francisco António da Costa Mendes Magro.
Cavalaria

Alferes J cão Goulão de Melo e José
Carvalho de Paiva Morão.

Eduardo

~ estes oficiais não deve ser averbada qualquer esP eClalidade.
T 24) ~requentou com aproveitamento, na Escola de
Mtansfilssões do Exército dos Estados Unidos, em Fort
~õonmouth, Nova Jérsia, O curso para oficial de operan ~s electrónicas, no período de 22 de Outubro a 11 do
B ez~mbro de 1957, o alferes de infantaria Lino Correia
apbsta Vascon.
fic25) Frequentaram com aproveitamento, com a classiaÇao de apto no grupo de companhias de trem auto,
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o curso de transportes auto, qlle teve lugar no periodo
de 28 de Outubro a ~1 de Dezembro de 1957, os seguintes aspirantes a oficial milicianos:
Do regimento de infantaria n. ° 2: Mário Ribeiro
Neves, Vítor Manuel Veloso Serras e Fernando Júlio Ferreira,
Do regimento de infantaria n, ° 7: António Pedro
Morais Pequeno Serra.
Do regimento de infantaria n.? 15: Sebastião Rebelo Lopes e Alvaro da Cruz Traquina.
A estes aspirantes
de transportes auto.

deve ser averbada a especialidade

26) Frequentou com aproveitamento,
na Escola de
Transmissões do Exército dos Estados Unidos-Europa,
o Field Artillery Radar Crewman Course - MOS Code
211.20 (curso de guarnição de radar de artilharia de
campanha, código 1\10S 211.20), no período de 5 de
Agosto a 27 de Setembro de 1957, o major de artilharia Nuno Francisco Rogado Quintino.
27) Frequentou com aproveitamento,
nos Serviços
Cartográficos do Exército, no ano de 1944, o curso de
topografia militar aplicada, tomando parte na sequente
campanha cartográfica chefiando uma equipa topográfi?a,
tendo sido considerado instrutor de topografia, o major
de artilharia Nuno Francisco Rogado Quintino.
28) Frequentaram com aproveitamento, na Revo Electric CO, Ltd., em Tipton, na Inglaterra, um curso pel.!L
mesma aprovado e estão aptos a trabalhar com o aquipamento ele ctmtrõle de tiro antiaéreo n." 3 os seguintes
oficiais:
Maj or de artilharia N uno Francisco Rogado Quintino.
Tenente da artilharia Jorge Vieira de Barros e Ba~toS.
Tenente do quadro do serviço de material ArllllIldo
dos Anjos Machado.
29) Pela Escola de Artilharia do Exército dos IDstados
Unidos, Secção de Projécteis Guiados o Antiaéreos,
Estados Unidos da América , foi considerado ~
graduado
f
do curso n. ° 3 para oficiais, sistema de contrõle de ,ogo
de artilharia, o major de artilharia Nuno FranclsCO
Rogado Quintino.
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para a frequência
do curso de prono ano lectivo de 1958-1959,
o teJúlio Manuel Maia de Araújo.

31) É nomeado para a frequência do curso de pro~OÇão a capitão, no ano lectivo de 1958-1959, por antecIpação, o tenente de artilharia Adriano de Albuquerque
Nogueira.
.

32) É nomeado, por antecipação,
para frequentar
o
{'urso de comandantes
de bateria,
que deve ter lugar
no corrente ano, em data a indicar oportunamente,
o tenente de artilharia José Carlos Mesquita Lavado.
33) É nomeado para a frequência do curso de altos
comandos, no ano lectivo ele 1958-1959,
o coronel de
cavalaria Luís Valentim Deslandes.
34) Frequentou
com aproveitamento,
no Colégio de
Defesa da Organização
do Tratado do Atlântico Norte,
em Paris, o 11.° curso, no perioelo de 18 ele Fevereiro
a26 de Julho ele 1957, o tenente-coronel
de cavalaria
Luís
Valentim Deslande
.
bl i3õ) Frequentaram
com aproveitamento,
em Fontainet .eau, no ano ele 1946, o curso-de aperfeiçoamento
equesI e para oficiais
os seguintes
oficiais de cavalaria:
'l'enente-col'onel
Silva Pais.
M:~\jor António

Fernando
Maria

António

~ralheiro

Cerqueira

Reimão

da

Nogueira.

S ~t») Frequentou
COm aproveitamento,
na Escola de
'lIelvlÇO de Material, Polígono de Ensaios de Aberdeen,
- arylanel, o curso especial de carros de combate )\;1-4:6,
ue
terminou no dia 12 de Dezembro
de 1951, com a
LUl:ação de quatro semanas, o capitão de cavalaria
UIS Campeão Gouveia.

d

~7) Frequentaram
com aproveitamento,
na
dr ttca de Cavalaria,
ue 6 de Janeiro
a 1;) de
l.LJ~rrente
ano, o curso de Cal?'?S de combat.e
e M5 AIos seguintes oficiais de cavalaria
Capitães:

1>

Joaquim
Sil"a.

Miguel

de Matos

Fernande

Escola

Março
M-24,

:
Duarte
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José Mateus de Magalhães.
António Lui Monteiro da Graça.
Fernando da Costa Maia.
Manuel Felisberto Martins Rodrigues.
Tenentes:
Rui Luís de Faria Fernandes.
Rui Coelho Abrantes.
Carlos Alberto Guimarães da Costa.
lIenrique Augusto Teixeira de Sousa Sanches.
Ricardo Ferreira Ivens Ferraz.
Mário António Pádua Valente.
Fernando Reis de Carvalho.
Alferes:
Luís Alberto do Paço Moura dos Santos.
Jorge Alberto Gabriel Teixeira.
Fernando Trindade Rei.
Carlos Alberto Pereira Gomes da Silva.
Jorge de Gouveia Falcão.
Eduardo Roque da Cunha.
Rui Gonçalves Soeiro Cidrais,
Manuel Correia Arrabaça.
João do Nascimento de Jesus Pato AnselmO.
A estes oficiais deve ser averbada
de carros de combate.

a especialidade

38) Foi nomeado para a frequência do curso ger~ ~o
estado-maior, no ano lectivo 1958-1959, por imposlçao
de serviço, o capitão de cavalaria Joaquim Lopes Cavalheiro.
39) Frequentou com aproveitamento, no Centro de
Instrução de Blindados de Mailly, França, o cursO
especial sobre o carro de combate M-46 AI (carro
Patton), no período de 13 de Fevereiro a 13 de 1I1ar,0
de 1952, o capitão de cavalaria Manuel da Fonseca
Pinto Bessa.
40) Frequentaram
com aproveitamento,
no Cell;tro
de Instrução de Carros de Combate do 7.0 ExérCito,
o curso de comandantes de carros de combate M-47 ,
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na Alemanha, no período de 2 a 28 de Maio de 1955,
os seguintes oficiais de cavalaria:
Capitão Luis Campeão. Gouveia.
Capitão João Sequeira Marcelino .

. 41) Frequentaram com aproveitamento, na Escola Prâtica de Cavalaria, o tirocínio de aspirante R a oficial de
cavalaria, no corrente ano, os seguintes aspirantes a
oficial de cavalaria:
Jorge Alberto Gabriel Teixeira.
Fernando Trindade Rei.
Carlos Alberto Pereira Gomes da Silva.
Jorge de Gouveia Falcão.
Eduardo Roque da Cunha.
Rui Gonçalves Soeiro Cidrais.
Manuel Correia Arrabaça.
João do Nascimento de Jesus Pato Anselmo.
A estes aspirantes deve ser averbada a especialidade
de oficial de cavalaria.
42) Frequentou com aproveitamento,
na Escola de
Transmissões do Exército dos Estados Unidos (comando
e~r?peu), o curso de mecânico de equipamento teletipo,
c ~lgO 1\10S 3239, no período de 18 de Janeiro a 2 de
o 1952, o capitão de engenharia Octávio Mendes
MS.a1lde
1 va.
té 4~) Frequentou com aproveitamento,
Clllca do Exército de Madrid, a
~rmamento e material, pelo que lhe
tu~o~de engenheiro de armamento
~flrltao do quadro de engenheiros do
a Manuel António Lopes.

na Escola Poliespecialidade de
foi concedido o
e construção, o
serviço de mate-

S 44) Frequentou com aproveitamento, na Escola do
Aervl~O de Material do Exército dos Estados Unidos da
mérIca, Polígono de Ensaios de Aberdeen, Marvland,
CUrso de oficial de reabastecimentos gerais do serviço
de material 9-B-45i30 o capitão do quadro do serviço
e material José Júlio Costa Júnior. Não lhe deve ser
averbada qualquer especialidade.

â

45) (:: nomeado para a frequência do curso técnico
para promoção a capitão do en-iço de administração
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militar, no ano lectivo de 1958.-1959, por antecipação, o
tenente do serviço de administração militar Rui Alberto
Louro Coelho.
Reserva:
46) Pensão anual atribuída ao oficial em seguida mencionado, que, pela presente Ordem do Exército, transita
para a situação de reserva:
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército João António Vaz, 28.860;$. 'rem 37 anos
de serviço. Vence pelo Ministério do Interior.
Diversos:
47) Completou, no regimento de infantaria n.? 1, em
1 de Maio do corrente ano, o tempo de serviço a que
se refere o artigo 72.° do Decreto-Lei n.? 36 304, de
24 de Maio de 1947, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916,
de 18 de Setembro de 1952, o tenente-coronel de infantaria, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, César Pais
Soares.
48) 'rem a data de 22 de Março de 1958 a portaria
que passa à situação de adido, em serviço no Ministério
das Finanças, na Guarda Fiscal, o capitão de infantaria
César Emílio Braga de Andrade e Sousa, publicada na
Ordem do Exército n." 3, 2.a série, do corrente ano.
49) Foi por portaria de 1 de Dezembro de 1957,
visada pelo Tribunal de Contas em 7 do mesmo m.(iS
e ano, a promoção a tenente do alferes de infanülJ"la,
adido, do comando militar de Angola, .T osé Baptista
Mendes.
50) Encontra-se no desempenho das funções de oficial
li s ordens de S. Ex. a O Governador de Macau, des~e
[) de Abril de 19[)8, o tenente miliciano de infantana
David Eleutério da Nóbrega, que se encontrava na.quela
província
em comissão militar, nos termos do Decreto
n.? i..I9816, de 1954.
51) Deixa de pertencer ao regimento de in~'a~lt.aria
n.? 1 (no comando militar da índia) o tonente IllllJcHlOO
de infantaria Fernando Artur Peixoto de Oliveira, deveJl~O
ser considerado no comando militar da mesma provincHL
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desde 1 de Janeiro de 1958, data em que passou a comissão civil, como consta da portaria de 18 de Fevereiro
de 1958, inserta na Ordem do Eicereito n." 2, 2.a série,
de 4 de Março do mesmo ano.
52) Encontra-se em expedição na Índia, tendo como
unidade mobilizadora o regimento de cavalaria n.? 7, o
tenente miliciano de cavalaria Manuel Pereira da Silva
Sabino, que, por portaria de 31 de Dezembro de 1957,
é colocado no centro de mobilização de cavalaria n.? 3,
como consta da Ordem Exército n. ° 3, 2. a série, de 1 de
Abril de 1958.
53) São alferes milicianos os oficiais Fernando da
Costa Marques da Graça, António José Gonçalves
Sanches e J oão da Costa Soares, constantes da portaria
de 31 de Dezembro de 1957, publicada na Ordem do
EXé~'cito n. ° 3, 2. a série, de 1958, que os colocou, respectiVamente, nos centros de mobilização de artilharia
n.O, 1, 3 e 11, em disponibilidade.
54) Tem a data de 28 de Março de 1958 a portaria
Jue coloca o tenente do quadro dos serviços auxiliares
t o ~xército João J OSÓ Vila Verde no conselho adminisrabtr:'o dos Tribunai
Militaies de Lisboa, a qual foi
pu licada na Ordem do Exército n. ° 3, 2. a série, do
Corrente ano.
o- 55) Foi elas ificado me tre
atirador com pistola de
e,uerra no XIV Concurso de Tiro do Lisboa, 1957,
M·t~nente miliciano do infantaria, adido, em serviço no
Il lnls~ério do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
ennque Bernardo Ramos Júnior, o quo lhe deve ser
averbado nos seus documentos de matricula.

Rectlficações:

A. 56) ~eclara-se que é Arménio Leal Gonçalves, e não
d rménlO Leal ~Iarques, o nome do brigadeiro, na situação
de reserva, que, pela Ordem do Etcército n. ° 4, 2. a série,
ne de Maio de 195 ,foi colocado, na aituação de adido,
o conselho fiscal dos e tabelecimentos fabris.
57

) ~a declaração 17) da Ordem do Eeército n.? 3,
;~a s,éEle, de 1 de Abril do corrente ano, onde se lê:
PLtaes», deve ler-se: «majoreas ,
C)

a

<
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58) Deve ser considerado. colocado no regimento de
infantaria n.? 1 o alferes miliciano de infantaria, em
disponibilidade, da Escola Prática de Infantaria, José
Manuel de Freitas Maurício Antunes de Oliveira, constante da portaria de 14 de Março de 1958, inserta na
Ordem do Exército n. o 3, 2.a série, do mesmo ano.
59) Deve ser considerado colocado no regimento de
infantaria n. o 12, desde 3 de Abril de 1957, o aspirante
a oficial miliciano de infantaria Manuel Pedro Gomes, que
se encontra colocado no regimento de infantaria n." 14.
60) O tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, António Pires de Morais Soares, promovido a
este posto pela Ordem do Exército n. o 3, ~. a série, de
1958, não pertence ao regimento de artilharia pesada
n.? 2. Está em disponibilidade e foi colocado no comando
militar de Angola por portaria de 30 de Agosto de 1957,
publicada na Ordem do Exército n.? 10, 2:a série, de 1957.
61) É tenente o oficial de nome António da Costa, a
quem foi rectificada a pensão de reserva para 29.640t$
(38 anos) pela Ordem do Exército n. o 3, 2. a série, de
1 de Abril de 1958.
62) Têm a data de 13 de Fevereiro de 1958 as por~arias publicadas na Ordem do Exército n. o 4, 2. a sér~e,
do corrente ano, que promovem os aspirantes a ofiCIal
milicianos, com excepção do aspirante a oficial miliciano
Eduardo António de Bastos Afonso do Salavisa, que tem
data de 24 de Abril de 1958. Todos estes aspirantes a
oficial milicianos contam a antiguidade do posto desde
as datas das respectivas portarias.

Ministério

do Exército - Bepartição

de Fiscalizaçao

63) Relação dos conselhos administrativos do Ministério do Exército considerados quites com o Estado pela
gerência no periodo de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro
de 1956:
1.- e 2. - Direcções-Gerais
do Ministério do Exército.
3. - Direcção-Geral
do Ministério do Exército.
Governo Militar de Lisboa.
Comando da 1.' região militar.
Comando da 2.' região militar.
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Comando da 3.' região militar.
Comando da 4.' região militar.
Comando militar da Madeira.
Comando militar dos Açores.
.
(~ompanhia divisionária de manutenção de material.
Direcção da Arma de Infantaria.
•
Escola Prática de Infantaria.
Centro de instrução de sargentos milicianos de infantaria
Regimento de infantaria n." 1.
Regimento de infantaria n.· 2.
Regimento de infantaria n.· 3.
Hegimento de infantaria n.? 4.
Regimento de infantaria n.· 5.
Hegimento de infantaria n.O6.
Hegimento de infantaria n.• 7.
Regimento de infantaria n.s 8.
Hegimento de infantaria n.O9.
Regimento de infantaria n.? 10.
Regimento de infantaria n.v 11.
Regimento de infantaria n.? 12.
Regimento de infantaria n.• 13.
Regimento de infantaria n.s 14.
Regimento de infantaria n,O15.
Regimento de infantaria !l.0 16.
Batalhão independente de infantaria n.O17.
Batalhão independente de infantaria n.O18.
Batalhão independente de infantaria n.s 19.
Batalhão de caçadores n.s 1.
Batalhão de caçadores n,O2.
Batalhão de caçadores 11." 3.
Batalhão de caçadores n.? 4.
Batalhão de caçadores 11.° 5.
Batalhão de caçadores n.O6.
Batalhão de caçadores n.? 7.
Batalhão de caçadores n.O8.
Batalhão de caçadores n.O9.
Batalhão de caçadores B.O10.
~atalhão de metralhadoras 11.° 1.
atalhão de metralhadoras n.O2.
Batalhão de metralhadoras n.? 3.
~atalhão de engenhos.
mpo de tiro da serra da Carregueira.
E ecção da Arma de Artilharia.
scoIa Prática de Artilharia.
~e~ento
de artilharia ligeira n.? 1.
Reg~mentu de artilharia ligeira n.O2.
R eg~ellto de artilharia ligeira n.O3.
I{ eg~mento de artilharia ligeira n.O4.
Heg~mentode artilharia ligeira n.O5.
R!~mento de artilharia n.O6.
R ~mento de artilharia pesada D.O1.
n:~mento de artilharia pesada n.? 2.
R ~eDto de artilharia pesada n.O3.
Re~ento de artilharia de costa.
Geglmento de artilharia antiaérea fixa.
'rupo divisionário dc carros de combate.

i5t
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Escola Militar de Electromecânica.
Grupo de artilharia de guarnição.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.v 1.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.O3.
Bateria independente de defesa de costa n.? 1.
Bateria independente de defesa de costa n.? 3.
Depósito Geral de Material de Guerra.
Destacamento misto do Forte de Almada.
Destacamento misto do Forte do Alto do Duque.
Direcção da Arma da Cavalaria.
Escola Prática de Cavalaria.
Regimento de lanceiros n." 1.
Regimento de lanceiros n.v 2.
Regimento de cavalaria n.s 3.
Campo de tiro de Alcochete.
Regimento de cavalaria n.s 5.
Regimento de cavalaria n.? 6.
Regimento de cavalaria n.v 7.
Regimento de cavalaria n.? 8.
Escola Militar de Equitação.
Direcção da Arma de Engenharia.
Escola Prática de Engenharia.
Regimento de engenharia n.v 1.
Regimento de engenharia n.O2.
Grupo de companhias de trem auto.
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro.
Batalhão de telegrafistas.
Depósito Geral de Material de Engenharia.
Direcção do Serviço de Saúde Militar.
1.° grupo de companhias de saúde.
2.° grupo de companhias de saúde.
Hospital Militar Principal.
Hospital militar regional n.? 1.
Hospital militar regional n.s 2.
Hospital militar regional n." 3.
Hospital militar regional n.O4.
Assistência aos Tuberculosos do Exército.
Depósito Geral de Material Sauitário.
Direcção do Serviço Veterinário Militar.
Hospital Militar Veterinário.
Direcção do Serviço de Administração Militar.
Escola Prática de Administração Militar.
1.° grupo de companhias de administração militar.
Depósito Geral de Material de Aquartelamento.
Depósito Geral de Fardamento c Calçado.
Agência Militar.
Instituto de Altos Estudos ~[ilitares.
Escola do Exército.
Campo de instrução militar de Santa Margarida.
Escola Central de Sargentos.
Colégio Militar.
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército.
Instituto de Odivelas.
Tribunais militares de Lisboa.
Tribunal Militar Territorial do Porto.
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Tribunal Militar Territorial de Viseu.
Casa de Reclusão do Governo Militar de Lisboa.
Casa de Reclusão da l' região militar.
Casa de Reclusão da 2." região militar.
1." companhia disciplinar.
2.' companhia disciplinar.
b'orte da Graça.
Presídio Militar de Santarém.
Oompanhia de adidos do Govcrno Militar de Lisboa .
•\silo de Inválidos Militares.
.

OBITUÁRIO
1953
Abril
1958
Março
.\bril

»

Maio
»

19 - Tenente miliciano Rogério Gonçalves Pinto, do
regimento de artilharia antiaérea fixa.
25 - Alferes reformado Gastão José Mendes Correia .
18 - Alferes de infantaria, na situação de reserva, João
Paulo de Melo Sampaio Mexia.
22 - Ooronel reformado Henrique Sátiro Lopes Pires
Monteiro.
30 - General reformado Daniel Rodrigues de Sousa.
3 - General, na situação de reserva, Manuel Ferreira
da Silva Couto Júnior.
3 -Capitão
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, desligado da serviço, Luís Augusto Cristóvão .

Afons« Magalhães de Almeida Fernandes.
Está Conforme.

o

Ajudante·General,

I.~

,

,

MINISTEI\IO DO EXEI\CITO

Ordem do Exército
2.8

Série

1 de Junho de 1958
Publica-se ao Exército o seguinte:
1- DECRETOS E PORTARIAS
~OrtarlaB:

Ministério do Exército _La

Direcção-Geral-I.

a RepartiçAo

.1~anda O Governo da República Portuguesa, pélos
lbnlstros da Defesa Nacional, do Exército e da Marinha,
Uo, nos termos do artigo 316.0 do Decreto n.? 11 292,
~6 de Novembro de 1925, modificado pelo Decreto- ei n.? 41147, de 8 de Junho de 1957, seja nomeado
~ogal .do Supremo Tribunal Militar o contra-almirante
_a~aq.ulmMarques Esparteiro, em substituição do contraollllr~nte Manuel Armando Ferraz que, pela presente
P rtarIa, fica exonerado do referido cargo.

J
L

O Mi;ti.stério do Exército, 2-1 de Abril de 1958.p Mimstro da Defesa Nacional e interino do Exército,
4_ernandodos Santos Costa. - O Ministro da Marinha,
~ mérico Deus Rodrigues Thomas.
(Vis~da ~elo Tribunal de Contas em 15 de Maio de 195~.
Nao sao devidos cmolumentos, nos termos do Decreto
n.O 22257).

1f~anda O Governo da República Portuguesa, pelos
q~nlstros da Defesa Nacional, do Exército e da Marinha,
Mi~i . ~os termos do artigo 3:?O.o do Código de Justiça
tal, aprovado pelo Docreto n. ° 11292, de 2Gde Novem-
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bro de 1925, modificado pelo Decreto-Lei n.? 41147, de
8 de Junho de 1957, seja nomeado juiz relator do Supremo
Tribunal Militar o juiz conselheiro, adjunto do juiz relator do mesmo Tribunal, António de Abreu Mesquita, em
substituição do juiz conselbeiro Luis Clemente Pais de
Sequeira, que no dia 21 de Abril do corrente ano foi
desligado do serviço por ter atingido o limite de idade
para transitar à situação de aposentado, pelo que, pela
presente portaria, fica exonerado do referido cargo.
Ministério

do Exército,

25 de Abril

de 1958.-

O Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Fernando dos Santos .Costa. - O Ministro da Marinha,
Américo Deus Rodrigues Tlzomaz.
(Visada pelo Tribunal de Contas
Não sao devidos emolumentos,
n.? 22257).

em 15 ele Maio de 1958.
nos termos do Decreto

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros da Defesa Nacional, do Exército e da Mari.nha, que, nos termos do artigo 321.° do Código de J usça Militar, aprovado pelo Decreto n.? 11 292, de 2(;
de Novembro de 1925, modificado pelo Decreto-Lei
n.? 41147,
de 8 de Junho de 1957, seja nomeado
adjunto do juiz relator do Supremo Tribunal Militar
o juiz desembargador José Pinto de Vasconcelos, em
substituição do juiz conselheiro António de Abreu Mesquita, que, por portaria de 25 de Abril do corrente ano,
foi nomeado juiz relator do mesmo Tribunal.

Ministério do Exército, 10 de Maio de 1958. - O Ministro da Defesa Nacional e Interino do Exército, Fernando dos Santos Costa. - O Ministro da Marinhe, Amé'1'ico Deus Rodrigues Thomas.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Maio de 19118.:Não
são devidos emolumentos, nos tormos do Decreto n.? 22 257).

Ministério

do Exército - Repartição

Geral

Manda O Governo da República Portuguesa, pel~
Ministro do Exército, nos termos do Decreto.L~l
n.? 40627, do 1 de Junho de lü56, conceder a MarIa
Augusta de Sá, filha do falecido alferes reformado Joa-

2.- Série

ORDEM 1>0 EX::€aOr1'o N.o 6

413

quim Maria de Sá, a reversão do subsídio mensal no
quantitativo de 3005, a partir de 15 de Fevereiro do
corrente ano, em virtude do falecimento de sua irmã
Ilidia Augusta de Sá em 14 do referido mês.
Ministério do Exército, 13 de Maio de 1958. - O Subsecretário de Estado do Exército, Afonso Magalhães de
Almeida Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 19 de Maio de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22 257).

11- JUSTiÇA E DISCIPLINA
Condecorações:

Presidência

do Conselho - Secretariado-Geral

da Defesa Nacional

Por portaria de 4 de Maio de 1958:
Condecorados com a medalha comemorativa das expedições ao Estado da India, nos termos da disposição La
da Portaria n.? 16 669, ~e 19 de Abril do corrente
ano, os seguintes oficiais do corpo, do estado-maior:
Tenente-coronel Francisco Rafael Alves.
Major Hermes de Araújo Oliveira.
(Publleadas
do 19ó8).

Ministério

no DiMlo do Gov.,'no n.? 112, D.- oérlo, de 12 de MaIo

do Exército - Repartiçao

do Gabinete do Ministro

Por portarias de 24 de ]'laio de 1958:
Con~~col'ado com a 1.a classe da medalha de mérito
l)lhtar o general de brigada do exército espanhol
d on Manuel Vicario Alouso, 110S termos do artigo 52.0
o Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
C de 1946.
on~~col'ado com a 2. a classe da medalha de mérito
~llltal' o comandante de infantaria do exército espa~ loll~on Antonio Lopez Seria Montaner, nos termos
dO 2a l'bgO52.0 do Regulamento da Medalha Militar,
e 8 de Maio de 1946.
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_ I.a Repartição

Tendo sido agraciado com o grau de cavaleiro da Ordem
Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém o general,
na situação de reserva, Frederico Maria de Magalhães
Meneses Vilas Boas Vilar, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do Regulamento das Ordens
Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas inslgnias.
É tenente-coronel, e não coronel, o oficial de artilharia,
na situação de reserva, João Lopes da Fonseca Guedes, agraciado com a medalha de ouro da classe de
comportamento exemplar pela Ordem do Exército n. o 4,
2. a série, de 1 de Maio do corrente ano.
Louvores:

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portarias de 21 de Maio de 1958:
Louvado o coronel do serviço de administração militar
Manuel de Sousa Rosal Júnior, pela forma competen~e
e inteligente como durante cerca de três anos dirigiu
a Manutenção Mili.tar, empenhando-se para que s.e
modernizasse uma grande parte do respectivo eqUlpamento industrial, a começar pela fábrica de bolachas e a finalizar na nova fábrica de massas, na nova
padaria e nas novas instalações laboratoriais. No
desempenho das suas funções evidenciou sempre o
maior zelo, dedicação e actividade, que lhe dão direito
a ser considerado um oficial muito distinto e os seus
serviços classificados de extraordinários e muito relevantes.
Louvado o tenente-coronel do serviço de administração
militar José Henrique de Sousa, pelo zelo, dedicação
e elevada competência com que tem colaborad~ em
todos os trabalhos da 3. a Repartição
da 2. a. Direcção-Geral, especialmente naqueles que respeIta~ ao
orçamento do Ministério do Exército, Também sao de
salientar os seus estudos e trabalhos relacionados com
a orgânica dos serviços, demonstrando desta for~a
qualidades excepcionais de trabalho e intelig,ên~la,
que muito o recomendam como oficial muito dIstlDtO
do serviço de administração militar.

2." Série
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RepartiçAo

Por portarias de 16 de Maio de 1958:
Louvado o coronel de infantaria António Pedro de Mira,
porque durante os três anos de serviço na guarnição
militar de Moçambique confirmou às suas qualidades
de competência, energia e actividade. Oficial sabedor
e disciplinador, deu à instrução um sentido concreto,
de modo a atingir um rendimento de muito apreço, e
contribuiu para maior prestigio da unidade do seu
comando, mantendo as melhores relações com o elemento civil; muito educado, correcto e aprumado, foi
um prestimoso auxiliar do comando.
Louvado o coronel de artilharia Alberto Ferreira Macedo
Pinto, porque, no desempenho do cargo de inspector
de artilharia das tropas de Moçambique, do qual é
agora exonerado por atingir o limite de idade, demonstro~ em todas as missões que lhe foram atribuidas
mUlta competência, dedicação e zelo. Com a sua larga
experiência, vastos conhecimentos técnicos e criteriosa
ârientação, aliados a notáveis qualidades de actividade,
esembaraço e perseverança,
muito contribuiu para
que a instrução das unidàdes da arma atingisse 'um
nivel apreciável. Oficial estudioso, culto, metódico e
de gra?de iniciativa, imprimiu sempre aos seus actos
~m assmalado cunho de disciplina, correcção e honestidade, fazendo-se estimar pelos seus camaradas e pelos
seus subordinados. Valioso auxiliar do comando, em
especial nos assuntos de artilharia, merecem os seus
sd~r,:iços ser classificados de muito importantes e
IStIntos.

Direcção dos Serviços do Ultramar
Por Pvrtaria de 21 de Maio de 1958:
Louvad
.
P
o o general João Carlos Guedes Quinhones de
p Or~ugal da Silveira pela forma distinta como desemeen· ou as fun\ões de comandante militar de Macau,
d
t:rVI ando o melhor do seu esforço no sentido de mansen m alto nível a eficiência das forças terrestres,
(o o primeiro a dar o exemplo de uma conduta
c

t
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e aprumo impecáveis e de inexcedível dedicação pelo
serviço, conseguindo que as tropas do seu comando
conservassem elevado grau de preparação. Prestou
ao Exército e ao Pais serviços que devem ser considerados como distintos e extraordinários.

III - MUDANÇAS DE SITUAÇAo
Oficiaia do quadro permanente
Ingl"eaao noa quadl"o.:

Quadro da arma de InfantarIa:

Capitão de infantaria, adido, Carlos Alfredo Guedes
Pinto Vilela, que, por ter deixado de prestar serviço
no Estado da Jndia, se apresentou em 29 de Março de
1958, desde quando devê ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 30 do Abril de 195~t visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. Não são devidos omclumantos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão de infantaria, adido, Carlos Alberto da Rocha
Gom~s, que, por ter deixado de prestar serviço J?-0
comando militar de Angola, se apresentou neste Minietérlo em 7 de Maio de 1958, desde quando deve ser
considerado nesta situação, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Oontas em 30 dê Maio dê 1968. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão de infantaria, adido, Guilhermino de Carva~ho
Morais Castro, que, por ter deixado de prestar serVIÇO
no comando militar do Estado da Indía, se apresentâu
neste Ministério em 29 de Março de 1958, des e
quando deve ser considerado nesta situaçãO, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Maio de 105ê~visado. pelo Trihu~al
de Contas em 30 de Maio de 1058. .Não são devidos emOumentos, nos termo! do Decreto lJ.· 22267).

Tenente de infantaria, adido, J oão José Pires, que, po~
ter deixado de prestar serviço no comando miMar
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de Timor, se apresentou em 17 de Abril de 1958,
desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
(~uadro da arma de artilharia:

Oonsiderado regressado ao serviço deste Ministério por
ter deixado de prestar serviço, como adido, no conselho fiscal dos estabelecimentos fabris deste Ministério, o coronel de artilharia, na situação de reserva,
José de Pina Cabral, devendo ser considerado nesta
situação desde 8 de Abril de 1958.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Oontas em 23 de Maio de 1958. ão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente de artilharia, adido, Júlio Manuel Maia de
Araújo, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Moçambique, onde se encontrava
~m comissão militar, regressou em 11 de Março de
958, desde quando deve ser considerado nesta situação para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Maio de 1958. ão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).
Quadro da arma de cavalarIa:

'I'

en~nt~ de cavalaria, supranumerário,
João Martins
R.lhelro Mateus, que, por ter deixado de prestar ser:1<;0 nas forças expedicionárias
ao Estado da índia,
apresentou neste Ministério em 29. de Março de
t ;)~ desde quando deve ser considorado nesta siUaçao, para preenchimento de vaga no quadro.

i~-

(Por portaria de 15 de Maio de 1958~visada pelo Tribunal
de Oontas em 30 de Maio de 19158. ão são devidos emolumento~, nos termos do Decreto n.? 22257).
Quadro do serviço de saúde militar (médicos) :

'I'eM:ent~médico, adido, Manuel Alberto Lopes Saraiva
coal'tlns, que, por ter deixado de prestar serviço no
mando militAr do Macau, se apresentou em 28 do
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Março de 1958, desde quando deve ser considerado nesta situação para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos no Decreto n.s 22257).
Quadro do serviço de administração

militar:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar serviço no Ministério do
Ultramar, na Polícia de Segurança Pública de Angola,
o tenente do serviço de administração militar, na situação de reserva, adido, António Cesário, devendo
ser considerado nesta situação desde 21 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.> 22257).
Quadro do serviço .de material:

Capitão do quadro do serviço de material (engenheiros),
adido, Manuel António Lopes, das Oficinas GeraIs
de Material de Engenharia, que, por ter deixado de
prestar serviço nas referidas Oficinas, se apresentou
neste Ministério em 1 de Maio de 1958, desde quand?
deve ser considerado nesta situação, para preenchI'
mento de vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Coutas em 30 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,O22257).

Supranur-nerárlos
oe
quadros:

por

excedererY1

Infantaria:

Capitão de infantaria, adido, Armindo Carlos de ~li.
veira Afonso, que, por ter deixado de prestar servIÇO
no comando militar de Cabo Verde, regressOU eIl1
29 de Abril de 1958, devendo ser considerado nesta
situação desde a mesma data.
(Por portaria de 15 de Maio de 1958,}is~da pelo Tribu~:~
de Contas em 31 de Maio de 1958. Nao sao devIdos emO
mentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Cavalaria:

Capitão de cavalaria, supranumerário, do regimento de
lanceiros 2, Juvenal Anibal Semedo de Albuquerque,
que, por ter deixado de prestar serviço como expedicionário ao Estado da índia, se apresentou em 29 de
Março de 1958, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 15 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Serviço de saúde militar (médico) :

Capitão médico, adido, Vítor Gonçalves Gaspar, que,
por ter deixado de prestar serviço no comando militar
de Macau, embarcou de regresso à metrópole em
11 de Abril de 1958, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Serviços auxiliares do Exército:

Capj:ão do quadro dos serviç~s auxiliares do Exército,
a ,ldo, José Maria Ferrão, que, por ter deixado de
prestar serviço no comando militar de Cabo Verde,
~e apresentou em 29 de Abril de 1958, desde quando
eve ser considerado nesta situação.
(Pdorportaria do 15 de Maio de 1958, visada pelo TriLunal
e Contas em 31 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
j:::)

a.eagem
rárla:

SI situação

de eupranurne-

Forças eventualmente constituídas no continente:

M:. .

Regimento de artilharia

antiaêrea flxa

aJor
. d o regimento
.
d e arti'11'
aé de ar till
I iana,
iaria anti-.
noroa fixa, Francisco Germano Correia Dias Costa,
cr:t ter~os da egunda parte do artigo 58.° do Den.O ~;Lel n.? 28401, substituído pelo Decreto-Lei
da p" 692.' de 20 de Fevereiro de 194:3, e ao abrigo
ortarla n.? 10 G20, de 11 de Março de 1944,
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major Marçal Celorico Moreira, que, por
de 22 de Março de 1958, foi promovido a
-coronel, devendo ser considerado nesta
desde 25 de Abril de 1U58.

ao
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na vaga
portaria
tenentesituação

(Por portaria de 30 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Forças eventualmonte

constituídas

no ultramar:

Estado da India

Major de infantaria, adido, do comando militar de Moçambique, Francisco Manuel da Costa Almeida, 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 ter sido
nomeado para fazer :parte das forças expedicionárias
ao Estado da índia (batalhão de caçadores de :Moçambique), devendo ser cousiderado nesta situaC:1lo
desde 13 de Março de 1958.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Maio de 191>8.Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Major de infantaria Fernando Manuel Garrido Borge~,
da 3. a Repartição da 1.11 Direcção-Geral deste Ministério, nos termos da segunda parte do artigo 58.0 do
Decreto-Lei
n." 28401, alterado pelo Decreto-~el
n. o 32 692, de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abfl%O
da Portaria n." 11 079, de 31 de Agosto de 194 ,
por ter sido nomeado para faz~r parte das forças
expedicionárias
ao Estado da India, devendo ser
considerado nesta situação desde 10 de Maio de 1958.
(Por portaria de 19 de Maio de 1958, visada pelo Tribural
de Contas em 29 de Maio de 1958. Não são devidos emO umentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão de infantaria, adido, do comando militar de
Moçambique, António dos Santos Costa, nOI:!terrnos da
segunda parte
artigo 58. o do Decreto-Lei n. o 28401,
substituído pelo Decreto-Lei n. o 32 692, de 20 de
Fevereiro do 1l.:l43,o ao abrigo da Portaria n." 11 079,

ao
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de 31 de Agosto de 1945, por ter sido nomeado para
~azer parte das força expedicionárias ao Estado da
India (batalhão do caçadores de Moçambique), devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Março
de 1958.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas cm 19 de Maio de 1!l58. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão de infantaria, adido, do comando militar de
Moçambique, Flávio Martins Videira, nos termos da
sogunda parte do artigo 58. o do Decreto-Lei n. o 28401,
substituido pelo Decreto-Lei n.? 32692, de 20 de
Pevereiro do Hl43, e ao abrigo da Portaria n.? 11 079,
~e 31 de Agosto de 1945, por ter sido nomeado para
fíaz~r parte das forças expedicionárias ao Estado da
ndla (batalhão de caçadores de Moçambique), devendo
ser considerado ne 'ta aituação desde 13 de Març«
de 1958.
(Por portaria ue 30 de Abril de 1958, visada pelo 'I'r íbunal
de Contas cm lO de Maio de 19158. Não são devidos emolumelltos, nos termos do Decreto n.O 22267),

Cnttão de infantaria, adido: do comando militar ,do
J.Ioçnmbique, Carlos Augusto Ooutinho de Almeida
~ordeil'o, nos termos da segunda parte do artigo 58.0
TO _Decreto.Lei n. o 28 401, substituído pelo Decretoe1n. .O 32692, de 20 de Fevereiro de 1943, e ao
~(>rJgo da Portaria n.? 11
de 31 de Agosto de
945, por ter sido nomeado para fazer parto das forças
~:XPédlCionúria ao 1~ tado da índia (batalhão de caça(.ores de Moçambique), devendo ser considerado nesta
sltua~iio desde 13 de :\[arço de 1958.

l

oro,

(Por portaria do 30 de Abril do 19158, visada pelo T1'ihunal
de Contas em 19 do Maio de 1!lõ8, Nâo são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 2~ 257).

Capitão d . f
..
M
çan bi e lJl fintaria, adido, do comando militar de os 1 ique, Artur Manuel Soares Coelho, nos termos da
s~~~~da,parte do artigo 58. o do Decreto-Lei n. 028401,
vo s~Ltuldopelo Decreto-Lei n.? 3:! 69~, do 20 de Foder~lro do 10-iH, o ao abrigo do. Portaria n.? 11 079,
f ' • 1 de Ago to de 19-i3, por ter sido nomeado para
,tlí':orparte
d tU; f orças expe d"rcronarias
,.
Ind'
(
ao l'i,!!tad o d a
la batalhüo ele cuçudoros \10 Moçnmbique),
d _
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nesta situação desde 13 de

(Por portaria de 30 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes de infantaria, adido, do comando militar de
Moçambique, Manuel Correia dos Santos Luis, nos
termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei
n.? 28401, substituido pelo Decreto-Lei n." 32692,
de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria
n.? 11 079, de 31 de Agosto de 1945, por ter sido
nomeado para. fazer parte das forças expedicionárias
ao Estado da India (batalhão de caçadores de l\foçambique), devendo ser considerado nesta situação desde
13 de Março de 1958.
Por portaria de 30 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Maio de 1958. Não são devidos emolu~
mentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes de infantaria, adido, do comando militar de
Moçambique, Carlos Nunes Mimoso, nos termos da
segunda parte do artigo 58. o 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." 11 079,
de 31 de Agosto de 1945, por ter sido nomeado para
fazer parte das forças expedicionárias ao Estado da
Índia (batalhão de caçadores de Moçambique), devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Março
de 1958.
(Por portaria de 30 de ,\bril de 1958, vis~da pe~o Tribu~a:
de Contas em 19 de Maio de 1958. Não sao devidos emo U
mentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Alferes de infantaria, adido, do comando militar de Moçambique, Hipólito Portugal Antunes de Oliveira, no~
termos da segunda parte do artigo 58. ° do Decreto-L~l n.? 28401, substituído pelo Decreto-Lei n." 3269:,'
de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da porta.rt
n.? 11 079, de 31 de Agosto de 1945, por ter SI. o
nomeado para fazer parte das força expedicionárras
ao Estado da ÍndIa (batalhão de caçadores de l\foçambique), devendo ser considerado nesta situação desde
13 de Março do 195H.
1

ue

(Por portaria de 30
Abril de 1958, visada pe!o Tribu~a~
de Contas em 19 de Maio de 1958. Não são devidos ernO u
mentos, nos termos do Decreto n.v 22587).
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Alferes de infantaria, adido, do comando militar de Moçambique, Mário Carlos Gomes Mourão Gamelas, nos
termos da segunda parte do artigo 58. ° do Decreto-Lei
n.? 28401, substituido pelo Decreto-Lei n.? 32692,
de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria
n.? 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 13 de Março de 1958.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes de infantaria, adido, do comando militar de Moçambique, Jaime Alberto Gonçalves das Nevos, nos
termos da segunda parte do artigo 58.0 do Decreto-Lei
n.O 28401, substituído pelo Decreto-Lei n." 32692,
de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria
n.s 11 079, de 31 de Agosto de 1945, por ter sido
nomeado para .fazer parte das forças expedicionárias
a? Estado da India, devendo ser considerado nesta
situação desde 13 de 'Março de 1958.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
'

Alferes de infantaria, do comando militar da Índia (rogimento de infantaria D.O1), Manuel Jorge Caramelo,
nos termos da segunda parte do artigo 58.0 do Docr~to-Lei n.? 28401, substituido pelo Decreto-Lei
~. 32692, de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo
/ Portaria n.? 11 079, de 31 de Agosto de H)45,
considerado nesta situação desde 18 de
Aebv~ndoser
1'11 de 1958.
(Pdorportaria de 30 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
e Contas em 15 de Maio de 1058. Não são devidos ernolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Ca~itão. de cavalaria, adido, do comando militar de Mo;ambique, Alfredo Alves Ferreira
da Cunha, nos
ne~~os da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei
d' 9-8401, substituído pelo Decreto-Lei n.? 32692,
neo
de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria
u'
1079, de 31 de Agosto de 1945, por ter sido
a~~ado para fazer parte das forças expedicionárias
1,stado da India (grupo de dragões de Moçambi-

"'f
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desde

(Por portaria do 30 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio do 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22287).

Capitão de cavalaria, adido, do comando militar de Moçambique, António Valadares Correia de Campos, nos
termos da segunda parte do artigo 58. o do Decreto-Lei
n.? 28401, substituído pelo Decreto-Lei n.? 32692,
de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria
n. o 11 079, de 31 de Agosto de 1945, por ter sido
nomeado para fazer parte das forças expedicionárias
ao Estado da índia (grupo de dragões de Meçambique), devendo ser considerado nesta situação desde
13 de Março de 1958.
(Por portaria de 30 de Abril de 195~.. visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. Nâo são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

'I'onente de cavalaria, adido, do comando militar de
Moçambique, Luís Alberto Santiago Inocentes, no~
termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-LeI
n.? 28401, substituído pelo Decreto-Lei n." 32 6~)~,
de 20 de Fevereiro de 194:3, e ao abrigo da Porta.na
n.? 11 079, de 31 de Agosto de 194:5, por ter sl.do
nomeado para fazer parte das forças expedicionál'lHS
ao Estado da índia (grupo de dragões de Moçambique),
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de
Março de 1958.
(Por portaria de 30 de Abril de 195?J visada pelo TribUI;al
de Contas em 15 eloMaio de 1958, Não são devidos emo umentos, nos termos do Decreto D.O 22257).

'I'enente de cavalaria, adido, do comando militar ele
Moçambique, J osé Maria Barroso Branco Ló, nos
termos da segunda parte do artigo 58.0 do Decreto.~~l
n.? 28401, substituído pelo Decreto-Lei n.? 326 7.'
de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da portH,rJ~
11.° 11 079, de 31 de Ago to de 1945, por tor SI
nomeado para fazer J)~rte das forças oxpedicionár~i~
ao Estado da índia 19r~po do dragões ,de lI}oçan: le
que), devendo ser considerado nesta sítuacuo dos:
13 de Uarc;o do Hl58.
I
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, visada pelo Trihu7:_
de Contas em 15 de Maio de 1958. Não são devldos omO
mentes, nos termos do Decreto n,O 22257).
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Alferes de cavalaria, adido, do comando militar de Moçambique, Manuel José Magalhães da Oruz Azevedo,
nos termos da segunda. parte do artigo 58.° do Decreto-Leí n." 28401, substitutdo 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 India (grupo de dragões
de Moçambique), devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Março de 1958.
(Por portaria de 30 de Abril do 1958, visada polo j_'rit;':r!fÜ
de Contas em 15 de Maio de 1958, Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Ten.ente médico, adido, do comando militar de MeçambIque, Álvaro Rui Machado dos Santos Crespo, nos
termos da segunda parte do artigo 58.0 do Decreto-Lei
0.° 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 ter sido
nomeado para fazer parte das forças expedicionárias
a? Estado da India, devendo ser considerado nesta
sItuação desde 13 de Março , de 1958.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, visada polo 'I'ribuaal
de Contas em 19 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes do serviço de administração militar, adido, do
comando militar de Moçambique, Américo Pinto Fernandes, nos termos da segunda parte do artigo 58.0 do
ecreto-Lei n.? 28401, substituído pelo Decreto-Lei
~.o 32692, de 20 de Fevereiro
de 1943, e ao abrigo
ta P?rtaria n.? 11 079, de 31 de Agosto de 194-5, por
~r S}~o nomeado para fazer parte das forças expediClonarlas ao Estado da índia, devendo ser considerado npsta situaçâo desde 13 de Março do 1958.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
to Contas om 19 do Maio de 1958. Não são devidos cmoumentos, nos termos do Decroto n," 22257).

Al~~~~s do quadro dos serviços auxiliares elo Exército,
(; 1 o, .d~ comando militar do Moçambique, Inácio da
d °nel<;ao, nos termos da segunda parte do artigo 58.°
n°0 3e creto-Lei n.? 28 401, substituído pelo Decreto-Lei
2G92, de 20 de Fevereiro do 1943, e ao abrigo
.
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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 13 de Março de 1958.
(por portaria de .30 de Abri) de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto 0.° 22257).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, do comando militar de Moçambique, Adelino Castelo Valente, nos termos da segunda parte do artigo 58.°
do Decreto-Lei n. ° 28 401, substituido pelo Decreto-Lei n.? 32692, de 20 de Fevereiro de 194:3, 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 13 de Março de 1958.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Maio de 1958. Não são devidos emOlumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Passagem

à situação

de

adido:

No ultramar:
Angola

Major de infantaria, do comando militar de Angola,
Carlos Faustino da Silva Duarte, por ter sido ~omeado para desempenhar uma comissão de serViÇO
no ultramar ao abrigo da alinea c) do artigo 3.° d 0
4
Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 195 ,
devendo ser considerado nesta situação desde 24 do
Abril de 1958.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, anotada
de Contas em 13 de Maio de 1958).

pelo Tribunal

Capitão de engenharia, do comando militar de Angola,
Orlando de Azevedo, por ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço no ultraLa~
ao abrigo da alínea a) do artigo 3.° do Decreto- e;
n." ~9 816, de 14 de .Sete:nbro de 1954, devend? s~o
considerado nesta situação desde 24 de Abl'll
1958.
.
.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, anotada
de Contas em 13 de Maio de 1958).

I T ibunal
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Moçambique

Alferes de cavalaria, do comando militar de Moçambique, António Augusto Chiado Caçote, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
no ultramar ao abrigo da alíuea c) do artigo 3.° do
Decreto-Lei n." 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 1-:1: de
Abril de 1958.
(Por podaria de 30 de Abril de 1958, anotada
de Contas em 13 de Maio de 1958).

pelo Tribunal

Estado da india

Major de infantaria, supranumerário, do batalhão de
Eaçadores de Moçambique (forças expedicionárias ao
stado da Índia), Amílcar Augusto Lopes Chaves,
por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
~e serviço no ultramar ao abrigo da alínea a) do artIgo 3.° do Decreto-Lei n." 39816, de 14 de Setem~ro de 1954, devendo ser considerado nesta situação
esde 24 de Màrço de 1958.
(Por portaria de 1!:J de Maio 8.e 1958, anotada. pelo Tribunal
de Contas em 29 de Maio de 1958).
•

Oapirao de m
. f antaria supranumerano
"
1 b ata 11iao de
(O
Etçadores de l\foça~bique (forças e~pedicionárias ao
,stado da índia) ' António J orce
Teixeira , por ter
sld
b
. o nomeado para desempenhar uma comissão de ser~lÇ~ no ultramar ao abrigo da alínea a) do artigo 3. °
dO ecreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
~;vendo ser considerado nesta situação desde 24 de
~ urço de 1958.
N

(P~r portaria de 19 de Maio de 1958, anotada
e Contas em 29 de Maio de 1958),

pelo Tribunal

Alferes d '
ind'
e Infantaria, do comando militar do Estado da
sid la, António dos Santos Ramalho Eanes, por ter
se o, nOmeado para desempenhar uma comissão de
tigr:~~ no ultramar ~o abrigo da alínea a) do arde 1'~ do Decreto-LeI n.? 39 816, de 1-:1: de Setembro
desd 904, devendo ser con lderado nesta situação
e 10 de Maio de 1958.
(Por 110 t "
d C r ana de 19 de Maio de 1958, anotada
e ontas em 29 de Maio 1958).

,
pelo 'I'ribunal
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Macau

Capitão de infantaria, do comando militar de Macau,
António de Vasconcelos GaIvão Tinoco Tovim, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço no ultramar ao abrigo da alinea b) do artigo 3.°
do Decreto-Lei n." 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 16 de
Março de 1958.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Maio de 1958).

Em estabelecimentos
E.tabelec:imento.

militares:
produtores:

Conselho Fiscal dos Estabelecimentos

Fabris

Coronel do serviço de administração militar Júlio Duarte
Costa, por ter sido nomeado para desempenhar ?
cargo de vogal no Conselho Fiscal dos EstabeleCImentos Fabris deste Ministério, por portaria desta
data, devendo ser considerado nesta situação desde
21 de Maio de 1958.
(Por portaria de 26 de Maio de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Maio de 1958).
Oficinas Gerais de Fardamento

Capitão do serviço de administração militar das OficinaS
. Gerais de Fardamento, Rogério Gonçalves Prata, por
ter sido nomeado para desempenhar serviço cOUl•O
verificador da secção técnica do referido estabeleCImento, por portaria de 21 de Março de 1958, dev~nddo
ser considerado nesta situação desde 1 de Abnl e
1958.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Maio de 1958).
Oficinas Gerais de Material de Engenharia

Nula e de nenhum efeito a portaria de 5 de Abril ~e
1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 15 /
mesmo mês e ano, publicada na Ordem do Exé8~ o
n." 4, 2.01 série, de 1 de Maio, também de 195 , a

2.' Série
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qual coloca na situação de adido, nas Oficinas Gerais
de Material de Engenharia, o tenente do quadro de
engenheiros do serviço de material António Frias
dos Santos Costa.
(Por portaria de 15 de Maio de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Maio de 1958).

~assagen"l

à sItuação

de

reserva:

Coronel de artilharia, adido, em serviço no comando
militar de Moçambique, Alberto Ferreira Macedo
Pinto, 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 18 de Abril
de 1958.
.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Capi~ã? de engenharia, adidp , em comissão civil no
Mulll1stériodo Ultramar, na provincia de Moçambique,
. rbano Augusto Pires Benites, nos termos do argO 23.° do Decreto-Lei n.? 36304, altorado pelo
ecreto-Lei n.? 37916, de 18 de Setembro de 1952,
~,:"endo ser considerado nesta situação desde 7 de
alO de 1958, sem direito à pensão de reserva por
e~te Ministério enquanto se encontrar na referida
sltuação de adido .

t

. (Por portaria de 21 de Maio de 1958. anotada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Maio de 1958)

Coronel do serviço de administração militar, adido, voal do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris
este ~Iinistério, cargo de que fica exonerado por esta
p~rtarla, António Baptista da Costa, nos termos da
~ nea b) do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 36304,
t terado pelo Decreto-Lei n." 38916, de 18 de Se~mbro de 1952, devendo ser considerado nesta situacao desde 8 de Abril de 1958.

â

Por portaria de 30 de Abril de 1958, visada pelo 'I'ribunal
de Contas em 23 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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reforrT1a:

(Despacho de 21 de Outubro de de 1951 da Caixa Geral de Depósitos,
Crédi to e Providência, publicado no Diário do Governo n, o 248,
~.' série, de 24 de Outubro de 1951).

Alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia
ligeira n. ° 4, Baltasar Rodrigues, nos termos do Decreto-Lei n.? 30913, de 23 de Novembro de 1940.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).
Baixas

de

serviço:

Tenente de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 1, Júlio Manuel Maia de Araújo, 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 5 de
Maio de 1958.
(Por portaria de 21 de Maio de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Maio de 1958).

Ofíciais do quadro de complemento
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Considerado regressado ao serviço na metrópole, por ter
deixado de prestar serviço na província de Moçambique,
onde se encontrava em comissão militar, o tenente
miliciano de infantaria, adido, António Barreiros ~a
Silva Gomes, devendo ser considerado nesta situaçaO
desde 1 de Abril de 1958 e ficando licenciado.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Maio de 1958).

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de Angola,
onde se encontrava em comissão militar, o alferes
miliciano de infantaria Armando Caldas, devendo sr
considerado nesta situação desde 26 de Março de 105 .
(Por portaria de 30 de Abril de 1058, visada pelo Tribul:~
de Contas em 23 de Maio de 1958. Não são devidos eITIO
mentos, nos termos do Decreto n.o 22257).
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Quadro da arma de cavalaria:

Considerado regressado ao serviço da metrópole, por ter
deixado de prestar serviço na provincia de Macau,
onde se encontrava em comissão militar, o alferes
miliciano de cavalaria, adido, Vasco Maia Aguiar de
Almeida Esteves, devendo ser considerado nesta situação desde 31 de ~{arço de 1958.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Maio de 1958).
~assagern

à situação

de

adido:

No ultramar:
Moçambique

Alferes milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n.? 4, Manuel Barroso dos Santos, do regimento
de infantaria n." 5, Rui Eduardo Bastos de Lacerda,
do batalhão de caçadores n.? 6, Eduardo Luciano de
Brito Castelo Branco e, do batalhão de caçadores
n:o 10, João António Godinho Granada, por terem
s~do nomeados para desempenhar comissões' de serVIÇO na provincia de Moçambique, ao abrigo da alinea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14
~e Setembro de 1954, devendo ser considerados nesta
sItuação desde 14 de Abril de 1958.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Maio de 1958).
S, Tomé e Principe

Alferes
. d o regimento
'
dee m f ant . nu'1"iciano dee iIII f antaria,
arla n.? 9, Henrique dos Santos Adrega, por ter sido
nOlUeado para desempenhar uma comissão de serviço
~ província de S. Tomé e Príncipe, ao abrigo da
~ nea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de
4 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Abril de 1958.
í

(Por portaria de 30 de Abril de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Maio de 1959).
~"I!S

IICll!Sagern à situação
anoa
da reserva:

de

oficiais

rnl-

'I'enente s m ilíicianos . Infantaria
Peiro Pinheiro Gonçalves, do comando militar dos
cores, desde 20 de Abril de 1958.
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Manuel Ribeiro, do comando militar de Angola,
desde 5 de Abril de 1958.
José Farinha da Conceição, do comando militar de
Angola, desde 14 de Abril de 19iJ8.
Emilio Augusto Coelho, do comando militar de
Moçambique, desde 5 de Abril de 1958.
António de Oliveira Santos, do centro de mobilização de infantaria n.? 9, desde 28 de Abril de 1958.
Eduardo Alberto Corte Real, do centro de mobilização de infantaria n. ° 12, desde 2 de Abril
de 1958.
José Santareno de Sousa da Cunha Pignatelli, do
centro de mobilização de infantaria n. o 15, desde
26 de Abril de 1958.
Artilharia

Tenentes

milicianos:

Alexandre Mesnier Machado, do centro de mobil~zação de infantaria n. ° 17, desde 30 de Abnl
de 1958.
José Lima de Sousa Pinto, do centro de mobiliza~ão
de artilharia n.? 1, desde 26 de Abril de 1908.
Fernando Gomes da Costa e Melo, do centro d~
mobilização de artilharia n.? 6, desde 30 de Abn1
de 1958.
Engenharia

Tenentes

milicianos:

Manuel Honório de Matos Viegas, do centro d~
mobilização de engenharia n.? 4, desde 7 de Abril
de 1958.
Serviço de saúde militar -

Tenente

Médicos

miliciano:

ação
António Joaquim Dias, do centro de mo b'1'
1 tz b
do serviço de saúde n.? 2, desde 11 de Novern ro
de 1957.
de
João Baptista Gonçalves de Araújo, do centro 16
mobilização do serviço de saúde n." 2, desde
de Abril de 1957.
Todos nos termos dos artigos 25.° e 26.° do Decre;~
n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n." 38
.de de
de Setembro de 1952, por terem atingido o hrnüe

9l?,
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idade, devendo ser considerados nesta situação desde as
datas que a cada um vão indicadas. Todos estes oficiais
se encontravam licenciados.
(Por portaria de 30 de Maio de 1958, anotada pejo Tribunal
de Contas em 13 de Maio de 1958).

IV -

PROmOçOES

Oficiais do quadro permanente
Armas

e serviços:

Ministério do Bxérclto - Quartéis-generais:
3.· região militar

Major do serviço de administração militar, presidente
d? conselho administrativo, o capitão do mesmo serVIÇOAbel Lopes Teixeira.
(Por portaria de 26 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Ministério do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção do Serviço de Àdministração Militar
Inspecções

Coronel, inspector, o tenente-coronel
do serviço de
ddministra\:ão militar, subdirector das Oficinas Gerais
e F~rdamento, cargo de fica exonerado por esta
T portal'la, António Dias.
ene~te·coronel do serviço de administração militar,
LU~I~spector, o major do mesmo serviço António
eItao Zúquete.
(Por portaria de 26 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emoluIneutos, nos termos do Decreto n.O22257).
.
Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
~scolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
e mobilização:
Infantaria:

T

Regimento de infantaria n.O 12
ebendte chefe de banda de música, o alferes chefe de
an a de música José Pinto Rodrigues.
(Per portaria de 5 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de

ontas em 19 de Maio de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O 22257).
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Serviço de administração militar:
Escola Prática de Administração

Militar

Coronel do serviço de administração militar,
dante, o tenente-coronel do mesmo serviço,
dante, António Salgueiro Máximo.

comancoman-

(Por portaria de 26 de Maio de 1958).visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1951:5.São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Oficiais de complemento
Armas

e

serviços:

Ministério do Exército - Quartéis-generais:
Governo Militar de Lisboa

Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, o aspirante a oficial miliciano do quadro dos
mesmos serviços Ricardo Dias da Costa Horta da
Franca. Conta a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
2." região militar

Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, o aspirante a oficial miliciano do quadro dos
mesmos serviços Manuel Alfaiate Castelo Branco.
Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribu~al
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emo umentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes milicianos do quadro dos serviços auxiliar.es
do Exército, em disponibilidade, os aspirantes a o~cHll
milicianos do quadro dos mesmos serviços, em dlSP{
nibilidade, Luis Valdemar Meneses e Luis ~d~ar d~
Ramos Gonçalves de Sousa. Contam a antlgmda
desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribu'l!:
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos arno
mentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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3." região militar

Alferes milicianos do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, os aspirantes a oficial milicianos do quadro
dos mesmos serviços Adelino Teixeira Dinis e José
Loureiro Gomes. Contam a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, em disponibilidade, o aspirante a oficial do
quadro do mesmo serviço, em disponibilidade, António Manuel Correia Ramos. Conta a antiguidade desde
1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O22257).
Comando militar dos Açores

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
lllesmo serviço, em disponibilidade, António Luis de
Castro Trincão. Conta a antiguidade desde 1 ele Novelllbro de 1967.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
eSColas práticas das armas c serviços, unidades e cent ros de mebtlízação t
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria

A Heres
I fantari
.
. ]
' .. mi'1"icianos dee m
antaria, os aspirantes
a ofiera
miliCIanos de infantaria Fernando Leovigildo VasBoncelos de Gouveia, JorlO Francisco Dias Guerreiro
o.to e Manuel de Oliveira Jorge Buco. Contam a antibUldade desde 1 de Novem bro ele 1957.
O'

(Pdor portaria ele 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
e Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Alr

Regimento de infantaria n.O I

~1~s. miliciano de infantaria, o aspirante a oficial
I lCIano de infantaria Luís Nuno da Veiga de Me-
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neses Cordeiro. Conta a antiguidade desde 1 de N 0vembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Manuel Maria Mariani de Almeida Amaral, José Manuel Abranches de Sousa, Pedro Maria
Ferreira
Soares e Silva, Martin Afonso Pacheco
_ Gracias, António Pedro Dias Afouso dos Santos,
Carlos Mendes Madeira Júnior, Filipe da Costa Aires e João Anibal Coelho Pinheiro. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril do 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de infantaria n. ° 2

Alferes miliciauos de infantaria, em disponibilidade, ?s
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em dISponibilidade, João Domingues Bento, Vitor Manu~l
Veloso Serras, Francisco Sales Lopes da Silva, Mario Ribeiro Neves, Fernando Júlio Ferreira, Orlando
Janeiro Romano, António José Regala Dias Pin.to,
Alcino Dias de Matos Serras e José Adelino MartlilS
Teixeira Alves. Contam a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1957.
Alferes miliciano do serviço de admiuistração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano ~o
mesmo serviço, em disponibilidade, Romeu CorreJa
de Carvalho e Molo. Conta a antiguidade desde 1 e
Novembro de 1957.
.
Alferes milicianos médicos, em disponibilidade, os ~sr
rantes a oficial milicianos médicos, em dispODlbI 1dade, Carlos Alberto Afonso Faria ele Alrneí 'da e
Eduardo Macieira Coelho. Contam a antiguidade desde
1 de Novembro de 1957.
Regimento de infantaria

n. o 3

Alfores milicianos de infantaria, em
aspirantes a oficial milicianos de
ponibilidade, Francisco José da
nha, José Gomes Correia, Carlos

(:r

disponibilidade,/S
infantaria, em
Concoição Espa 1Madeira SantlUgo,
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Fernando Augusto Carvalho Midões e António Manuel Zambujal de Oliveira. Contam a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria Vasco Daniel Gonçalves Ferreira. Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de
1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958).visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de :.\Iaio de 195~. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de infantaria

n.· 4

Alfer~s milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
a~P!l:antes a oficial milicianos de infantaria, em disponlbIlIdade, José Agostinho Lnzeiro Leito, António
Paulo Borges Costa, José Manuel de Oliveira Campos
e Eduardo António Brasão Gonçalves. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo 'I'ribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, DOStermos do Decreto n.O22257).
Regimento de infantaria n. ° 5

A.lfer~s milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
a~g!l:antes a oficial milicianos de infantaria, em dispo~l lhdade, Isaac Sancho dos Santos, Jaime Francisco
arva1ho da Silva, José João Pereira Caldas Lopes
~ ~arlos Alberto Ferreira Frasquilbo. Contam a antioUldade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958).visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 195t). São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

A.lferes
.
d'e m f antaria, os aspu'an
. t es a ofiera
. 1
mil" milí
1 tcianos
d lClanos de infantaria Hélder Artur Gomes de Anl'~~e e Fernando de Jesus Baptista. Contam a antigui ade desde 1 de Novembro de 1957.
O'

(Pdor pOltaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
e Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Regimento de infantaria n.· 6

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Manuel Coimbra Pinto de
Miranda e Luciano Domingos da Silva Carvalho.
Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São. devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
.

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Valdemar Miguel Botelho dos Santos Cardoso, António Moreira Ramos Pereira, Francisco José
de Abreu Maia e Castro, Manuel Carlos de Castro
Figueiredo, Mário José Faria de Macedo, Manuel Maria
de Sousa, Manuel Monteiro de Araújo e Augusto Paiva
dos Santos. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
Regimento de infantaria n.· 7
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, António Borges Dinis, Rui Ferreira Lopes
da Costa, Fernando Mota da Costa Pereira, IIumberto
Jorge da Rocha Oliveira, Manuel Luis de Sena e Silva,
António Podro Morais Pequeno Serra, Uorácio da Costa
Pinto da Silva, Rui António Nuno Romero, José Frederico da Silva Pereira V illaret, José Pereira da Cruz,
João Rodrigues Marques Pereira, Ruben Bale Gordon,
Miguel João Baptista de Freitas Morna e Manuel dos
Santos Mendes Pereira. Contam a antiguidade desde
1 de Novembro de 1957.
Alferes miliciano do serviço de adminietração
militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade, Luis Manuel dos
Reis Alves Catarino. Conta a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de Hl58. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial U;iliciano de infantaria Ulisses Fernandes Brito de AgUl;~'
Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 190 .
(Por portaria de 1 de Abril de 195~~ visada pelo Tribullla~
de Contas em 31 de Maio de 1951:5.Hão devidos emO U
mentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO
Regimento de infantaria

N.U 6

439

n. o 8

Alferes milicianos de infaqtaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria AI varo Jorge Soares Ferreira
Braga e Eduardo António Resende Soveral, Contam
a antiguidade desde 1 de Novem bro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.0 22257).

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Rui Fernando Venâncio Junqueira, Arnaldo
Alves Machado, Joaquim Mendes Monteiro da Silveira,
Fernando Góis Estrela, Agostinho da Silva Pedrosa,
António Teixeira Peixoto e Manuel Serafim de Carvalho. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1957.
Regimento de infantaria

n. o 9

Alfer~s milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
a~p;l:antes a oficial milicianos de infantaria, em dispolll?li.ldade, José António .da Costa Macedo Girão,
~ano Barbosa Aguiar Caetano Pereira, Pedro Velosa
Aarvalhal, Joaquim Costa de Morais, Mário Moreira
Ossu~ção, Mário Levy da H,ocha Cupido, Henrique
B ar~ell'~ Andrade, Albino Oliveira e Silva 'e Ramiro
enJamlm Cordeiro Fernandes Salgado. Contam a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1058, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257),

Alferes
. fantari
.
. 1
... nn'1"tciano de m
antaria, o aspirante
a ofiera
ãÜIclano de infantaria José Rodrigues de Andrade.
Onta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Pâr portaria de 1 de Abril de 1958, vis~da pelo Tribunal
e Contas em 31 de Maio de 1958. Sao devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257),

Alf

Regimento de infantaria

n. o 10

,
d'e infantaria,
. em rnspomibilid
d
aseres
. mil'iciano
I I a e, os
niril-~ntes a oficial milicianos de infantaria, em dispoOoel1.ade, Arménio Martins das Neves, José Manuel
de S.o, 1\1:nuel Claudino Neves Pinho, António Souto
a, Joao Pedro da Fonseca Pais de Carvalho,
.l'
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António Patricio Bettencourt Viana, Bruno Rosa da
Cunha e Manuel Andrade de Moura. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolu··
mentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Américo da Silva Ramalho,
Armando Manuel Neves de Matos e José Fernandes
Duarte. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 19581, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1951j. São devidos emolumentos, nos ~ermos do Decreto n.? 22 257).
~

Alferes miliciano médico, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano médico, em disponibilidad~,
António Luis Tomé da Rocha Ribeiro. Conta a antIguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de infantaria n. o II

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a o~cial
milicianos de infantaria Gustavo dos Anj os IJlrou,
Manuel IIenrique Fonseca da Costa e Carlos Augusto
da Silva Ribeiro. Contam a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribul;a~
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos orno U
mentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,/S
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em
ponibilidade, António Francisco Sarmento RebeA~:
José António Barros Madeira, Silvio Paulo de ~
meida, Mário Luis Nunes Correia Ribeiro e Joa~
Rafael Barrão Rocha. Contam a antiguidade desde
de Novembro de 1957.

;5-

Regimento de Infantaria

n.o 12

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,/S
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em p I~;
ponibilidade, António Luis Vieira Trincão, José ar
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Borges Alves, Eduardo Júlio Vaz dos Santos, Renato
José Borges de Sousa, Jorge Fernandes Moreira,
João Figueira da Silva Júnior, José Manuel Brinca
Esteves, Francisco Silva Pinto Pereira e Manuel Pedro Gomes. Contam a antiguidade desde 1 de N 0vembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
~cianos
de infantaria Vitor Hugo de Azevedo Tei:xell'a Beltrão, Carlos Augusto Constante Horta, Fernando José de Castro Ferreira, Messias José Caldeira
Beuto, Fernando Nunes Gouveia Pacheco e Jorge
Manuel Chagas Rocha Santos. Contam a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

.

Regimento de infantaria

n.O 13

Alfer~s milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
a~p~r.antesa oficial milicianos de infantaria, em dispo~büidade, Joaquim José Magalhães dos Santos, José
p.eraldes Pereira de Carvalho e Rodrigo Soares
into, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Alfere~ miliciano médico, o aspirante a oficial miliciano
:édlCo Manuel de Almeida Marta. Conta a antiguiade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de infantaria

n.· 14

Alferes milí .
.
fi . I
lllili .
cianos de infantaria, os aspirantes a o cia
uitCiano~ de infantaria Alcides Nunes Gonçalves Ri~ o, J oao Manuel Brandão Cardoso Pessoa, Manuel
acedo Varela Dias, Tomás António Leitão e Couto,
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Custódio Augusto de Nazaré Rodrigues Abrantes e
Manuel Tomé de Andrade. Contam a antiguidade desde
1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, João Tavares de Pina e Almeida, João
Constantino Lacerda de Castro Lopo e Amílcar da
Cruz Ferreira. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
Regimento de infantaria

n.O 15

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, .os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, José Manuel Ferreira Pereira da Silva,
Pedro Eurico Galvão dos Reis Borges, Duarte Nu_no
Galvão de, Sousa Pinto, Mário Falcão de Olivel~'a
Ferreira, Alvaro da Cruz Traquina, Joaquim Mana
Marques, Manuel Maria Poirier Brás, Sebastião Rebelo Lopes e António Luis Rocha da Silva PoiaresContam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).

.

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria José Manuel Bertoldo da Cnnha
Marques, Armando Joaquim de Brito Duarte e. Luis
António de Andrade Sampaio. Contam a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo 'rribu~a~
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emOu
mentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Regimento de infantaria

n.· 16

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Carlos Alberto de Castro Carneiro Prego. Conta a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1957.
e
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribuna\ ds
Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumen o ,
nos termos do Decreto n,? 22257).
I
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Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Orlando Dionísio Lourenço Cordeiro,
Manuel Maria Carreira Tapadinhas, Luis Vaz Lopes
e Joaquim Claudino da Silva Oliveira. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Oontas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
Batalhão independente de infantaria n,· 17

Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
E~ército, em disponibilidade, o aspirante a oficial
I?-üiciano do quadro do mesmo serviço, em disponibilidade, Rui Manuel Ferraz Ornelas. Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957,
Batalhão independente de infantaria n,· 18

Alfer~s milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspIrantes a oficial milicianos de infantaria, em dist,0nibilidade, José Maria Resende do Couto, Augusto
elso Teixeira de Simas, 'Serafim de Oliveira Gon<;alves Estrada e Agostinho Duarte Belo, Contam a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1957,
Batalhão de caçadores n,· I

Alferes
'1"
dee ln
i f antaria,
. em diIspomibilid
. mllclanos
1 I a d e, os
aSPIrantes a oficial milicianos de infantaria, em disPdonibilidade, António da Silva Rodrigues, Augusto
e Azeredo Costa Santos e António J osias de Lacerda Ramada, Contam a antiguidade desde 1 de N 0vembro de 1957,
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Oontas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Alferes
,
, o aspirante
,
'1 mi-'
1"
m ili"ciano de infantaria,
a ofiera
GClano de infantaria José Manuel Varela Taveira
Conta a antiguidade desde 1 de Novembro
dama,
e 1957,
(Pdor portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
e Oontas em 31 de Maio de 1958. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
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Batalhão de caçadores n.s 2

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Carlos Alberto Gomes Teixeira e Pedro Simões Dias. Contam a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22257).

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Fernando Pereira Pires e Alexandrino
Teixeira Fernandes Machado. Contam a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
Batalhão de caçadores

n.O

3

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Joaquim Armando Reis, Adriano dos Santos, António Maria Falcão e Camilo Augusto CaveíroContam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emoluwentos,
nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Inácio Alvarenga Marques e
Humberto José Sobrinho Alves. Contam a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria <le 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Batalhão de caçadores n. o 4

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, José António Rosado Spinola e AntómO
Pedro Ribeiro dos Santos, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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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, Armando Teófilo Silva Rocha da Trindade,
Carlos Manuel de Azevedo Névoa, António de Sousa
Coutinho, José Rodrigues de Sousa, Fernando José
Ferreira de Abreu Flor, Pedro José de Lencastre e
Jorge Manuel de Sousa Goulão Pestana Bastos. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Ricardo Luis dos Santos Carvalho Cubas e António Filipe Macedo e Brito Cartaxo.
Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
4

Batalhão de caçadores n. ° 6

Alfe:~s. milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
~Iliclanos de infantaria Rui Adalberto Guerra Campos
Ce Araújo e Eduardo Luciano de Brito Castelo Branco.
ontam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Alfer~s milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
a~p~:antes a oficial milicianos de infantaria, em disponIbilidade, Rui Belo Romãozinho, José Mendes da
Costa Carvalhão e Armando Martins Tavares. Contam
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
Batalhão de caçadores n.O 7

Alferes. milicianos de infantaria,
.
. em dilspomibilid a d e, os
~~tyantes a oficial milicianos de infantaria, em dispo1 Idade, Fernando
Nabais dos Santos, Alberto Au;usto de Carvalho Reis Lopes e Fernando Alberto
:Noscano de Melo. Contam a antiguidade desde 1 de
ovembro de 1957.
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Alferes miliciano médico, em disponibilidade, o aspirante
a oficial miliciano médico, em disponibilidade, António Alberto Carvalho da Cunha. Conta a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria António Monteiro Simões de
Carvalho, ElislO Augusto Baldinho, Amilcar de Morais
Pires e Virgilio Lopes Vaz. Contam a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumeutos, nos termos do Decre.to n.? 22257).
Batalhão de caçadores n.O 8

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Manuel das Neves Teixeira Jardim e Henrique Joaquim Oliveira Moreira. Contam a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
Batalhão de caçadores n.O 9

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Pedro Macedo Pinto de Mendonça, Joaquim Correia da Silva, João Manuel Araújo llocha
e Vasconcelos, António Pedro Vasconcelos da Mot.a
Freitas e Alberto Velosa Carvalhal. Contam a antIguidade desda 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribu7al
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emO umentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a ?fic~al
milicianos de infantaria José Vicente de 011ve11'a
e Castro, Artur Mário Gonçalves de Oliveira e Silva
e Francisco Raul. Contam a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pe!o Tribunla~
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos erno u
mentos, nos termos do Decreto 11.° 22257.
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Batalhão de caçadores n.O10

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Luis Jorge Covas Didelet, António Conde
Belo e José Joaquim Magalhães de Oliveira. Contam
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria António do Nascimento Gomes. Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de
1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Batalhão de metralhadoras n.OI

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Jorge Carlos Niblett do Passo,
Jorge Luis dos Santos Nqnes, José Luis Cabreira'
das Neves e Castro, Vitor Manuel Sintra Pires Guimarães e José João Taborda de' Azevedo Serrano.
Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957,
(Por portaria de 1 de. Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Alfer~s milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspl_rantes a oficial milicianos de infantaria, em dis\T~Ulbilidade, Angelino Augusto Ferreira Júnior, José
ila de Freitas, Licinio Alberto de Almeida Cunha,
Luis Filipe Garzo dos Reis e Teodomiro dos Santos
Adparício. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro
e 1957.
A

Batalhão de metralhadoras

n.· 2

~lferes• mílt
,
dee m
i fantaría,
. em dilspom ibilid
1 icianos
uma de, os
aspl_rantes a oficial milicianos de infantaria, em dis~Otlbilidade, Manuel Martins Ferreira, Ciniro Ferreira
g ~nso e Horácio Reis Pedreiras, Contam a antiAlfeUl ade desde 1 de Novembro de 1957,
e~es do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
d disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano
o quadro dos mesmos serviços José Gonçalves de
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desde

1 de

(Por portaria ele 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Fernando António Pires e
Carlos Dario Fernandes. Contam a antiguidade desde
1 de Novembro de 1957.
Alferes miliciano médico, o aspirante a oficial miliciano
médico Joaquim Borges Martins. Conta a antiguidade
desde '1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Batalhão de metralhadoras

n,· 3

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria Júlio Augusto Vitória Moreno,
Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devídos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Alfer~s milicianos de infantaria, em disponibilidad~, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em dISPOnibilidade, Cândido Alves Hipólito Heis, Luis de .AImeida Santiago Soto Maior, Franclim de Jesus pmto
e Vicente Ferreira Pinto. Contam a antiguidade desde
1 de Novembro de 1957.
Alferes milicianos do quadro dos serviços auxiliares ~~
Exército, em disponibilidade, os aspirantes a O?Cla
milicianos do quadro dos mesmos serviços, em d~spo'
nibilidade, Jorge Valentim Fernandes de OliveIra ~
Pedro Augusto Leão da Silva Cunha. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958.2,visada pelo Tribuna~
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumen
tos, nos termos do Decreto u.? 22257).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n,· I

Alferes milicianos de artilharia os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Joio Diogo MascarenhaS
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Marreiros Sevinate Pontes, Luis Fernando Andrade de
Moura, José António Lopes da Silva, Francisco Miguel
Lopes, Joaquim Dinis Correia Soares, António José
Silveira de Freitas e João de Oliveira Costa Godinho.
Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Alferes milicianos de artilhari.a, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, José Manuel Pinheiro da Silva, Pedro
Levindio de Brito Vasconcelos Lomelino, António
Ferreira
Moita, ldalino Martins Ruas Figueiredo,
António Manuel da Silva Forjó, Manuel João Preto
de Matos Fazenda, Sérgio Abel de Noronha e Manuel
Barreiro Martins. Contam a autiguidade desde 1 de
Novembro de 1957.
Regimento de artilharia ligeira n.· 2

A.lfer~s milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
a~p~\antes a oficial milicianos de artilhari.a, em dispoplbll~dade, António Luis Peixoto Antunes, António
.erelra dos Santos, Antero Aragão Aleixo, J osé M~~ereira Coelho, Henrique José Branquinho de
rhvelra, Mário da Silva Fresco, Agostinho Eiras do
~ ale, Octaviano Augusto Ferreira de Seabra, Evaristo
Ce Andrade Duarte e Adelino Ferreira Barbeiro.
AJ~ontam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
eres .miliciano do serviço de administração militar,
em dIsponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
~esmo serviço, em disponibilidade, Diogo Manuel
Naz de Oliveira. Conta a antiguidade desde 1 de
ovembro de 1957.
_

3~

(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

A.lferes m'l' .
..
.
fi . I
mil"
11Clanos ~e a~·tllhana,. os aspirantes a o CI~
F IClanos de artilharia Joaquim de Sousa de Morais
A~breira, Luis Gonzaga Chaves Fernandes e António
1 d er~,o Afonso Gomes. Contam a antiguidade desde
e l~ovembro de 1957.
(P~r JOortaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
Ie
ontas em 31 de ~Iaio de 1958. São devidos emolunentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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Regimento de artilharia ligeira n.O 3

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Alberto Prata de Vasconcelos
Castelo, António da Silva Mendonça, José António
Vendinha da Silva, António Carlos l\furteira Silva,
António Joaquim Primo Canhão, José Maria Cardoso
Domingos e António Jacinto Pereira. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, José Bruno de Lencastre e Sousa Soares,
José de Almeida Baptista, João José Anão Santos,
Jacinto dos Santos Carriço, Eurico da Conceição
Guerreiro, Ilídio José Carvalho dos Santos e José
António da Costa Ribeiro. Contam a antiguidade dosde
1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, o aspirante a oficial miliciano do quadro
dos mesmos serviços Alberto José de Araújo Laplaine. Conta a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958 visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de artilharia ligeira n. o 4

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Sérgio Amador Seabra Teles
de Meneses e Melo, João Andrade Júnior, Ren~to
Teixeira Morais e António Carlos Coelho Falca~.
Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de H)51.
(Por portaria de 1 de Abril do 1958, visada p~lo Tribula~
de Contas em 31 de Maio' de 1958. São devldos emO u
mentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alfer~s milicianos de artilharia, em disponibilidad~, OS
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em dlspo-
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nibilidade, Manuel Pestana Prestes, Emilio Cardoso
Xavier, Augusto Rodrigues Guimarães, Armando Machado Romano, Leandro. Jorge Fortes Marques, João
Calado Barrento, António Pedro Conceição da Silva,
Joaquim Pedro de Oliveira Mendonça, Francisco Barroso Mendes, Joaquim Óscar Mendes, João Carlos
Cerqueira Correia, Eduardo Gonçalves Fernandes Ribeiro e José da Câmara Marques Moreira. Contam a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade, José Carlos Martins Leão Franco. Conta a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1957.
Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do quadro do mesmo serviço, em disponibilidade, Jacques Gerrit Springer. Conta a antiguidade
desde desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de ] 958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257) .

.

Regimento de artilharia

ligeira n.· 5

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia J osé David Castro Gil e
Prancisco Bernardo Mendes Leal Machado. Contam
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria
de 1 do Abril de 19581. visada pelo Tribunal
de Contas
em 31 de Maio de 195~. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, António Cândido Neto Pereira Lousada,
Jorge Almeida de lIiatos Viegas Faria, Rui Lopes
Busto, José Leonel Voss da Silva Ribeiro e José
Fernando da Costa Abrantes. Contam a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
Regimento de artilharia n.· 6

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, Rui
Manuel Bento Soares Lopes, José Fortunato da Silva,
Avelino Pereira Pinto, Humberto Simões Coelho, Ma-
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nuel Alberto Brandão Tranquada, Nelson Sérgio Melo
da' Rocha Trigo e Humberto Manuel Nunes de Melo.
Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Júlio David Cândido Ferreira,
Eugénio Gonçalves Passos e António Manuel da Conceição Nunes da Trindade. Contam a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, o aspirante a oficial miliciano do quadro
dos mesmos serviços Joaquim Gomes Vitorino. Conta
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumen·'
tos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de artilharia

pesada n. ° I

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
mi~icianos d~ artilharia Osvaldo Figueiredo, Ca~'los
Afonso de Serpa Telo de Castro e Adriano Pinto
Fernandes Serra. Contam a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).

Alfer~s milicianos de artilharia, em disponibilidad~, OS
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em dIspo'
nibilidade, António Filomeno de Sá Lima, Manuel
Dias Nogueira, Fernando Cantista Pizarro Bravo, AI·
berto Camacho, Armando José Saraiva Barbas, 1\1a·
nuel José de Almeida, António Augusto Zilhão de
Sequeira Varejão e Luis António Pimenta de Sonsa
Monteiro, Contam a antiguidade desde 1 de Novelll'
bro de
do
Alferes milíciano do quadro dos serviços auxIluues . I
Exército, em disponibilidade
o aspirante a ofiCial
.
'1\1
mi'1'iciano
do quadro dos mesmos
servic;os
anue.
.
C orreia de Castro Pereira. Conta a ant]·
R odngo
guidade desde 1 de Novembro de 1957.
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n.· 2

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, José
Moreira de Almeida, Pedro de Almeida Santiago Soto
~faior, João Manuel Carvalhais Saraiva, Artur João
Pereira Soares, Rolando Torgo Rodrigues da Silva,
Manuel Firmino Vicente de Araújo Gomes, Altino
Manuel Neves Rodrigues, José Joaquim Dias, José
Jorge de Oliveira Ribeiro de Carvalho, Fernando
. Eurico Sousa, Rui Manuel Figueiredo de Araújo e
. Gama, Fernando Luis Ferreira, José Joaquim Lofgren Rodrigues e José Galvão de Melo. Contam a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Manuel Joaquim Ferreira de
Matos, Mário Tavares e Fernando Caetano Calafate.
Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, o aspirante a oficial miliciano do quadro dos
mesmos serviços Mário Fernando da Costa Pereira
da Silva. Conta a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

A~res milicianos do quadro dos serviços auxiliares do
::c~r.cito, em disponibilidade, os aspirantes a oficial
l~~c.lanos do quadro dos mesmos serviços, em dispon:lbili.dade, Basilio Filipe Dinis Barreiros e Ramiro
I milio Pimenta Guerra. Contam a antiguidade desde
de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22257).
Regimento de artilharia

pesada

n.· 3

Al~er~s milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
n~~~~antes o oficial milicianos de artilharia, em dispo1
d l~dade, Jacinto Henriques Machado Lopes Coelho
a dota, Miguel Dia de Almeida, António Poças
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Barbosa e Silva, Cláudio Sampaio Correia, Jorge Pimentel Ladeira, Mário Júlio Mendes Dias Fernandes
e Justino Carvalho de Vasconcelos. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
Alferes miliciano médico, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano médico, em disponibilidade,
Vicente Manuel Nogueira Souto. Conta a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, em disponibilidade, o aspirante a oficial
miliciano do quadro dos mesmos serviços Luís Leão
Avelino Pereira de Pina. Conta a antiguidade desde
1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O 22257).

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia António Lúcio Rodrigues,
José Carlos da Silva Fernandes,
António Varelas
Graça, Luis Filipo Antunes Cary e José da Cruz
Gonçalves. Contam a autiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
Alferes miliciano do serviço de administração militar,
o aspirante a oficial 'miliciano do mesmo serviço António Augusto Fialho de Morais. Conta a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Deereto n.s 22257).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O I

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, António Pedro Fernandes da Costa Malheiro , António José Baptista Cardoso e Cunha, Vladimiro Gonçalves de Oliveira Ricardo, Tomás Jorge
da Silva Moreira, José Manuel Oliveira da Rocha,
Celestino Filipe Magalhães, João Joaquim da Costa,
António Coimbra Coelho da Silva, Vasco J osé do
Abreu Horta, Manuel Joaquim Pinto da Fon oca Meneres Martins Manso, Fernando António Pinto Alves
Martins, César Augusto Nunes Viana, Nolson 'I'oixcira
Duarte, Manuel José Tarouca Valento, José Paulo
de Almeida da Silva Graça, Manuel Carmona Saragga
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Seabra, Francisco José de Almeida da Silva Graça
e Fernando Henrique Saldanha. Contam a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.· 2

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, José de Oliveira Frigolet Rogado, Manuel
Humberto Dias Freire, Jacques Hoste Catrysse, Valdemar Alves Pires, J oel Casimiro Ferreira, Elmano
J uvenal Ribeiro de Caíres, Renato Rodrigues Celorico Drago, José Manuel Gomes Oliveira Barbeito,
Daniel António Primo Pires, Julião Francisco Baere
de Faria, João Manuel Santos Calhau, Manuel José
da Câmara l\Iarques :\Ioreira e António Nunes da
Costa. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1957.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.· 3

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Manuel José Ma"rta da Cruz, José Augusto
M~rques Bengala, Amílcar Augusto de Lima Mont~lro, Justino Feio Vale Antunes Guimarães, Sebas-,
hã? António Pereira Lima, Rui Marques Pedrosa,
RU! Manuel Sequeira Rodrigues, Carlos Alberto Espanha de Oliveira, Arnaldo do Nascimento Esteves
Brás e Célio Ezequiel de Albuquerque Melo da
Costa. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958, São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,O 22257),

Alfe~~s, milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
~üIcIanos de artilharia Gil França Gomes Bazenga,
dalberto Fernando Rocha da Eira e Gumersindo
G Ollles, Contam a antiguidade desde 1 de Novembro
ed 1957.
Alferes
ianu m
médi lCO, o asplran
irant e a ofi cia
'1 mi'1"
é' milí
1 etano
iciano'
~ dlCO Rui Garcia de Oliveira. Conta a antiguidade
Alf::de 1, ~e. Novembro de 1957.
E es :rnliClano do quadro dos serviços auxiliares do
xérclto, o aspirante a oficial miliciano do quadro
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dos mesmos serviços Alexandre Martins de Andrade.
Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente miliciano médico, em disponibilidade, o alferes
miliciano médico, em disponibilidade, Serafim Francisco de Sousa e Costa. Conta a antiguidade desde
Ide Dezembro de 1957.
(Por portaria de 5 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Nula e de nenhum efeito a portaria de 5 de Abril de
1958, inserta na Ordem do Exército n.? 4, 2." série,
do mesmo ano e visada pelo Tribunal de Contas em
17 de Abril, também de 1958, a qual promove a alferes miliciano médico, para o grupo de artilharia contra
aeronaves n. o 3, o aspirante a oficial miliciano médico,
em disponibilidade, Serafim Francisco de Sousa e
Costa, por se ter verificado que este oficial já havia
sido promovido a alferes por portaria de 14 de Março
de 1955.
(Por portaria de 5 de Abril de 1958, anotada
de Contas em 30 de Maio de 1958).

pelo Tribunal

Regimento de artilharia antiaérea fixa

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficia~
. milicianos de infantaria Hostilio António Caissottl
Rosa, Francisco Soares Vito r Paquete, José Manuel
Fraião Novais de Oliveira, Fernando Santiago Franco,
Fernando Fernandes e Freitas e Luis Filipe Anacoreta Soares. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Oontas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Salvador Rodrigues Bento, Joaquim Lopes
Trindade, José Manuel Correia Prostes da Fonsec~,
Alfredo Rodrigues Fuinhas, José Joaquim MauricIo
Franco, António Pinto Cardoso, Eduardo Morais Ferreira, Joaquim Lourenço da Silva Galinha, Delfim
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dos Santos Nobre, Fernando Almeida Teixeira de
Vasconcelos, Rui Fernando Mendo, Mário Brás António Santana de Meneses, Carlos Eduardo Borges
Florêncio, Joaquim Emídio Fróis Brilhante Periquito,
Valdemar Carneiro da Silva, Carlos Mário da Silva
Ribeiro, Abílio Augusto Rocha Rodrigues Montês,
João Queirós Lopes Raimundo, Rui Manuel Leitão
Marques, Joaquim de Mendonça Barata Correia, Inácio João Pinto Caeiro, Fernando José Lopes dos
Santos Graça, Miguel José de Freitas Vieira da Luz,
Carlos Lourenço Bóia, António Cantinho Tomé,
Eduardo Âmbar Correia, José Champalimaud Bragança de Aboim Baraona e Eduardo Augusto Homem de Sá e Serpa Lopes da Costa. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército. em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do quadro dos mesmos serviços António Artur Lopes de Moura. Conta a antiguidade desde 1 de'
Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,v 22257).
Regimento de artilharia

de costa

Alf~~es miliciano de artilharia, o aspirante a oficial milicIano de artilharia Carlos Manuel Correia Mendes.
Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Alfer~s milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
a~p~:antes a oficial milicianos de artilharia, em dispon~bllidade, João Manuel Midosi Bahuto Pereira da
~üva Martins Pereira, Mario Augusto Saraiva Lima
ne Almeida e Brito, Manuel Farinha Portela, Manuel
p.uarte Tavares, José Alfredo Salgueiro Ferreira
AlUto, José Eduardo Ribeiro de Noronha, Carlos
L~berto Ferreira de Miranda, João José Pedroso de
RItna, José Carlos Resina Rodrigues e Henrique Luís
1 ~tnos~Pereira da Cunha. Contam a antiguidade desde
e Novembro de 1957.
(1':11' portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
e Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Alferes miliciano do serviço de administração militar,
o aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço
Carlos Feio Médicis Morais Sarmento. Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto u,? 22257).
Bateria independente de defesa de costa n.O I

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Luis Manuel de Oliveira Santos e Alberto
Amaro Epimaco de Lemos. Contam a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
Bateria independente de defesa de costa n.O 2

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, .0
aspirante a oficial miliciano 'de artilharia, em dísporubilidade, Mário Fernando Cerqueira Correia. Conta a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
Bateria independente antiaérea da Madeira

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, OS
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em dis~onibilidade, Eduardo da Câmara Soares de Albergal'la,
João Josó Rodrigues, Custódio Gomes Cardoso .e
José Hipólito Fernandes Carranca. Contam a antIguidade desde 1 de Novembro de 1957.
Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares ~~
Exército, em disponibilidade, o aspirante a O?CI,
miliciano do quadro dos mesmos serviços, em dIs~onibilidade, António José de Almeida e Costa Mala.
Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
Grupo de artilharia

de guarnição

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidad~, os
aspirantes a oficial milicianos do artilharia, em dlspo:
nibilidade, João Manuel Chagas Rocha Santos, RUI
s
Vilaça Morais Sarmento, Luis Bandeira Rodngue.
e Cândido José Bernardino Bogarim. Contam a antlguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribu~:~
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devldos ernO
mentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Cavalaria:
Regimento de lanceiros I

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilidade, Jorge Valentim Vila Nova Neves Lourenço,
Luís António Boavida da Silva Carvalho e António
José de Macedo e Silva, Contam a antiguidade desde
1 de Novembro de 1957,
(por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 Maio de 1958, São devidos emolumentos,
DOS termos do Decreto n.v 22257),

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalaria Marcelo Marçal Antunes Correia
Dias, Conta a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1957,
(Por portaria de 1 de Abril de 1958.1.visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958, São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,O2~ 257),
Regimento de lanceiros n,· 2

Alferes miliciano médico, o aspirante a oficial miliciano
m.édico Artur António Ramos de Sousa Roldão, Conta
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957,
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 195.8, São devidos emolu,mentos, nos termos do Decreto n.v 22257),
Regimento de cavalaria

n,· 3

Alfe;~s, milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
lClanos de cavalaria Francisco Salvador Romeiras
Oa Costa Júnior e José António Cartaxo Salazar Leite,
Ontam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957,

:f

(P~r portaria de 1 de Abril de 1958.1.visada pelo Tribunal
t e Contas em 31 de Maio de 1958, São devidos emolumenos, nos termos do Decreto n.? 22257),

Alferes
milí
,
dI'e cava aria, em dilspomíbílíd
a'
1 lClanos
uma d e, os
n~.gtrantes a oficial milicianos de cavalaria, em dispoM ,Idade, J oão Inácio Serrano Anjinho e António
Alf arla Joaquim,
eresdi mill'C'
'd
em.
,Iano d o serviço
e a dmí
ministração mi'I'itar,
llle ISPOlllbilidade, o aspirante a oficial miliciano do
smo sel'vi<;o, em disponibilidade, Francisco Rosa
N

460

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 6

2." Série

da Costa Raposo. Conta a antiguidade
Novembro de 1957.

desde 1 de

(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribuna 1
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Regimento de cavalaria n,· 5

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilidade, Edmundo Vicente de Melo Rocha, António
Augusto Afra de Proulle Dias, António Baptista Carvalho Cardoso, António Bastos Pinto e Hermes de
Oliveira Castanhas. Contam a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1957,
Regimento de cavalaria n,· 6

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilídade, Egbert Sebastião Brito Bock, Carlos Félix
Correia Bartilotti, Jorge Amora Rodrigues Carvalheiro, José Custódio Acciainoli Taveira Catalão, José
Rodrigo de Barros Saldanna e Carvalhosa, Feliciano
Marq ues Martins da Cruz David e António José Guarda
Ribeiro. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958), visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria José Horácio Lopes Coelho
Peixoto, Jorge Alberto dos Santos Vale, Alexandre
de Sousa e Holstein Beck e António Maria de Noronha e Azeredo. Contam a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1957.
(Por portaria
de 1 de Abril de 1958). visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Regimento de cavalaria

n.· 7

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalaria Manuel J oão Marques de Figueiredo. Conta a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilidade, Luís Filipe Nunes Ferreira, Dario Rogério
da Silveira, Mário Francisco Dias Neves, José Casimiro Ferreira de Oliveira, João Carlos da Cunha Ribeiro, Armando Augusto de Sousa Costa e Mário Costa
Pinto Marchante. Contam a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1957.
Regimento de cavalaria n.O 8

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano de cavalaria, em disponibilidade, Jacques Manuel Moreno Inocêncio. Conta a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Grupo de carros

de combate)

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilidade, do regimento de cavalaria n. o 4, Mário
Coelho Ferraz de Oliveira e Alfredo Jorge de Passos
Guerra. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1957.
Grupo divisionárIo de carres de combate

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade,
o
aspirante a oficial miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do regimento de cavalaria n.? 4, Amadeu
Falcão Correia. Conta a antiguidade desde 1 de Novemoro de 1957.
Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pejo Tribunal de
Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalaria José Manuel de Mariz Ferreira
da Silva. Conta a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Engenharia:

Escola Prática de Engenharia

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
os aspirantes a oficial milicianos de engenharia, em
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disponibilidade, José Maria Frazão U cha, José Luis
Borges de Oliveira, João Joaquim Santos Lopes, António da Silva Teixeira, António Alfredo Lopes de
Andrade, Manuel Cardoso Ferreira, Manuel Baptista
Duarte, Olímpio de Montalvão Andrade da Cunha
Coutinho e Aristides Lança Afonso Bastos. Contam
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
Alferes milicianos do serviço de administração militar,
em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos
do mesmo serviço, em disponibilidade, Mário Augusto
Boavida Remédio e Carlos Carvalho de Sousa Valadares. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de engenharia

n.· I

Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial
miliciano de engenharia Joaquim Francisco Lopes
Arranhado. Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
Alferes miliciano médico, o aspirante a oficial miliciano
médico Manuel Ferreira Correia. Conta a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
os aspirantes a oficial milicianos de engenharia, em
disponibilidade, Nuno António Paour Argel de Melo,
Renato Vitor da Silveira Santos Costa, José Joaquim
de Jesus Oliveira, Bernardo José da Costa de Sousa
de Macedo Martins Moreira, Octávio dos Santos Mota
e Emídio José Assis Barbosa. Contam a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
Regimento de engenharia n.O 2

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
os aspirantes a oficial milicianos de engenharia, em
disponibilidade, Daniel de Vasconcelos Lima e J oaquim Duarte Santos. Contam a antiguidade desde
1 de Novembro de 1957.
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Batalhão de telegraflstas

Alferes milicianos
os aspirantes a
disponibilidade)
de Albuquerque
1 de Novembro

de engenharia, em disponibilidade,
oficial milicianos de engenharia, em
José de Melo Torres Campos e Jorge
Coelho. Contam a antiguidade desde
de 1957.

(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial
milicianos de engenharia Manuel Lourenço Antunes,
Augusto Vasques Pinheiro da Silveira e Rui Guedes
de Azevedo. Contam a antiguidade desde 1 de N Qvembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958),visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 195t5. São devidos emolumentos, IlOS termos do Decreto n.O 22257).
Batalhão de sapadores de camin-hos de ferro

Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial
miliciano de engenharia António Silva e Cruz Ferreira. Conta a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenentes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
os aspirantes a oficial milicianos de engenharia, em
disponibilidade, Alberto Esteves Geraldes Freire e
Carlos Manuel Miranda de Vasconcelos Mourão da
Silva Lima. Contam a antiguidade desde 1 de N 0vembro de 1957.
Grupo de companhias de trem auto

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
os aspirantes a oficial milicianos de engenharia, em
disponibilidade, Manuel Pacheco Alves, Emílio Canelas Pastor, Fernando de Magalhães e Meneses,
Henrique Eduardo Júlio Brás, José Francisco Leal
.~gostinho Dias, Cipriano José Manual Adão Car-
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neiro, Vasco Nuno 'I'eixeisa Gomes Pearce de Azevedo e José Loureiro Campos. Contam a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
Alferes milicianos do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, em disponibilidade, os aspirantes a oficial
milicianos do quadro dos mesmos serviços, em disponibilidade, Carlos Alberto de Brito Figueiroa 'reles
de Freitas, Alberto Augusto Peres Alves e Justino
Duarte Strecht Ribeiro. Contam a antiguidade desde
1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958). visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1951:1.São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, o aspirante a oficial miliciano do quadro dos
mesmos serviços Jaime Serafim Teixeira. Conta a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em H1 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Serviço de saúde militar:
I.· grupo de companhias de saúde

Alferes milicianos médicos, em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos médicos, em disponibilidade,
Henrique .Paulo das Neves Soudo, Nuno Vasco Castel-Branco, Lino Fernandes da Silva, Duarte Henrique Marques, António Sequeira Cabrita Carneiro,
João Alberto Ferreira Pinto Basto, Albano Dias Fernandes Tomé, Joaquim Pardal Monteiro Nunes de
Almeida, Emílio Fernando Alves Peres, Jorge José
Lamartini Prazeres da Costa Monteiro, Sérgio Teixeira Leal, José Luis Xavier de Almada Saldanha
Cardoso de Meneses, José da Silva Trindade e César
Ferreira Reis. Contam a antiguidade desde r de N 0vembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 ele Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes milicianos médicos, os aspirantes a oficial milicianos médicos Horácio de Carvalho Flores, Elias
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Catarino Tavares, Fernando Edgar Monteiro de Meireles, José Caetano da Silva, Luis Miguel Nogueira
Rosa Dias, José Francisco Forjaz de Freitas Ribeiro
e Fernando Leonel Viegas Álvares. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

2.° grupo de companhias de saúde

Alferes milicianos médicos, os aspirantes a oficial milicianos médicos Jaime Manuel Pereira de Sousa Sarmento, João Mário do Amaral Coutinho Calheiros
Lobo, João Manuel Ortigão Duarte Espregueira Mendes, Agostinho Guilherme Pinto de Andrade, Ernesto
José Madeira, Manuel Gonçalves Pericão, Fernando
Marques Mouro, Fernando José Monteiro Rolin e
Gastão António Perestrelo Vieira de Deus Figueira.
Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria do 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes milicianos médicos, enr disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos médicos, em disponibilidade, Henrique Miguel Resende de Oliveira, Mário
Torres, Luís António da Mota Prego Cunha Soares
de Moura Pereira Leite, Alvaro Gomes Bastos de
Araújo, José Manuel Viegas de Sousa Inês, João
Alves Pimenta, Benedito Sampaio Ferreira, António
Taveira Pinheiro Azevedo Guimarães Serôdio, João
Machado Lobato Pires dos Santos e Rui Arnaldo de
Seixas Nogueira de Lemos. Contam a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
Alferes milicianos farmacêuticos, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos farmacêuticos, em disponibilidade, Armindo Veloso Pinheiro de Lacerda
e Rui Manuel Ramos Morgado. Contam a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
Serviço veterinário militar:
Secção de depósito do pessoal do serviço veterinário

militar

Alferes milicianos veterinários, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos veterinários, em dispo-
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nibilidade, Manuel Fialho Correia, António José Ramalho Gonçalves Rita e Alfredo Jerónimo Vieira
Lopes Mexia de Almeida. Contam a antiguidade desde
1 de Novembro de 1957.
Serviço de administração militar:
2.° 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, Afonso de
Castro Sá Pereira e Vasconcelos, Anibal de Figueiredo Sequeira, Humberto da Costa Biu, José Queirós
Lopes Raimundo, José Neves Granadeiro, Manuel
Paiva Castanheira,
Miguel de Oliveira Ascensão,
Adriano Francisco Pereira Cardigos, Armindo Oliveira das Neves, Ismael de Oliveira e Silva Santos,
Francisco José Faleiro Baltasar Romano Colaço, Fernando António da Costa Brochado Coelho, Rogério
Francisco da Luz, Jaime Luiselo Figueiredo, Jorge
Rafael Lopes de Araújo, José Gouveia Campos de
Oliveira, António Pedro da Ponte, Isidro de Matos
Canas, Dinis Ribeiro Soares da Costa e António José
Carneiro Pinto da Fonseca. Contam a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
Alferes milicianos do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos do quadro dos mesmos serviços, em disponibilidade, Justino Nobre da Silva Ramos, Alberto Orlando
da Eira Rebelo, Anibal Luis Lopes, Manuel José Castelo Branco Lucas de Sousa e João Gil Lopes. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 ele Maio de 1058. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
o aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço Francisco Manuel Pedreira Norton de Matos. Conta a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Oontas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, o aspirante a oficial miliciano do quadro do
mesmo serviço António José Corte dos Santos. Conta
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
os aspirantes a oficial milicianos do mesmo serviço
Luis Manuel Gomes dos Santos, José Luis Trindade
de Miranda, Leonel das Neves Fernandes Malcata,
Fernando Freitas Coutinho da Silveira Ramos, Vítor
Manuel Rabaça Gaspar, António Gabriel Maranca Osório de Castro, Sebastião Dargent de Albuquerque e
José Sisenando Cardoso da Silva. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
Alferes milicianos do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, os aspirantes a oficial milicianos do quadro
dos mesmos serviços José Alves Reis Ramos, Eugénio
Ronaldo Dias Gabriel, Leonel dos Anjos Marcelino,
Aquiles de Jesus Pereira e António Pedro Rebelo
Leite Viana. Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
•
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes miliciano do
em disponibilidade,
mesmo serviço, em
carnação Barroso.
Novembro de 1957.

serviço de administração militar,
o aspirante a oficial miliciano do
disponibilidade, Fernando da EnConta a antiguidade desde 1 de

(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Serviço de material:
Companhia divisionãria de manutenção de material

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, José Duarte de Mendonça de Almeida e
Silva Teixeira de Abreu, Isaias Vieira da Conceição
Ferreira e Armando José da Costa Lopes. Contam
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
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Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de engenharia, em disponibilidade, José Joaquim de Almeida Orespo. Oonta
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
Alferes miliciano médico, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano médico, em disponibilidade,
Luís Manuel de Magalhães Meneses Oaldeira de Albuquerque. Oonta a antiguidade desde 1 de Novem- .
bro de 1957.
Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade, Jorge de Carvalho Rodrigues. Oonta a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1957.
'
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Maio de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.> 22257).

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Renato José Ferreira
dos
Santos Marques, Carlos Ferreira Morais, José Domingos dos Santos Fiel e José Manuel Trincão de Oliveira. Oontam a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1957.
Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, o aspirante a oficial miliciano do quadro
dos mesmos serviços Luis Manuel Alves Costa. Conta
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Ministério do Exército - Estabelecimentos
Estabelecimentos

militares:

penais:

Governo Militar de Lisboa - Casa de Reclusão

Alferes miliciano médico, o aspirante a oficial miliciano
médico Oarlos Manuel Nunes Alves Pereira. Conta a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria
de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

ORDEM

2." Série

DO EXERCITO

N.o G

469

Estabelecimentos de instrução:
Campo de tiro de Alcochete

Alferes miliciano médico, o aspirante a oficial miliciano
médico Alberto Jorge de Araújo Lopes. Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Adidos:
No ultramar:
Macau
Comando militar

Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos
de infantaria, adidos, em serviço no comando militar
de Macau, Francisco de Moura Machado Monteiro e
Manuel Tavares da. Conceição. Contam a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1957.
Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de
artilharia, adido, em serviço no comando militar de
Macau, Fernando da Silva Amaro. Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Maio de 1958. São devidos emolumentos
nos termos do Decreto n.s 22257).
Na Guarda Nacional Republicana:

Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos
de infantaria, adidos, em serviço no Ministério do
Interior, na Guarda Nacional Republicana, João Maria Gonçalves de Magalhães, João Correia Guerreiro
Mendes, J oão ~ranuel da Conceição Domingues Garcia, Jaime Anselmo Alvim de Faria Afonso e Vasco
Damião ~Iarc;al de Figueiredo. Contam a antiguidade
desdo 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Maio de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria, adido, em serviço no ~Iinistério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, António José
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Guedes Vaz de Castro. Conta a antiguidade
1 de Dezembro de 1957.

desde

(Por portaria de 1 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

v-

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo

do

estado-maior:

Supranumerário por exceder o quadro:
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Major do corpo do estado-maior, supranumerário,
nio .Adriano Faria Lopes dos Santos.

Antó-

(Por portaria de 21 de Maio de 1958).
Adido:
No ultramar:

Estado da índia
Comando militar

Capitão do corpo do estado-maior, no quadro do mesmo
corpo, Fernando Alberto da Cunha Baptista de Lucena
de Almeida Vasconcelos.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
Armas

e

serviços:

Ministério do Exército:
I. a Direcção-Geral - 2. a Repartição

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, Albino dos Santos.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
2.' Direcção-Geral-

3.' Repartição

Tenente do serviço de adminístração
militar, no quadro
do mesmo serviço, José dos Santos Castro.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
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3." Direcção-Geral

Capitão de infantaria, supranumerário,
de Oliveira Afonso.

Armindo Carlos

(Por portaria de 15 de Maio de 1958).

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Carlos Alberto da Rocha Gomes.
Ajudante de campo do chefe do estado-maior, o capitão
de artilharia, do Depósito Geral de Material de Guerra,
Manuel do Nascimento Esteves.
(Por portaria de 19 de Maio de 1958).

Capitães de artilharia, da escola prática da arma, Domingos Sebastião Gama da Câmara Stone e, no quadro da arma, Alvaro Manuel Vilares Cepeda e José
Duarte Xavier da Silva Palhares Correia de Meneses
Nogueira Marinho Falcão.
(Por portaria de 21 de Maio de 1958).
3.' Direcção-Geral

- 2.' Repartição

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário,
do regimento, de infantaria n. o 1,
Avelino de Araújo.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
Ministério

do Exercito - Direcções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Infantaria

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. o 11,
Stélio Martins dos Santos.
(Por portaria de 21 do Maio de 1958).
Direcção do Serviço de Material

Capitães: do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), do quartel-general da 3. a região militar, Augusto de Carvalho Coelho, do regimento de artilharia pesada n.? 2, Fernando Augusto
Cardoso Ribeiro, do regimento de artilharia pesada
n.? 3, António Marques Ponte de Abreu, do regimento
de artilharia de costa, José de Sousa Lobo de Miranda,
do regimento de artilharia antiaérea fixa, Alberto Alves Ribeiro e Raul Rodrigues Beleza Pais Moreira,
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da Escola Militar de Electromecânica, Henrique Alves
Baptista, do grupo de companhias de trem auto, José
de Assunção Oliveira Rodrigues, do campo de tiro
de Alcochete, José Silveira Soares, Augusto Arnaldo
Roque de Sá Nogueira e Orlando Lourenço Cabrita,
da Escola do Exército, Alberto Machado da Costa e,
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, António da Silva Neves.
Tenentes: do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), do quartel-general da 3. a região militar, André Garcia da Silva, da Escola Prática de Infantaria, Hui Otelo Garção de Magalhães,
do regimento de infantaria n. o 2, António Manuel da
Silva Santos Cerveira Pinto, do regimento de infantaria n. o 7, Luciano da Conceição Casaca, do regimento de infantaria n. o 10, Romão José Ribeiro Baginha, do regimento de infantaria n. o 12, Horácio
Lourenço Martins, do regimento de infantaria n. o 14,
António Unimano Fortes dos Santos Ferreira, do regimento de infantaria n.? 15, Duarte Manuel Pessanha dos Santos, do batalhão de caçadores n." 4, Francisco Filipe Dentinho, do batalhão de caçadores n.? 5,
Ramiro de Sousa Galiza, do batalhão de metralhadoras n." 1, Alfredo Paulo de Carvalho, da Escola Prática de Artilharia, Juvenal Cardoso de Ávila, do regimento de artilharia ligeira n. o 1, João Afonso Moita,
do regimento de artilharia ligeira n.? 2, Octávio Duílio Leal Gomes Leite, do regimento de artilharia
ligeira n. o 3, N oel de Serpa, do regimento de artilharia ligeira n.? 4, Carlos Frederico Dias Antunes, do
regimento de artilharia ligeira n.? 5, Abel Alves de
Lacerda, do regimento de artilharia n. o 6, António da
Silva Teixeira Robles, da Escola Militar de Electromecânica, Armindo dos Anjos Machado e Afonso
Cardoso Lopes, do regimento de lanceiros n.? 2,
Edmundo Garcia da Rocha, do regimento de cavalaria n,o 7, Adelino Manuel Martins Contreiras, do regimento de engenharia n.? 1, Alberto Martins de
Lima, do batalhão de telegrafistas, Teodoro António
Lobo César, da Escola Prática de Administração Militar, António Moreira da Costa, do quadro do serviço
de material, Carlos Chaves Alves de Sousa, do Depósito Geral de Material de Engenharia, José Teles Marques Ribeiro, da Escola Central de Sargentos, José dos
Santos de Almeida e, do campo de instrução militar
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Gamboa Evan-

(Por portaria de 8 de Maio de 1958).

Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas prátIcas das armas e serviços, unidades e centros de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n.O I

Capitão de infantaria, da 3. a Direcção-Geral
tério, João Melo de Oliveira.

deste Minis-

(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
Regimento de infantaria

n.O 4

Comandante, interino, o tenente-coronel de infantaria,
2.° comandante, João Nunes de Moura Segurado.
Segundo comandante, interino, o major de infantaria
José Junqueira dos Reis.
(Por portaria de 15 de Maio de 1958).
Regimento de infantaria

n.O 8

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Carlos Alfredo
Guedes Pinto Vilela.
•
(Por portaria de 30 de Abril de 1958).
Regimento de Infantaria n. ° 10
Capitão de infantaria, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, António Almeida Gonçalves Soares.

(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
Regimento de infantaria

n.O 13

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Guilhermino
de Carvalho Morais Castro.
(Por portaria de 15 de Maio de 1958).
Regimento de infantaria

n.O 14

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 9,
António Elisio Capelo Pires Veloso.
(Por portaria de 31 de Maio de 1958).
Batalhão de caçadores n.O 2

Capitão de infantaria, da 3. a Direcção-G eral deste Ministério, Manuel de Jesus Correia.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
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n. ° 7

no quadro da arma, João José
(Por portaria de 30 de Abril de 1958).

Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira

n.· I

Tenente de artilharia, no quadro da arma, Júlio "Manuel
Maia de Araújo.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958).
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 2

Capitão de artilharia, no quadro da arma, João Luis de
Almeida Rebelo. .
(Por portaria de 28 de Maio de 1598).
Regimento de artilharia

pesada n.· 3

Capitão de artilharia, da 3. a Direcção-Geral
térío, Aldemar Dias Costa.

deste Miais-

(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
Cavalaria:
Regimento de lanceiros

n.· 2

Capitão de cavalaria, supranumerário,
Semedo de Albuquerque.

Juvenal

Aníbal

(Por portaria de 15 de Maio de 1958).
Regimento de cavalaria

n.O 8

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, João Martins
Ribeiro Mateus.
Alferes de cavalaria, do regimento de cavalaria n." 8
(grupo de carros de combate), José Eduardo Carvalho de Paiva Morão.
(Por portaria de 15 de Maio de 1958).

Tenente do serviço de administração militar, da 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, J oaquim José Gonçalves Crisóstomo.
(Por portaria de 31 de Maio de 1958).
Engenharia:
Regimento de engenharia

n.O I

Capitães de engenharia, da escola prática da arma, Manuel Fonseca Pereira Pinto Basto Carreira e Balta ar
António de Morais Barroco.
(Por portaria de 15 de Maio de 1958).
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Batalhão de telegraflstas

Capitão de engenharia,
Serra e Costa.

da escola prática da arma, Ivan
(Por portaria de 15 de Maio de 1958).

Grupo de companhias de trem auto

Capitão de engenharia, do batalhão
Armando de Brito Subtil.

de telegrafistas,

(Por portaria de 31 de Maio de 1958).
Serviço de admini.tração

militar:

2.° grupo de companhias de administração militar

Capitão do serviço de administração militar, supranumerário, do grupo de artilharia de guarnição, Armando
de Brito Martins Coelho.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
Ministério dó Exército - Distritos de recrutamento
bilização :

e me-

Distrito de recrutamento e mobilização n. o 4

Chefe, o coronel de infantaria, comandante do regimento
de infantaria n.? 4, Manuel -das Dores dos Santos
Madeira Júnior.
(Por portaria de 15 de Maio de 1958).
Distrito de recrutamento e mobilização n. o 19

Chefe,

interino, o tenente-coronel
de infantaria,
direcção da arma, Abel Pereira do Vale.

da
'

(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
Estabelecimentos

militares:

E.tahelecimentoa

penai.:

I.· companhia disciplinar

Capitão do quadro dos serviços auxiliares
supranumerário, José Maria Ferrão.

do Exército,

(Por portaria de 15 de Maio de 1958).
E.tahelecimento.

no.pitalarea:

Hospital Militar Principal

'renente médico, no quadro do serviço de saúde militar,
António Pereira da Costa.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
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Hospital militar regicmal n.· I

Capitão médico, supranumerário, Vítor Gonçalves Gaspar.
(Por portaria
,
Estabelecimentos

produtorea

de 9 de Maio de 1958).

I

Conselho Fiscal dos Estabeleoimentos Fabris

Vogal, o coronel do serviço de administração militar,
inspector, da Direcção do Serviço de Administração
Militar, Júlio Duarte Costa, nos termos da base x da
Lei n.? 2020, de 19 de Março de 1947, e n." 1.0 da
Portaria n.? 13631, de 3 de Agosto de 1951, na vaga
do coronel António Baptista da Costa, quel por portaria de 30 de Abril de 1958, transitou para a situação
de reserva e foi exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 26 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Maio de 1958. Nâo são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Supranumerários:
Forças eventualmente

constituidaa

no ultramar:

Estado da índia
Comando militar

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 14,
António dos Santos Ramalho Eanes.
(Por portaria de 19 do Maio de 1957).
Adidos:
No ultramar:
Estado da índia
Comando militar

Comandante militar de Damão, o major do infantaria,
da 3. a Repartição da 1. a Direcção-Geral deste Ministório, Fornando Manuol Garrido Borges.
(Por portaria

de UI do Maio de lUõ8).

Oficiais de complemento
Ar-l'Y'Iss

e

eer-vIQoa:

Ministério do Exército--

COlllandos udlltares e
Angola

Tenentes milicianos: de intantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n,° 12, José Reinaldo
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Barreiro Serra e, farmacêutico, licenciado, do centro
de mobilização do serviço de saúde n." 1, Mário
Soares Chegão.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958).

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, da
escola prática da arma, Fernando Rodrigues Brás
e, do regimento de infantaria n." 13, Joaquim Miquelina Simões.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958).

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, do regimento de infantaria n. o 8, Rui Fernando Venâncio Junqueira.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958).
Moçambique

'I'enentes milicianos: de infantaria, licenciado, António
Barreiros da Silva Gomes e, médico, em disponibilidade, do 2.0 grupo de companhias de saúde, Eurico
Nuno Alegria Ferreira da Silva.
Alferes milicianos, em disponibilidade: de artilharia, do
comando militar da Guiné, Alexandrino Espinheira
dos Santos Quelhas, de engenharia, do batalhão de
sapadores de caminhos de ferro, Ricardo Baptista da
Cruz e, do serviço de administração militar, do 2. o grupo
de companhias do mesmo serviço, João Simão Francisco Teixeira Bandeira de Melo.
(Por portaria de 9 do Maio do 1958).

Alferes milicianos, em disponibilidade:
de infantaria,
do regimento de infantaria n.? 14, Remigio Nogueira
Viana o, de artilharia, do comando militar dos Açores,
José Faustino Gomos Pepe.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958).
Macau

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, do comando militar de Angola, Flávio da
Cruz Marques da Silva.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958).
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Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria n.· 14

Alferes miliciano de infantaria Armando Caldas.
(Por portaria

de 30 de Abril de 1958).

Batalhão independente de infantaria n.· 18

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
independente de infantaria n. o 17, António José de
Sousa Cabrita, por motivo disciplinar.
(Por portaria

de 30 de Abril de 1958).

Artilharia:
Regimento de artilharia ligeira n.· I

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar de Moçambique, Luis Jaime de Freitas e Costa.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n.? 4, Ramiro Ladeiro Monteiro,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
(Por portaria
Regimento de artilharia

de 30 de Abril de 1958).

ligeira n.· 4

Alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 1, António Duarte Nogueira, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
(Por portaria

de 30 de Abril de 1958).

Centro de mobilização de artilharia

n.· I

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia de costa, Joaquim Pedro dos
Reis.
(Por portaria

de 30 de Abril de 1958).

Centro de mobilização de artilharia

n.· 3

Capitão miliciano de artilharia, licenciado, do regimento
de artilharia ligeira n.? 3, José Maria Duque da
Cunha.
(Por portaria

de 30 de Abril de 1958).
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n. o 10

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 14 de
Março de 1958, inserta na Ordem do Exército n.? 3,
2. a série, do mesmo ano, que coloca no regimento
de artilharia ligeira n." 4 o tenente miliciano de artilharia António da Silva Raposo, do centro de mobilização de artilharia n.? 10, e não do regimento de artilharia ligeira n.? 2, como consta da mesma portaria.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958).
Centro de mobilização de artilharia

n.o II

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 31 de
Dezembro de 1957, inserta na Ordem do Exército
n. ° 3, 2. a série, do corrente ano, que coloca no
centro de mobilização de artilharia n." 11 o alferes
miliciano de artilharia, em disponibilidade, António
Júlio Caldeira Pinto.
(Por portaria de 9 de Maio de 1959).
Cavalaria:
Regimento de cavalaria n.O 5

Alferes miliciano de cavalaria
Almeida Esteves.

~asco Maia Aguiar de

(Por portaria de 9 de Maio de 1958).
Centro de mobilização de cavalaria n. o 3

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de lanceiros n." 2, Mário Nuno Couto Lopes
da Costa.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958).
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, Adelino Franco Simões.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958).
Brigada n. 3 de caminhos de ferro
O

Tenente miliciano médico, licenciado, do centro de mobilização do serviço de saúde n. o 2, Fernando Aleixo
de Amorim Pereira Viana Teixeira.
Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, do
batalhrw de telegrafistas, Ernesto Maria Salvado.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958).
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Brigada n." 10 de caminhos de ferro

Tenente miliciano de engenharia, em disponibilidade,
do batalhão de telegrafístas, Carlos Alberto Felizardo
Brasão.
(Por portaria. de 30 de Abril de 1958).
Brigada n.· I de telegraflstas

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do centro
de mobilização de infantaria n." 9, Ângelo Sequeira
de Sousa Neves.
(Por portaria de 9 do Maio de 1958).
Serviço el. 'aúel. militar

I

2.· grupo de companhias de saúde

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 31 de
Dezembro de 1957, inserta na Ordem do Exercito
n,° 3, 2. a série, do corrente ano, que coloca no centro
de mobilização do serviço de saúde n." 2 o tenente
miliciano medico, em disponibilidade, do 2.° grupo de
companhias de saúde, António Júlio da Silva Monteiro.
(Por portaria de 9 de Maio do 1958).
Serviço eleadmhll.traçlo militar:
2.° grupo de companhias de administração

militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, do comando militar de Angola,
Vasco de Almeida Faria.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958).

Pessoal civil
Nomeado, em conformidade com o disposto na alínea a)
do artigo 13.° da Lei n.? 1961, de 1 de Setembro de
1937, artigo único do Decreto-Lei n.? 31276, de H)
de Maio de 1941, e primeira parte do corpo do artigo 8.° da Portaria n.? 11 022, de 12 de Julho de
1945, o sacerdote Joaquim Ferreira da Silva para,
com a graduação de alferes, exercer as funções de
capelão militar nos serviços de assistência religiosa
às forças militares do Estado da índia.
(Por portaria de 6 de Maio de 1958 da Repartição Geral. Não
earece do visto ou anotação do Tribunal de Contas).
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Capelão graduado tenente António Lopes da. Cruz)
licenciado, do centro de mobilização do serviço de
saúde n.? 1, abatido ao efectivo do corpo de capelães
militares, sendo considerado nesta situação desde 25
de Abril findo.
(Por portaria de 6 de Maio de 1958 da Repartição Geral. Não
carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).

Maria Madalena Francisca Laclau, professora de Francês
Prático, contratada, do Instituto de Odivelas - concedida, nos termos do artigo 167.° do Decreto n." 36 508,
de 17 de Setembro de 1947, a 1" diuturnidade, desde
23 de Abril findo, e o direito ao respectivo abono,
desde 26 do mesmo mês.
(Por portaria de 6 de Maio de 1958 da Repartição
Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 19 de Maio de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

VI-MElHOhIAS

OE PENSÕES

Passa a ser de 72.000t$ anuais, desde 15 de Novembro
de 1955, a pensão de reserva, e bem. assim de 18.000t$
anuais o acréscimo proveniente da percentagem de
0,14 por cento a que pASSOU a ter direito, conforme
lhe foi reconhecido por acórdão em tribunal pleno,
de 30 de Maio de 1957, do Supremo Tribunal Administrativo, o coronel do serviço de administração militar, na situnçâo de reserva, Ilídio Aníbal Botelho
Coelho.
(Por portaria da 28 de Janeirc de 1058, visada pelo Tribunal
de Contas érn 29 do Maio de 1958. Não silo devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
.

Concedido o abono de melhoria de ponsão que lhes foi
atribuído nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei
n.? 2840-1, de 31 de Dezembro de lü37, e artigo 3.°
do Decreto-Lei n.? 39743, de 7 de Outubro de 1954,
rNlpectivamente, 110S oficiaie, na situação de reservo"
em seguida mencionados, por terem completado o
número de anos de serviço que a cada um vai indi-
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cado, de harmonia com o artigo 8.° do Decreto-Lei
n. ° 28 402, da data acima referida:
Capitão de artilharia António Rafael Maria de Noronha da Costa Paulino, 36.720,f;, desde 1 de
Outubro de 1954 - 36 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Serafim de Oliveira Brito, 30.420,f;, desde
14 de Abril de 1958 - 38 anos de serviço.
O presente diploma não traz encargos para o orçamento deste Ministério por os oficiais constantes do
mesmo estarem na situação de adido.
(Por portaria de 30 de Abril de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Maio de 1958).

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhe foi
atribuído, nos termos do § 3.° do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39843, de 7 de Outubro de 1954, ao
major do serviço de administração militar, na situação de reserva, António Lindorfo Ribeiro Borges de
Castro Seabra de Albuquerque, no quantitativo de
54.000;$, desde 1 de Abril de 1958, por ter completado mais 1 ano de serviço ao abrigo do artigo 8.°
do Decreto-Lei n.? 28402, de 31 de Dezembro de
1937, passando a contar, desde a referida data de
1 de Abril do corrente ano, 40 anos de serviço.
(Por portaria de 30 de A bril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos' do Decreto n.O 22257).

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhe foi
atribuído, nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei
n. ° 28 404, de 31 de Dezembro de 1937, ao capitão
de infantaria, na situação de reserva, Júlio César de
Almeida, no quantitativo de 31. 293,f;60, desde 10 de
Abril de 1958, por ter completado 27 anos de serviço
ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei n." 28402, da
data acima referida.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhe foi
atribuido, nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei
n." 39843, de 7 de Outubro de 1954, ao tenente-
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-coronel de artilharia, na situação de reserva, José'
Rebelo Cordeiro, no quantitativo de 60.000t$, desde
20 de Abril de 1958, por ter completado 40 anos
de serviço ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei
n.? 28402, de 31 de Dezembro de 1937.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257),

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhe foi
atribuido, nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei
n.? 28404, de 31 de Dezembro de ,1937, ao capitão
veterinário, na situação de reserva, Alvaro Henriques
da Silva, no quantitativo de 36.720/$, desde 6 de
Março de 1958, por ter completado mais 3 anos
de serviço ao abrigo do artigo 8.0 do Decreto-Lei
n. o 28 402, da data acima referida, passando a contar,
desde a mencionada data de 6 de Março do corrente
ano, 34 anos de serviço completos.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958. visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Maio de 1958, São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto nO 22257).

VII - DECLARAÇOES
Contagem de antiguidades:

1) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que lhes vão indicadas os seguintes oficiais,
promovidos pela presente Ordem do Exército:
Serviço de administração militar

Coronéis António Dias e António Salgueiro Máximo,
ambos desde 23 de Maio de 1958.
Tenente-coronel António Leitão Zúquete, desde 21
de Maio de 1958.
Major Abel Lopes Teixeira, desde 21 de Maio de
1958.
Colocações e desempenho de funções:

2) Nomeado para o cargo de presidente do conselho
fiscal da Cruz Vermelha Portuguesa o general, na situação de reserva, Afonso Carlos Ferreira May.
(Diário do Go."no

D,·

127, 2.· sêrle,

de 29 de Maio de 1958).
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3) Presta serviço na Direcção da Arma de Infantaria, desde 16 de Máio de 1958, o tenente-coronel do
infantaria, na situação de reserva, José Teodoro da
Silva Santos.
4) Deixou de prestar serviço na 2. a Repartição da
1.a Direcção-Geral deste Mini stério, desde 14 de Maio
de 1958, o capitão de infantaria, l'Ht situação de reserva,
Manuel Luciano Dias.
5) Presta serviço no depósito de tropas do ultramar,
desde 10 de Maio dê 1958, o tenente millciano de infantaria, na situação de reserva, Joaquim José Alves
(la Mota.
6) Presta serviço no batalhão de metralhadoras n. o 2,
desde 12 de Maio de 1958~ o major médico, ÍlI1 situação
de reserva, Matias Duarte dos Reis.

7) Presta serviço na Direcção do Serviço de Administração MilitAr, desde 8 de Abril do corrente ano,
o coronel do serviço de administração militar António
Baptista da Costa, que, pela presente Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
8) Presta serviço nas Oficinas Gerais de Material de
Engenharia, desde 1 de Maio de 1958, o capitão do quadro
de serviço de material (engenheiros) Manuel António
Lopes, que, pela presente Oi'dérrl, do Exército, foi colocado no quadro de serviço de material.
9) Continuou a prestar serviço no Centro Militar de
Educação Física, Equitação e Desportos, desde 17 de
A?~'il último, O ,capitão do ex~into quadro de picadores
militares FranCIScO Manuel Pires, que, pela Ürdem do
RaJércz'to n.1I 4, 2.11 série, do corrente ano, passou à situa~ão de reserva.
, 10) Presta serviço na Legião Portuguesa, desde 7 de
Janeiro de 1957, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Alfredo de
Almeida.
11) Deixou de prestar serviço no regimento de artilharia p sadn n.? 1, desde 15 de Maio do 1958, passando
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à prestá-lo, desde a mesma data, no batalhão de caçadores n, o 5, o capitão do extinto quadro auxiliar de
artilharia, na situação de reserva, António Raposo dos
Sarntos.

Cursos:

12) É nomeado para a frequência do curso de promoção a oficial superior no ano lectivo de 1958"1959 o capitão de infantaria João Melo de Oliveira.
13) Frequentaram com aproveitamento no Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos, no ano
lectivo de 1957-1958, o curso de instrutores de educação física militar, os seguintes oficiais:
Infantaria:
Tenente

Arménio Augusto da Silva Teodósio.

Artilharia:
Alferes Jorge Guerreiro
Carvalho.
Serviço de administração

Ruas e Alberto Reis

'Jhilit~r:

Tenente José Vordasca Marcão Borrego .
. A estes oficiais não deve ser averbada qualquer especlalidade.
T 14) Frequentou com aproveitamento, na Escola de
ransmissões do Exército dos Estados Unidos, do
comando europeu, na Alemanha, o curso de oficiais de
transmissões SSN 0200, efectuado de 1 de Junho a
13 de Julho de 1951, o capitão de engenharia Guilherme
Bastos Moreira.
15) Frequentaram com aproveitamento, na Escola do
~e~vlC:ode Saúde Militar, o curso de reanimação-trans1sno que tove lugar de 2J de Fevereiro a 19 de Abril
o corrente ano, os seguintes oficiais médicos:

d

Tenentes Manuel Albino Rodrigues de Sousa e Rui
José Rebelo de Andrade.
l'dA estes oficiais médicos deve ser averbada a especial ade de «reanimação-transfusão».
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16) Frequentaram
com aproveitamento
o curso de
reanimação-transfusão
que teve lugar na Escola do
Serviço de Saúde Militar de 24 de Fevereiro a 19 de
Abril do corrente ano os seguintes aspirantes a oficial
milicianos médicos:
Do 1.0 grupo de companhias de saúde:
Rui Manuel Nunes de Almeida.
Mário Augusto Pereira Nunes.
Do 2.° grupo de companhias de saúde:
Aires Rodrigues.
José Alvaro de Jesus Patrício.
Vítor Ribeiro de Moura.
A estes aspirantes a oficial milicianos médicos deve
ser averbada a especialidade de «reanímação-transfusão».
17) Publica-se a relação dos candidatos admitidos às
provas do concurso para oficiais farmacêuticos do quadro
permanente, aberto pela Ordem do Exército n.? 1, 2.8 série, de 1 de Fevereiro de 1958:
Carlos Machado de Beires, tenente miliciano de
artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. ° 5.
Manuel Luis da Costa Cabral Correia, aspirante
a oficial miliciano farmacêutico, da base aérea
n.? 4.

18) São abertas as vagas a seguir indicadas para
admissão nos diversos cursos da Escola do Exército,
no ano lectivo de 1958-1959:
a) Curso geral preparatório

. . • • . . • . 180
b) Cursos das armas e serviço do administração
militar:
55
20
10

Infantaria
Artilharia
Cavalaria ..
Engenharia.
. . . . . . . .
Serviço de administração militar.
Total

14
14
.

-

. 113
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N O caso de ficarem vagas por preencher
numa dada arma ou serviço, por falta de
concorrentes que reúnam as condições legais, poderá ser aumentado dum número
equivalente o número de concorrentes admitidos em outras armas ou serviços, de forma
a não ser excedido o número total de concorrentes a admitir.
c) Para a Força Aérea:
Curso de aeronáutica.
. • . . . . .
Curso do serviço de administração militar.
. .'.
. . . . . . . . ..

40
1

Poderão matricular-se, em 1958-1959, nos
preparatórios do curso de engenharia, até
dez alunos dos que obtiverem aproveitamento no curso geral preparatório de 1957-

-1958.
Pensões de reserva:

19) Pensões anuais atribuidas aos oficiais a seguir
indicados, que, pela presente Ordem do Exército, transitam para para a situação de reserva:
Coronéis:
Alberto

Ferreira

Macedo Pinto, de artilharia,

70.551r$60. Tem 36 anos de serviço.
António Baptista da Costa, do serviço de administração militar, 60.444t$OO. Tem 34 anos
de serviço.
Capitão de engenharia Urbano Augusto Pires Benites, 30. 399t$60. Tem 27 anos de serviço. Vence
pelo Ministério do Ultramar.
Reforma:

20) São desligados do serviço, desde as datas que
l~es vão indicadas, nos termos da última parte do ar0
tIgo 15. do Decreto-Lei n." 28404, de 31 de Dezembr? de 1937, os oficiais, na situação de reserva, em segUld3:_ mencionados e que nas datas referidas atingem o

olU>EM DO EX~SCITO
limite de idade para transitarem
forma:
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para a situação de re-

General Alfredo Augusto da Silva Braga, desde 20
de Abril de 1958.
Brigadeiro do artilharia Manuel IIolbeche Correia
de Freitas, desde 8 de Abril de 1958. Prestava
serviço na Comissão de Explosivos do Ministério da Economia.
Tenente-coronel de artilharia Francisco Xavier Pavão de Morais Pinto, desde 2 de Abril de 1958.
Tenente-coronel farmacêutico António Borgos Sacoto, desde 21 de Abril de 1958.
Capitão de infantaria Joaquim dos Santos Farrajota, desde 24 de Abril de 1958. Prestava serviço na Repartição de Fiscalização do Ministério
do Exército.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Manuel Ramos, desde 15 de Abril de 1958.
Diversos:

21) O capitão de artilharia Eduardo Augusto Pereira
Galhardo, que, por portaria de 1 de Abril de 1958 da
Repartição Geral, íuserta na Ordem do Eaército n. o 4,
2. a série, do corrente ano, foi nomeado professor provisório do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército,
pertence ao Depósito Geral de Material de Guerra,
onde continua colocado.
22) Encontra-se apresentado no Instituto de Altos
Estudos Militares, desde 1 de Novembro de 1957, exercendo as funções de professor do curso para promoção
a oficial snperior do quadro do serviço de material,
o tenente- coronel do quadro do serviço de material
(engenheiros) João Manuel Tereno Latino.
23) Foi autorizada a rectificação de nome do capitão
de infantaria Alexandre Augusto Lopes para Alexandre
Augusto Durão Lopes, pelo que devem ser feitas as
necessárias rectificações nos respectivos registos de
matricula.
Rectificações:

24) Chama-se Liberato Eugénio de Sá Viana Brandão
o coronel de infantaria que, pela Ordem do Kl'ército n." 1,

2.- Série
2.a série, de 1 de Fevereiro
de reforma.

4 \}
de 1958, passou à situação

25) São promovidos para o centro de mobilização de
infantaria n. o 12, e não para o regimento de infantaria
n. o 12, como consta da portaria de 8 de Novembro de
1957, inserta na Ordem do Exército n,o 14, 2. a série, do
mesmo ano, os capitães milicianos de infantaria, licenciados, Carlos Frederico Montenegro de Sonsa Miguel
e Armando Pontes Carreira.
26) É promovido para o centro de mobilização de
infantaria n. o 13, e não para o regimento de infantaria
n.? 13, como consta da portaria de 8 de Novembro
de 1957, inserta na Ordem dQ Exército n.? 14, 2.a série,
do mesmo ano, o capitão miliciano de infantaria, licenciado, José Neves Henriques.
27) Deve ser considerado adido em Macau, desde 4
de Março de 1958, o tenente miliciano de infantaria, do
batalhão independente de infantaria n. o 19, J osé Jorge
Frutuoso da Silva, e não desde 3 de Abril do mesmo
ano, como consta da portaria de 18. do mesmo mês de
Abril, inserta na Ordem do Exército n. o 4, 2. a série, de
1 de Maio de 1958.
28) É do centro de mobilização de infantaria n." 1,
e não do batalhão independente de infantaria 11.0 19,
o tenente miliciano de infantaria José Jorge Frutuoso
da Silva, que, por portaria de 18 de Abril de 1958,
~~s~rta na Ordem do Exército n." 4, 2.a sórie, de 1 de
~tlruo do mesmo ano, passou à situação de adido na
provincia de Macau.
2~) Deve ser considerado promovido para o regimento
de mfnntaria u. o 6, e não para o regimento de infantaria
n. ° 16, como consta da portaria de 13 de Fevereiro
de 1958, inserta na Ordem do Exército n.? 4, 2.a série,
~le 1 de Maio de 1958, o aspirante a oficial miliciano de
Infantaria José de Almeida de Sampaio e Melo.
30) Declara-se que devem ser considerados promovidos ~ao actual posto para o regimento de cavalaria n." 8,
~ .nac para o regimento de cavalaria n.? 7, conforme
01 publicado na Ordem do Exército n. o 4, 2.11 série, do
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corrente ano, os aspirantes a oficial milicianos de cavalaria Júlio António de Almeida Costa, Joaquim da Silva
Prado, José Joaquim Caldas Duque e João Francisco
Gonçalves Tomás Valadas.
31) Chama-se Artur Gonçalves da Silva o capitão
do extinto quadro auxiliar de artilharia, na situação de
desligado do serviço, que, por despacho de 20 de Março
de 1958 da Caixa Geral de Aposentações, passou à situação de reforma, desde 16 de Dezembro de 1957,
e referido na Ordem do Exercito n." 4, 2.a série, de 1
de Maio de 1958.
32) Chama-se João José Beja Filipe o alferes do
quadro técnico dos serviços de manutenção de material
que, por portaria de 9 de Maio do corrente ano, publicada na Ordem do Exercito n." 5, 2. a série, foi transferido do batalhão de caçadores n. o 5 para o regimento
de engenharia n. o 1.
33) Declara-se que o alferes do quadro dos serviços
auxiliares do Exército Rogério do Carmo Pimenta, que,
por portaria de 18 de Fevereiro do corrente ano, inserta
na Ordem do Exército n.? 2, 2.a série, também do corrente ano, foi colocado no campo de instrução militar
de Santa Margarida, é tenente, e não alferes, como foi
publicado.
34) Declara-se que o alferes do quadro dos serviços
auxiliares do Exército João Nunes Cebolas, que, por
portaria- de 1 do Fevereiro do corrente ano, inserta na
Ordem do Exercito n." 2, 2.a série, também do corrente
ano, transitou para a situação de adido na Guarda Fiscal,
é tenente, e não alferes, como foi publicado.
35) Declara-se que o alferes do quadro dos serviços
auxiliares do Exército Gregório Lourenço Grenho, que
por portaria de 28 de Fevereiro do corrente ano, inserta
na Ordem do Exército D. o 2, 2. a série, também do corrente ano, foi colocado na Escola Prática de Engenharia,
é tenente, e não alferes, como foi publicado.
3G) Declara-se que o alferes do quadro dos serviços
auxiliares do Exército Gregório Lourenço Grenho, que,
por portaria de 14 de Março do corrente ano, inserta
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na Ordem do Exército n, o 3, 2. a série, também do corrente ano, foi colocado no quadro dos serviços auxiliares
do Exército, é tenente, e não alferes, como foi publicado.
37) Declara-se que os alferes do quadro dos serviços
auxiliares do Exército Gregório Lourenço Grenho e
Carlos da Silva Barbosa, que, por portaria de 28 de
Fevereiro de corrente ano, inserta na Ordem do Exército n. o 2, 2. a série, também do corrente ano, foram
colocados na situação de supranumerário por excederem
os quadros, são tenentes, o não alferes.
38) Declara-se que o alferes do quadro dos serviços
auxiliares do Exército Carlos da Silva Barbosa, que, por
portaria de 14 de Março do corrente ano, inserta na
Ordem do Exército n.? 3, 2.a série, também do corrente
ano, foi colocado no quadro dos serviços auxiliares do
Exército, é tenente, e não alferes, como foi publicado.
39) Declara-se que o alferes do quadro dos serviços
auxiliares do Exército Carlos da Silva Barbosa, que, por
portaria de 28 de Fevereiro do corrente ano, inserta na
Ordem do Exército n." 2, 2.a série, também do corrente
ano, foi colocado no regimento de infantaria n. o 8, é
tenente, c não alferes, como foi publicado.
40) Chama-se .Joaquim Manuel Pereira Lamego o
alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército
promovido a este posto por portaria de 18 de Abril do
corrente ano, publicada na Ordem do Exército n. o 4,
2.a série, de 1958.
41) Faleceu em 5 de Fevereiro do corrente ano, e não
em 2 do mesmo mês, o capitão reformado Carlos Eleutério de Almeida, referido no obituário da Ordem do
Exército n.? 4, a- série, de 1958.
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VIII-BALAN
A) Cofre de Previdência

dos Ofl

Nos termos do artigo 45.0 do Decreto n." 22199, de 15 de
ao. 1.o trimestre de 1958:
RECEITA
Saldos trimestrais
do antecedente:
Fundo de maneio
.
Depósitos ii. ordem.
Calxa •......
Títulos de crédito .
Imóveis
.
Móveis e utensílios
Construções em curso

Reoeitas do 1.0 trimestre

de
De quotas
De receitas eventuais
De diversos depósitos
De imóveis (administração)
De fundo de administração.
Dejuros

a1b

f

c

12.000800
1:545.03n830
18.872870
1n:841.n45870
16:282.574830
23.349,~20
2:520.000,~00

40:243.781820

lll1iS:
.
.
.

485.0õn()60
• 76840
1.0n8,~40
243.221800
23.863/,100
125.444/,140

.

878.762/,180
41:122.544(100

Movimento

de valores resultantes

do balanço de 1957:

(a) Imóveis (valor antes do balanço).

. . ..
• . . . . • . . • . .

16:457.261(190
174.687,'inO

(valores antes do balanço) . . . . . . . . . . . . . . • . .
Desvalorizações
. . . . . . . . . . .

28.522/,120
5.173/,100

Desvalorizações

---

16:282.574(130

(b) Móveis e utensílios

23.349,~20

----___::~
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CETES
ciais do Exército

Fevereiro

Metropolitano

de 1933, publica-se o balancete do Cofre referente

DESPESA
Despesas do 1.0 trimestre

de 1958:

Subsldlos (gerência vIgente) •
Subsldios a liquidar
. • . • .
Subsidlos
em presrações ,
Rendas vitalícias
• . . .
I mÓveis (admlnlstraçllo)
•
Fundo de administração
.
Diversos depósitos
. .
Quotas (restituiç~es).
.
Contribuiç~es
(estorno)

386.901/)00
209.276/)00
300/)00
2.165/)50
30.771/)20
27.026/)40
90/)70
36/)10
88/)20

Saldos que IJ&Ss&m:
Fundo de maneio
•
Depósitos à ordem
Caixa
...•..
Tltulos de crédlto .
Imóveis
"
l\[óveis e utensili~;

12.000/)00
1:754.984/)20
32.035/)50
(a) 19:841.945/)70
(b) 18:802.574,$30
23.349/)20

40:466.888,$90
41:122.544/)00

-------------------------------------,~-------------(a) e (c) Alt

oração do valor

de Imóveis

resultanto

do balanço

'
de 1957:

EXistênCia
Li
an t os d o b alanço.
. . . . . . . . • . . . .•
lUidaç.ão da conta «Coustruçõns
em curso», pelo aumento
e Imóveis entregues e já construídos
. • . • • . . •.

soo
1:6 4 57. 26 1,,"

D

18:977.261/)90
174.687 {lGO

esvalorizaç!lo

Valor actual

sofrida

de imóveis.

no balanço.

2:520.000/)00

18:802.574/i30
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ANÚNCIOS

Escola do Exército
Declarações de vacatura

Nos termos do artigo 20. do Decreto-Lei n ," 30874,
de 13 de Novembro de 1940, e das alterações constantes
do Decreto-Lei n ." 36237, de 21 de Abril de 1947,
para efeitos do respectivo provimento, faz-se públi.co
que se encontra aberto concurso para professor adjunto
de 12.n cadeira (Material e "I'iro de Artilharia).
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18. e 19. do mesmo
decreto e apresentar na secretaria escolar, até às 15 horas do dia 19 de Julho de 1958, 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 ." 13 764, de 13
de Junho de 1927.
0

0

0

0

Escola do Exército, 5 de Maio de 1958. - O Oomand~nte, Emírcio Teixeira Pinto, brigadeiro de engenhana.
(Puuncada
no Diário
do 1958).

do Governo n.? 119, 2.a séríc , do 20 do Maio

Nos termos do artigo 20. do Decreto-Lei n." 30874,
de 13 de Novembro de 1940, e das alterações constantes do Decreto-Lei n ." 36237, de 21 de Abril de 1947,
pam efeitos do respectivo provimento, faz-se público
que se encontra aberto concurso para professor catedrático da 2." cadeira (Elementos de Organização Milital' Portuguesa).
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18. e 19. do mesmo
decreto 'e apresentar
na secretaria e8001ar, até às
15 horas do dia 2 de Agosto de 1958, as suas declarações,
feitas em papel selado e dirigddas ao comandante da
Escola, instruídas 'com os documentos a qU1ese refere o
0

0

0

2.· Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 6

495

artigo 3.° e seu § único do Decreto n." 13764, de 13 de
Junho de 1927.
Escola do Exército, 9 de Maio de 1958. - O Comandante, Emírcio Teixeira Pinto, brigadeiro de engenharia.
(Publicado no Diário do Governo n.o 131, 2.' sõrto, de 3 de Junho
de 1958).

x-

RECURSOS

Por acórdão do Supremo Tribunal Administrativo,
tribunal pleno, de 13 de Março de 1958:

em

Negado provimento ao recurso n.? 962, interposto
pelo ex-capitão de infantaria António Agostinho
Soares Borges, em que recorria do despacho do
Sr. :\1inistro do Exército de 14 de Abril de 1956
que lhe impusera a pena de demissão, nos termos
do artigo 10.0 do Decreto n. o 31 107, de 18 de
Janeiro de 1941. O acórdão, qualificando de disciplinar a infracção que deu lugar ao despacho referido, declura não competir ao Ioro administrativo
conhecer da legalidade do acto ministerial e condena o recorrente no mini mo das custas e nos selos
do processo.
Pelo Chefe da Repartição,
Antunes Cabrita, major.

1952:

XI-

interino,

José Francisco

OBITUARIO

Outubro, 19 -Alferes
miliciano Ricardo Jorge Rodrigues, do centro de mobilização de infantaria n.? 20.
1958:
Ahril, 3 - Coronel reformado José Maria Vale de
Andrade.
Abril, 26 - Coronel reformado João Pedro da Silva.
Maio, 4 -- Tenente reformado Alfredo Eduardo dos
Santos.

ORDEM DO EXERCITO N.o 6
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Maio, 14Maio, 16 reserva,
Maio, 17 -

2." Série

Coronel reformado José Maria de Freitas.
Capitão de engenharia, na situação de
Judah Bento Ruah.
Capitão reformado Teófilo Duarte.

Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

" ,

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem do Exército
2.&

N.O 6

Série

1 de Junho de 1958

SUPLEMENTO
Publica-se ao Exército o seguinte:

Estatística Criminal e Disciplinar
do Exército

1954
(Com algun. dado. referente. à O. F. e G. N. R.)

Abreviaturas
C. E.M ..
Com. mil. .
F. e. m ..
G. F ...
G. N. R.

II. . .
M.K.
Q. G..
Q. P..
S. G. D.N.

'r. M. T ..

Curso do estado-maior.
Comando militar.
Força efectiva média.
Guarda Fiscal.
Guarda Nacional Repuhlicana.
Homens.
Ministério do Exército.
Quartel-general.
Quadro permanente.
Secretariado-Geral
da Defesa Nacional.
Tribunal militar territorial.

I PARTE

Olladl~Os referentes à fOllça efectiva média
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N.o 6

2." S~rie

I) Força efectiva média (f. e. m.) no ano de 1954,

Dtstríbuíção
Suhnl ter-

Oficiais
generais

Olicials
suporiores

Capitlies

1

2

3

43

597

900

1799

i

iO

8

5

40

564

8i7

i 595

5

72

128

89

17
9

64
278

19
463

5
1363

G

9

G

-

21

9

15

-

-

8
1

1
2

5
8

9

74

99

51

-

11

35

25

-

24
5

43
9

12
16

Ministério das Finanças (G. F.)

i

ii

i8

64

Ministério do Interior (G. N. R.) .

i

i2

57

Força efectiva média
Secretariado-Geral
cional

('1' . .

.'.

4

da Defesa Na-

Ministério do Exército .
Repartição do Gabinete, direcções-gerais, Repartição Geral, Arquivo Geral e conselho administrativo das 1.' e
2." Direcções-Gerais
Direcções e ~nspecções as armas e serviços .
Tropas activas
Centros de mobilizaçâo .
Distritos de recrutamento e mobilização

nos

. . . . .

Estabelecimentos militares:
Tribunais ........
Estabelecimentos penais. .
Estabelecimentos de instrução (b). . . . . . .
Estabelecimentos hospítalares .........
Estabelecimentos produtores .
Diversos

-

a) Inclu1 os olicials em serviço noutros 1Illolstérlos, com excepção
b) Elrcepto escolas práticas (Incluídas nas tropas activas).
o comandos mílítares,
~c) Apresentados nos quartéís-generuís

--

i35

dos quo prosta

III

sjt
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por categorias, situação e sua distribuição
Em comissão de sorvíço
Reserva
e
reforma

Acti,'o
Reserva

Total
geral

-

-

(F. o. m)

11

12

-

Tota!

Sargentos

Praças

SOIDa

Oficiais

5

6

7

8

9

10

3339

4824

56977

65140

634

65774

24

2

26

2

28

588

52707

409

124

533

70
116

-

180
49730
·89

-

152

56

208

-

208

Total
de
oficiais

-

-

Oficiais

3181

-

68955
28

30i6

4206

2D4

115

105
2113
21

75
3464
68

45

107

14
11

21
51

-433

35
495

27
13

62
508

-

508

233

136

283

652

31

683

-

683

71

138

27

236

20

256

-

256

79
30

8
23

-

87

16
27

103
81

-

54

-

103
81

94

205

5i24

5423

5

5428

-

5428

4H

6956

7572

39

76B

-

76B

---

205

"iço na Guarda

Ftscal

44897

52H9

44153

1

e Guarda

Nacional

88

Rapuhlícana.

ai8i

55888

45

578

250
49846 (c) 3136
.. 177
-

250
52982
177

62

ORDEM DO EXERCITO

502

2." Série

N.o 6

II) Força efectiva média, em comissão de ser
por categorias, segundo a natureza
Ministério do Exêr
Natureza

Catogorias

'"
.;:
o

-e

o;
E
o
?-

o

"""

..

~
~
2

-- --Força efectiva média.

4888

Oficiais

2i23

Oficiais generais
.
Oficiais superiores
Cahitães .....
Su alternos
. . .
Sargentos
Praças.

49
606
784
684
i 775

'"

lO

-- --1

do alistamento
o

:5 ""
<l
"
.I::
".. S'o
;!l

-

~
3

-

-.

'"o

3o
E-<

I;)

--5
---

4
-

47164 286 369 52707

4 124 320 1033 -

U8t

2376

990 43307

52

-

-

-

3

'"
o

.~

~o

m

-

6

46258

3604

H82

53
730
1104
1717

1
57
102
1022

4206

234 366 44897

977
44099
..;
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viço no M. E. e S. G. D. N., no ano de 1954,
do alistamento e estado civil
cito

Secrotariado-Oeral

,
Estado civil

.,

'"..~
o

Q

7

'"o>0"
:;

-8

'"o
'"~
o

0;j
l>

9

60

-_

o~

!l

o
E-<

iS

2340

798

'"

o

'd

103 47

3 iSi

Estado civil

Natureza do alistamento

6299

48
644
973
675

da Defesa Nacional

22

::l
§
'O

::>

10

11

52707

23

'"

'"

o
0;:

!l

::l
o

o
'd

~
"
~

o
'"
~
o;

S'

'"
~'"

c

./::

'3o
E-<

o

'"~

o

~

'O
U1

o
'"
'd
"'~ 0;j'"

'"o

o

~

0"

'd

"

U

:;

~ E-<'3o
~
iS
o

-- -- -- -- -- - - -13
14
15
16
17
18 19
12
20
-- -- -- -- -- -- - - -5
- - 28 5 23 - - 28
3
5
- - 26
26
2i
1 1 - 1
- - 1
- - 11 2 9 - - 11
1
9 1
8 - 9
1
3 - 5 2
5
--

3604

23

4 18 11
21 8
17 3

53
730
1104
1717

1
10
8
4

43

25

4206

-

2

-

-

2

-

2

-

2

-

-

44 897

-

-

-

-

.-

-

-

-

-

-

-

504

ORDEM DO EXERCITO N.o 6

2.' Série

III) Força. efectiva média da G. F. e G. N. R.,
a natureza do alista
Guarda Fiscal
Naturoza

Categorias

'"o
.;::

.'";:;

3
o

:>

-1
--

o
'"

'd

;:;'"

..

'""

p::

--2
---

do alistamento
o
'"

o
'"

~c :s
O;
.t;
'" ao'"
'"
p::

-

3

-

4

Oficiais
Oficiais generais .
Oficiais superiores
Capitães.
Subalternos

69

Sargentos
Praças.

17
42

85
560

30 - -

..'"
o

3
õ

to

- ---

714 4676 35 3
1

E-<

C)

Força efectiva média

9

:3o
5

---

--G

---

5428

1325

99

4

-

-

-

1
11

-

3

-

23
64

i20 -

-

205

i3

4526 35 3

5i24

i 308

2
6
22

-

1

-
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no ano de 1954, por categorias, segundo
lIlento e estado civil
Guarda Nacional Republicana
Estado clvíl

'"o
""~

"

'"o
'" ""
~
"
." ...
o

:;

-C,)

-

7

8

4039

90

Natureza do alistamento

'"
o

.!:
A
-

---

3763

E-o

--o
10
- ---

54 10 5428
4

{

1 - 10 - 1
20 - 59 4 i86

3o

6 -

44

'"o
.~

."

""
::-_
õ

-_
11

'"o

'"o

;:

""~

~e

~

.t:
P<

...o

.,

--12
---

-

"
'"

13

-

Estado eívtl

'"

o
;:::

..'"

""

8
o

3o
E-o

Q

14

'"

o

""~

!

"

Õ

C,)

rll

- ---

...o'"

15

---

--16
---

--17

'"
o

o
'" ""
~
.":; 'B"...o
~

i5

-

-

18

-

19

-

';j

Õ
E-o

--20

---

620

6911 72 8

7611

1591

5970

45 5

7611

99 {59

- - - 2 - 9 - 74 - -

244

34

205

3 2

244

2
23
74
145

1

1
11
23
64

2
21
65
71

205 f.63

9 5i24

298

85

240
6586

7

{

65 7

4
29

1 21 2
68 1
115 -

1
1

2
23
74
145

4f.f.

28

380

{

4f.f.

6956

{ 529
~

-

5385

2

40 2

6956

506
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IV) Força efectiva média, em comissão de ser
por categorias, segundo

.
Categorias

.,

..
:;i
r.i
c.i

-1

~
.,

..

=

o"

:a<>
::a

S
e
:>-

..

[;J

<~

"'"
'" 11

1'<00

~d

"''" ~~ ~.§
"'''''
~<3
~~ '"~
~~
... ~b
o
~!J

'"o... '"o '"
'"
o
O
" O~ '"~ U
O
-- -- -- -4
3
2
5
-- -- -- -e

..

., ~o'" '"
°a
'"
õ
-=
...
]~
0<>
=
o '"
°C
S
~.;
.ijo~
°C

0<l

<>0

",,",

"

O

og

O

--

6

-

7

o

.,'"

Õ

~3
'" =

"<>

~o§

",,",

~e
"

o

-- -e>i

<OÍ

-9

8
-- --

Secretariado-Geral
da Defesa Nacional

8 -

-

2 -

4 -

-

2 - - 2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Força efectiva média.

12

Oficiais.
Oficiais generais.
Oficiais superiores
Capitães . o o o
Subalternos

i2

-

-

Sargentos.

-

Praças

-

1

8

-

7

4

4 -

4

-

4

-

-

1
3

1

-

-

-

-

-

i

-

Ministério do Exército

Força efectiva média o

126 1574 132 33

182 33 685

Oficiais.
Oficiais generais.
Oficiais superiores
Capitães o
Subalternos

i26

33
503 2'9 7

i82 33 659'
- - -

i 574 i32
9
44 -

2118 1004

33
23

-

635 50 14
392 53 12

54 9 30
63 16 211
65 8 418

Sargentos.

-

-

-

-

-

-

26 2055

Praças

-

-

-

-

-

-

-

71
46

2

56

-

1
1

754

7 248

_.;
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viço no S. G. D. N. e M. E., no ano de 1954,
a. habilitações literárias
~

'O

"., ·ã
-ao>
h ~o
0;1
:l=
"'~ ~-a

..

".§

~
,,~

o

"';:1

~e

:a

U

...;

..

'"o

ã~.,

o
'C

:a

ã~

El '"
~ ~~
~ ~~
o
".,
"o
~ ,,'"
o
~
o

...,;

13

14

16

16

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,",o

!a §

"'_

~:3
oe
'"

..

8

~
'""
<i

o

o

o

o

""to"

ê'

"""!;O

"""
!;O
o

o

.,;

!;O

-

-

- -- - -

-

I

--- --19
18
--- --

20

21

-

-

-

28

-

-

-

-

26

-

-

-

-

-

1
11
9
5

-

-

2

-

-

.;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2144

II

106 86

1326

16960

807

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140 807

-

12

i

-27 -

-

-

--

745

-

-

7t

-

i 007

2

2

32

i32

69

-

li37

9

i04

54

H94

35

--..:..

-

-

3o
E-<

-- -- --

11

ê'

!;O
o

o

-- ---- -- --- -- -- -- -- --lO

o

i08

i6852

o

.,;

.;

-

-

-

-

-

'-

-

...;

12572 8 oW6 8282

-

-

-

-

--

-

-

-

i7
i2555

-

-

-

52707
3604

-

53
730
1104
1717

-

4206

-

6406 6262

44897
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V) Força efectiva média da G. F.
por categorias, segundo as

:.]

r.i

Categorias

ci

"

5

"

'd

~
~

"

o

.

1

" °a'" ~
..,.~

"
.;:;~

·ê -"
8::::
'O:::

:a

2lO>
;.-

O>

;:;:

O>
'd

O>

-e

o

~
'"".

o

~

"
-- -- 2

U

U

4

~~
O> o
'd ,"

., "
o'"

~!l
U

,,~'" õ"'"
~.i
'" '" "'" "~
~ fi1"
r;.,
,,'" .~.§

.;:;
"
."S

'"

'd

o

5

"
õ

'dO>

'de

"bJ)

'd

~-;
"!l

Uc

",bJ)

e '"

~3

"

'"" '"
o .~

.,'"

" ~ ~" e
~

O>

e
o

'" .;
-- -- -- -5
7
8
6
-- -- -- -U

'"

o
_C
o'"

U

o.

o.i

9

--

3
--

24

2

-

8

-

65

162 281

24

2

-

65

-

-

1
8
11
4

-

- 8
- -

-

-

Sargentos.

-

-

Praças

-

Força efectiva média
Oficiais.

-

Guarda Fiscal

Força efectiva média
Oficiais.
Oficiais generais .
Oficiais superiores
Capitães
....
Subalternos

-

_

-

1
1

-

-

- -

7
58

-

-,

-

-

5i

-.

2
4
2

-

-

-

-

-

63

-

-

-

-

-

-

99 230

-

65

7

3

9

2

86

240 396

-

65

3
-

2

86

-

7
-

9

2
12
31
20

-

-

-

-

1

5

3

-

-

Guarda NacioJ\al
Republicana

Oficiais generais .
Oficiais superiores
Capitães
.
Subalternos

-

Sargentos.

-

Praças

-

-

5
4

-

2
23
61

2

-

2

-

--

1

-

-

1
1

-

-

-

-

-

{75 {30

- - -

-

-

63 266

-

2.' Série
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e G. N. R., no ano de 1954,
habilitações literárias
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o
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o

-
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o'"o
e
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~

.""
.,;

o

o

o

o
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"

1;,
"

"
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p.

o

.,;

p.

p.

o

p.

o

..;.

o

o;

'"

~

-19
--

-20
~-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

99

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1779

-

-

205

2

-

5f24

236

33

7611

-

244

-

i

i8

-

i

-

-

2

24

i 672 i 779

1166

64

210

6

-

I

24

3333

-

64

-

6

-

-

-

-

-

-

-

2
3

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

59

-

-

i

i3

27

i5i

-

-

-

ft

3306

2

61

5

t t6i -

---

-

-

1730

- . i

23

-

-

.

1
64

i

46

5428

-

3t5

-
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---
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-

-
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-
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3
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o
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-
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o
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-

-
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--

-
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--

2
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-

-

-
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-

-
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SUPLEMENTO

VI) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados
nos T. M. T. no ano de 1954, segundo as
infracções imputadas, indicando o resultado
final.
Julgados

Por
100
julgados

Infracçôos

- -1

Por
10000 h.
da
t. o. m.

Por
100 h.
condenados

--

-

3

4

--

5
-- -- -- -393 - 282 -

Total
Abandono de posto. . . . .
Abandono de posto da guarda
Abuso de autoridade.
. . .
Abuso de confiança
. . . .
Ameaça~ .........
Atropelamen to e homicídio
Burla ...........
Contra o dever uiilitar
Contra a honestidade.
Dano.
Decreto-L~i
20 ~3i,
de Outubro de 1931 . . .
Decreto-Lei n.· 20480, de 10
de Março de 1939 . . . .
Deserção .........
Deserção e extravio de artigos militares
. . . . . .
Deserção e extravio de ar tiD gos militares e furto . . .
eserção e furto.
. . . . .
Deserção e usurpação de distinti vos. . . . . . . . .
Destruição de objectos miliD tares ..........
l' ifamação
. . . . . . . .
~stupro ..........
~xtravio de arti eos mili lares
I·'
,a ISI.dade ......... e].I' alsificação ....
:,alta ao embarque.
1 raude
t;uga de' p;'e~os' . . . . .
•urto ,
~:urto co'm'a;ro'rnba;Il~llto:
.
•Urto e violação dl' correspon!lr:ncia e extravio.
. .

;1."

2

Condenados

;10'24.

4

Por
10000 h.
da

t, e. m.
6

-

7

1,02
0,25
1,53
1,78
0,51
0,25
0,76
2,5 L
1,02
1,78

0,76
0,19
],14
1,33
0,38
0,19
0,57
1,90
0,76
1,33

]

0,25

0,19

1 0,25
4:1 10,91

O,l!)

25

6,36

1,7-1 23

8,16

'1,36

3
2

0,7G
0,51

0,57
0,38

3
2

1,06
0,71

0,57
0,38

1

0,25

0,19

1

0,35

0,19

·1
1
lli
·1
2
1
1
5

1,02
0,25
4,07
1,02

1
6
7
2
1

:3
10

4

0,51

0,25
1,02
1,27
:~ 0,7li
61 15,52
1 0,25
1

0,25

,16

2

0,71

0,38

4

2,13
0,71
0,35
1,06
3,55
1,42
1,42

0,76
1,14
0,38
0,19
0,57
1,90
0,76
0,76

1

0,35

0,10

-4 1,.,12
6
2
1
3
10

4

-

-

41 14,54

0,7G
3 1,06
0,19
1 0,35
:1,01 10 3,55
0,76
:3 1,OG
O,:~~ 1 0,:~5
0,10
1 0,:~5
0,7G
3 1,06
0,05
5 1,77
0,57 11,57 50 17,7:~
0,1!J
1 0,;~5
0,1!J

-

-

-

7,78

0,57
0,1\!
l,!)(
0,57

O,lU
0,1
0,57
O,!J5

-

9,1
0,1

-
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Julgados

Por
100

Infracções

julga-

dos
1

Homicídio involuntârio .
Homicídio voluntário.
Infidelidade no serviço milital'.
..
..
Injúrias contra a autoridade
pública e ultraje à moral
Insubordinação
. . . . . .
Insubordinação,
dano, destruição e embriaguez.
.
Introdução em casa alheia.
Mutilação.
Ofensas corporais voluutárias
Ofensas corporais involuntárias
Perversão.
Rapto
Roubo .
..
Tentativa de furto .
Transgressão
ao Código da
Estrada ..
.......
Ultraje à moral pública.
Ultraje público ao pudor
Viciação de selos . . . . .
Violação .........
Violação de correspondência
Violências militares
. . . .

.

Percentagem
Percentagem
Percentagem

--2
---

Condonados

Por
10 000 h.
da
f', o. 10.
--3

---

Por
100 h.
condenados

--5
---

-

4

Por
100001,.
da
f. o. m.

--G
---

5
3

1,27
0,76

0,95
0,57

3
2

1,06
<),71

0,57
0,38

5

1,27

0,95

3

1,06

0,57

2
35

0,51
8,91

0,38
6,64

3 0,76
1 0,25
1 0,25
58 14,76

0,57
0,19
0,19

11

34
2
1
1
1

8,65
0,51
0,25
0,25
0,25

6,45
0,38
0,19
0,19
0,19

1

0,25
0,76
0,25
0,51
0,76
1,53
0,25

0,19
0,57
0,19
0,38
0,57
1,14
0,10

1:1

1
2
3
6
1

-

-

-

26

9,22

4,93

1:1

1,06

0,57

-

-

-

-

30 10,64

5,69

18

6,38

3,42

-

-

-

1

-

1
2
1
6
1

dos julgados em relação à f. e. m. . . .
dos condenados em relação à f. e. m. . .
dos condenados em relação aos julgados

-

-

0,35

0,19

-

-

0,35
0,71
0,35
2,13
0,35

0,19
0,38
0,19
1,14
0,19
0,75
0,54
71,76

2.' Série
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SUPLEMENTO

VII) Réus da G. F. e G. N. R. julgados nos T. M. T.
no ano de 1954, segundo as infracções imputadas, indicando o resultado final.
Condenados

Julgados

Infracçües

------------1--

Por
100
[ulgados

Por
10000h.
da
f. e. m.

--

---

3

Por
100
condenados
4.

Por
10000 h.
da
t, o. m,
6

5

-- ---

--

Guarda Fiscal
12

Total
Abandono de posto.
Estupro
.
Homicídio voluntário.
Ofensas corporais involuntárias
.
Ofensas corporais voluntárias
Ultraje à moral pública
. .

3
1 8,33 1,84 1 33,33 1,84
2 16,67 3,68 1 33,33 1,84
1 8,33 1,84 1 33,33 1,84
16,67 3,68
41,67
9,21
1 8,33 1,84

2
5

=- II

Guarda Nacional
Republicana
Total

I

Homicídio involuntário.
. . 1 10
Homicídio voluntário.
. . .
4 40
Introdução
em casa alheia
1 10
Ofe.nsas corporais involuntárIas
.
1 10
3 30
Ofensas corporais voluntárias

Percentagem

dos julgados

Percentagem

dos condenados

2

10

em relação

1,31
5,26

1,31
1,31

3,94 2 100

à f. e. m. {

em relação à f. e. m. {

Pe~~~~t~~g~m.d~s .c~n~e~a~o~ e.1n.re.la~ã~ ~o~ j~l~ {

8: F.

0,22

N. R.

0,13
0,06

N. R.

0,03

8: F.
8: F.

0,25
N. R. 0,20
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N.o 6

2." Série

VIII) Réus, em comissão de serviço, julgados nos
T. M. T. nos anos de 1953 e 1954, por categorias, segundo o resultado final.

'"

'"
o

o
'"
"" "
o
'"
'" ..,'3'" '"
'"
"
"
"'"
~ Uo"
"o '"..,~ "'" '3".., -g"'" '3"""
U ....,
o
" .., Uo ..,
"o
U
U
- - - - - - - -- -4
1
2
3
5 6 7 8
10
9
- - - - - - - -- -'d

il
eo

'd

i :1.4 7i0
1 - 1
2 1 1 2 1 12 610

4

- -

6
1
5

-

-

-

-

1 - -

:1.0 4 :1.5 7 5 3 - -

Sargentos.

368 303 364 268 das FI(G. F.) .

Praças
Ministério do Interior (G. N. R.) .
Oficiais.
Subalternos .
Praças

'd

382 308 893 282 II - - 26

Praças

nançae

'd

'd

'd

do Exér-

Oficiais.
Oficiais superiores
CaEitães .
Su alternos

Ministério

-

Por 100 h.

'"o -'d
"" 'do'" 'd'"o -oo'" 'd'"o
'd
~

Ministério
cito

Em 1954

-

+

'"
'd
o

o

Catogorlas

Diferença
em 1954

1954

1963

---

-

435

-

-

3,56
0,25
0,25
3,05

2,48

3,82

2,48
95,04

-

-

-

2

:1.0 5 :1.2 3 2 -

-

2 :1.00

7

5 12

3 10

-

-

-

-

7

3

2

1 1 9

a- -

0,35
2,13

92,62

3 2 -

10

-

I

-

i - - 1 - - -

10
10

2 2 - - 1 90

:1.00

100
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IX) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos T. M. T. nos anos de 1935 a 1954,
segundo o resultado final, com indicação dos
reincidentes.
Condenados

Reincidentes

Total
F. e.m.

Anos

-1

1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

.,

.

Julga,
dos

--9
--

54959
555
57423
579
56783
508
56556
438
50340
457
54685
470
73284
550
74006
614
82372
700
76906 1200
68689 1121
61509 1036
506
58524
42905
õ20
43007
406
432
48604
412
43169
474
41030
4.8702 382
393
52707

Por
100 h.
julgados

-

-

3

9
21
7
37
18
8
1
-

-

8

-

-

-

-

--4,
--

on-

cíaís

-

5

7
10
11
15
5
5
4
8
6
0,67 ..7
10
4
8
5
9
1
3
5
1
7
-

1,62
3,63
1,38
8,45
3,94
1,70
0,18

Sargeu-'
tos
e
praças

--6
-380
372
342
300
329
358
399
4.80
534
809
870
794
37~
4.06
322
364
316
360
307
275

r---

Por
100 h.
da
f. e. ID.

_- -7
8
_-387
382
353
315
334
363
403
488
540
816
880
798
387
411
331
365
319
365
308
282

0,69
0,67
0,62
0,56
0,66
0,66
0,55
0,68
0,66
1,06
1,28
1,30
0,66
0;96
0,77
0,75
0,74
0,89
0,63
0,54
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XI) Réus, em comissão de serviço, julgados nos T. M. T.
Ministério

do Exército
Condenados

Habilitações

Iítcrárlas

F. o. rn.

Por
100 h.
da

Julgados

t. e. m.

Total.
Curso do estado-maior
Curso da arma.
Curso de Medicina.
Curso de Veterinária.
. . . . .
Curso de Administração Militar .
Curso de Farmácia.
Curso da Escola Central de Sargentos . . . . . . . ....
3.° curso das escolas regimentais.
2.° curso das escolas regimentais.
1.° curso das escolas regimentais.
Curso de oficiais milioianos . . .
Curso de sargentos milicianos.
Curso superior. . . . . . . .
Curso complementar dos liceus
5." classe
5.° grupo
4.° grupo
3.° grupo
2.° grupo
1.° grupo

-

4

1

2

3

52707

393

282

0,54

4

0,25

126
1574
132
33
182
33
685
2118
1004
140
807
2144
11
106
86
1326
16960
12572
6406
6262

-

7
-

-

4

-

-

3

-

2
-

18
166
73
71
49

-

1

-

2

-

-2

10
113
53
56
41

-

-

0,15

0,25
-0
1,8
0,75
0,67
0,42
0,87
0,66

2.' Série
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no ano de 1954, segundo a8 habilitações literárias
Guarda FI.eal

Guarda Nacional
Condenados

1;'.

e. m.

Condenados

Por
100 h.

Julgados

Republleana

F. e. m.

Por
100 b.
da
f. e. m.

Julgados

5

6

7

8

9

10

11

5428

i2

3

0,06

76H

iO

2'

-24

-

-

-

-

-65

---

-

-

2

--

2

3
42
1718
1779
2

-

f.

-

-

Q.

m,

-

-

-

-

-

7
3
9
2

-

-

-

86

-

8

65
162
281
1340

-

da

-

-

-

-

-

-

-6
4
2

-

-

-

2
1

-

-

-

-

-

0,12
0,06

-

-

240
396
1166
64
210
6

-1

24
3833
1730
236
33

-2
-

.

-

-

0,03

-

-

-

--

-

0,12

-

-

-

-

-

-

-

3
3
2

-2

-

-

-

12

-

-

-

-

-
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XII) Réus, em comissão de serviço, julgados nos
T. M. T. no ano de 1954, segundo o resultado final, por distritos da sua naturalidade.
Ministério do Exército

~

Condenados

--

.~

o

Distritos

"d

...'"

"""d
o,",

:;

_.

.

'"'
-t

0"
~'"
~"d

O"

,,"o

-----'
2

-- -Total.

Angra do Heroísmo
Aveiro.
Beja.
Braga ....
Bragança
..
Castelo Branco
Coimbra.
Évora ..
Faro.
Funchal
Guarda
Horta
Leiria
Lisboa.
Ponta Delgada
Portalegre
Porto
Santarém.
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Vheu

393 282
2
24

11
28
6
15
20
17
13
13
15
3
13
68
7
10
45
13
10
9
19
32

1
18
9
24
4
8
14
12
8
11
10

-

Guarda Fiscal

~
o

0,35
6,38
3,19
8,51
1,41
2,83
4,96
4,26
2,83
3,90
3,55

-

7 2,48
53 18,79
5 1,77
7 2,48
31 10,99
9 3,19
7 2,48
8 2,83
11 3,90
25 8,87

Condenados

-

. ~ "d'"o
"""d
...'"
g~ :;
~~'"'"
O" '"'

..'"

-e

"3

'"'

" -S
4
-- - i2

Guarda Nacional
Republicana
Condenados
c-

. '"
""o
g~
-",

~"d

O"

,,"o

Ó
--

"

-

--

-

-6

7

8

""8

-9

-

--

3

-

iO 2

-

-

-

- -

-

1

1

1

50

-

3
1

-

-

1
3

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1
1

-

-

-

-

33,33

-

-

-

-

-

- - - - 1

1
1

-

-

-

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

33,33

1

50

-

-

2
1

- -

33,33

-

-

-

-

-

1
2

-

-

-

-

- -

-

-

2.' Série
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XIII) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos T. M. T. no ano de 1954, segundo
o resultado final, por profissões.
Condenados

Profissões

Por
100 h.
condenados

Julgados

2

Total.
Agricultor
Ajudante de canalizador
.
Ajudante de condutor auto
Ajudante de cozinheiro.
Ajudante de farmácia
.
Ajudante de ferreiro . .
Ajudante de lapidário
.
Ajudante de motorista
.
Ajudante de serralheiro.
Alfaiate
.
Aprendiz de alfaiate . .
~prendiz de serralheiro.
arbeiro
.
Bate-chapas.
Oavador
..
Oanteiro .
Oarpinteiro
Oarroceiro
Oesteiro
OOlnerciante :
Corticeiro.
. .
Oriado de mesa
Oromador
Desenbado~':
:
Eleetricista
. . . . .
~mpregado comercial.
]~mpregado dos CTT.
.
de escritório
E,mtpregado
s lvador
Estofador'
.
l~stucador :
Estudante
l!'errador .
~'erl'eiro .
Ferroviári~
Fotógrafo
t:un~io.nári~
unlleIro
Jornaleiro'
. . . .
Lavrador:

i)úbÚc~

3

393

282

97

75

1
17

2
1
1
2

1
12
2

1

26,60
0,35
4,26
0,71

2

0,35
0,71
2,13

12

5

1,77

5

5

1
1

1

• 6
3

5

1,77
0,35
0,35
1,77
1,06
0,71
0,71
2,48
0,71
0,35

8

a

1

2
2

3
2
2

14

7

3

2
1

1

1
1
2
2
1
5
30
1

1
2
2
1
3

20

0,35
0,71
0,71
0,35

1,Oa

1

7,09
0,35
1,42
0,35

2

2

0,71

12

8
1
1

2,81
0,35
0,35

2
1
1
1

0,71

5
1

1

4

1
2
1
3
1

1
1
5
1

1
1

0,35
035
0'35
,
1,42
0,35

2.- Séde

Oondouados
Proâssões

Por
100 h.
condenados

Julgados

--1

--Locutor de rádio.
Magarefe
Marítimo
Marceneiro
Mecânico de automóveis
Médico
Moleiro.
Motorista
Músico ......
Negociante
. . . .
Oficial do Exército.
Oleiro .
Padeiro.
Pedreiro
Pegador de fios
Peleiro ....
Pescador
Picheleiro .
Pintor
Pirotécnico
Polidor.
Proprietário.
Repuxador
Sapateiro ..
Serrador
..
Serralheiro
Serralheiro mecânico
Servente de pedreiro .
Soldador a autogéneo.
Tanoeiro ......
Tecelão.
Telegrafista .
Tipógrafo ..
Trolha ...
Torneiro
Torneiro de metais.
Trabalhador.
Tratador
Vendedor ambulante
Vendedor de jornais
Vulcanizador
. . .

.....

1
1
3
2
5
1
4
2

1
1
7
1
5
10
1
1

1

2

11

1

1
1

-

2

1
3

1
1
1
4

3
7
1
1

1

3

2

11

11
-

1
2

0,35
0,35
0,35

-

0,71
0,35
1,06
0,35
0,35
0,35

1,06

-

1,06
2,48
0,35
035
0'35
,
0,71
3,90

-

2

0,71

1
1

1

O,;~f)

7
2

3
J
9
4
2

14
9
2
1
2
2
1
2
4

1
3
12
3
1

1
2

2
1

-

1,OG
0,35
3,10
1,12
0,71

-

0,71
0,35

-

1
4
1
3
O
3

0,35
1,42
0,35
1,06
::3,10

1
1

0,35

2

0,71

1,Oa
O,;~1'i

Observações. - As profissões indicadas, com excepção para os
oficiais do Q. P., são as que os réus tinham antes do alistamento-
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XIV) Réus da G. F. e G. N. R. julgados nos T. M. T.
no ano de 1954, segundo o resultado final,
por profissões.
Guarda Nacional
Republicana

Guarda Fiscal
Condenados

---

o
'"

Proríssõos

..

~~
-o

-od

o,"

....'3

o" ",
...
... -0
p..o

Condenado.

~~
.....

o
'"

-o
eo
"
;;

o,"
o"
... -0

....

O"
O"e
p;o
~- ---- -- --- -4,
1
2
3
6
6
-- --- -- -- --<J

Total.
Agricultor.
.
Ajudante de condutor auto
Alfaiate.
Carpinteir~
: : : : :
Carpinteiro de carros.
Empregado comercial.
Jornaleiro.
. . . . .
Lavrador
Oficial do Ex'ér~ito :
Serralheiro mecânico

12

3

-

2

1
-

33,33

1
1

-

1

-

1
2
5
1

-

-

-

-

-

33,33

-

10
1

1

1

-

33,33

3
2

-

1
1

.. -

2

-

1

50

--

-1
-

-

-

-

50

-

-

. C!b.servaçõc8. - As profissões indicadas, com excepção para ós
Obclal~ elo (~. P., são as que os réus tinham antes do alistamento.
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XVI) Réus, em comissão de serviço, julgados nos
T. M. T. em 1954, segundo o resultado
final, com a indicação da sua distribuição.
Por 100 h.

.. "".. da.,t. o. m...
... "..
..,-; """ ""..... "".."
o

o

F. o. m.

Dlslrlblliçllo

-e

oS

o

2

65 774: 415

Total.
Secretariado-Geral
Nacional.
Ministério

da

Defesa

do Exército

Repartição
do Gabinete, dírecções-gerais,
Repartição
Geral, Arquivo Geral e conselho administrativo
das L"
e 2." Direcções-Gerais
Direcções
e inspecções
das
armas e serviços
Tropas activas
Governos, comandos e regiões militares.
.
Escola Prática de Infantaria .
Regimento
ele infantaria
n.O 1
Regimento
de infantaria
n.O 2 ..
Regimento
de infantaria
n.O 3 ....
Regimento
de iufautari a
n.O i .
Regimento
de iufantaria
n.O 5 ..
Re gim nto de infantaria
n.O 6 ..
Regimento
de infantaria
n.O 7 ....
Regimento
de infantaria
n.O 8 ....
Heg-imento
de infantaria
n.O 9
Regimento
de infantaria
n.O 10 .

28
52707

533

~

250
49846

oS

-;
.,

""o"
O
---8
4
6
-- -- -O

I

o

o

oS

-

287 0,63 0,440

-

-

-

393 282 0,75 0,54

-

-

i 344 24t

309

-

-

0,40
0,69 0,48

6

6 1,94 1,9"

1155

11

8 O,9j 0,69

1094

6

2 0,55 0,18

832

4

2 0,48 0,24

459

-

-

-

-

390

4

3 1,02 0,77

453

7

5 1,55 1,10

1070

8

4 0,75 0,37

75

3

2 0,40 0,26

667

2

1 0,30 0,15

513

fi

4 0,97 0,77

1571

16

11 1

0,89

530
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'"

Por 100 b.
da f. e. m,

o

'""

"
'"o"'"

Q

'"
o

-e

"

bll

..,'3

'"
o

-e

""
-e
'"
"

o

Q

1

Regimento
de infantaria
n.? 11 .
Regimento
de infantaria
n.O 12
Regimento
de infantaria
n.? 13
Regimento
de infantaria
n." 14 .
Regimento
de infantaria
n.? 15
Regimento
de infantaria
n.v 16 .
Batalhão independente
de
infantaria n.v 17 .
Batalhão independente
de
infantaria n.O 18. . . .
Batalhão independente
de
infantaria n.v 19 .
Batalhão de caçadores n.s 1
Batalhão de caçadores n.s 2
Batalhão de caçadores n. ° 3
Batalhão de caçadores n.v 4
Batalhão de caçadores n. ° 5
Batalhão de caçadores n.? 6
Batalhão de caçadores n.? 7
Batalhão de caçadores n.O8
Batalhão de caçadores n.? 9
Batalhão
de caçadores
n.? 10 ·
Batalhão de metralhadoras
n.? 1 .
.....
Batalhão de metralhadoras
n.? 2 . · .......
Batalhão de metralhadoras
n.v 3 . ·
..
Batalhão de engenhos
Escola Prática de Artilharla .
Regimento de artilharia antiaérea fixa ......
Regimento de artilharia ligeira n.s 1 . . . . . .
Regimento de artilharia ligeira n.s 2 ......
Regimento de artilharia ligeira n.v 3 . . . . . .

.....

I

......

-- -2
3
-- --

438
1686

2

1

0,46 0,23

12

9

0,71 0,53

4

3

0,64 0,48

12

11

0,86 0,79

629
1390

--4
5
-- --

749

3

2 0,40 0,26

495

3

3 0,61 0,61

741

3

1 0,40 0,13

714

4

3

577
493
538
385
473
683
544
393
490
411

7

o.se

0,42

6 1,21 1,04

-

-

-

-

4
3
5
1
3
5
5
3

4
1
1
1
2
5
3
2

356

6

5 1,69 1,40

469

4

2 0,85 0,43

572

11

751
474

-

7

0,74
0,78
1,06
0,15
0,55
1,27
1
0,73

0,74
0,26
0,21
0,15
0,37
1,27
0,61
0,49

10

1,92 1,74

6

0,03 0,80

-

-

-

1295

5

2 0,39 0,15

1240

9

7 0,73 0,56

3

2 0,65 0,43

13

7 1,23 0,66

5

3 0,80 0,48

460
1067
626

2." Série
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00

00

o

Distribuição

F. e. m.

I

'"
'3

~

"'"
"
"o""

C)

00
00

o

""

'"
~
'3

o

".."
"

""
o

C)

-2
--

-- --3
4
5
-- -- --

662

2

2 0,30 0,30

550

4

2 0,73 0,36

629

6

4 0,95 0,64

714

4

1 0,56 0,14

538

4

3 0,74 0,55

84i?

9

5 1,06 0,59

434

1

- 0,23

-

480

-

-

-

-

745

..

-

-

-

-

671

7

5 1,04 0,74

217

-

-

-

-

404

-

-

-

-

I

Regimento de artilharia ligeira n.v 4 ......
Regimento de artilharia ligeira n.O5 . . . . . .
Regimento de artilharia pesada n.v 1 .
Regimento de artilharia pesada n.? '2 . . . ..
.
Regimento de artilharia pesada n. o 3. . . . , . .
Regimento de artilharia de
costa.
Regimento de artilharia
n.v 6 .........
Grupo de artilharia contra
aeronaves n.s 1
Grupo de artilharia' c~ntr~
aeronaves n.O2
Grupo de artilhari~ c~ntr~
aeronaves n.v 3
Grupo independent~ de ~r~
trlharia de costa. . . .
Grupo de artilharia de
guarnição .......
Bateria antiaérea independente .........
B a teria independente de
defesa de costa n.v 1 . .
Bateria
independente de
defesa de costa n. ° 2 . .
Escola Prática de Cavalaria.
Regime~to' de 'la~c~i;o~ i
Regimento de lanceiros 2
Regimento de cavalaria
n.s 3
Regim~nto
de cavalaria
n.o 4 .
Regimento
de cavalaria
n.s 5
Regim~nto' d~ ~a~;la~i~
n.s 6
Regim~nto' d'e 'ca~;la~i~
n.s 7
Regim~nto
de cavalaria
n.v 8 .

-e
eo

Por 100 h.
da f. e. m.

o

2 0,D7 0,97

206

2

176

1

- 0,57

163

1

1 0,61 0,61

1068
447
540

-

-

418

2

1 0,48 0,24

450

2

2 0,44 0,44

660

2

2 0,30 0,30

690

1

1 0,14 0,14

532

2

2 0,38 0,38

551

-

-

5
3

-

-

4 1,12 0,89
2 0,56 0,37

-

-

532
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N.o 6

""'"
'3

'"

Por 100 h.
da f. e. m.

o

""'"

o
'"

""..
"o ""'3ec'" ""
...,
""o"
-- -- -3
4
5
-- -- -"
"""

'"
o

C)

C)

I

Escola Prática de Engenharia
Regimento de engenharia
n.O 1 ..
Regimento de engenharia
n.? 2 .
Batalhão de telegrafistas
Batalhão de sapadores de
caminhos de ferro
Grupo de companhias de
trem auto.
1.° grupo de companhias
de saúde
2.° grupo de companhias
de saúde
Escola Prática de Administração Militar.
1.° grupo de companhias
de administração militar
2.° grupo de companhias
de administração militar

.

Centros de mobilização . .
Distritos de recrutamento
e
mobilização. . . . . . .
Estabelecimentos militares.
Tribunais.
Estabelecim'e~t~s 'p~n~i~
Estabelecimentos
de instrução

.......

- .

Estabelecimentos hospitalares . . . . . . . . .
Estabelecimentos produtores .
Diversos

-2

1523

10

9 0,65 0,59

782

7

5 0,90 0,64

903
1204

8
6

5 0,89 0,55
5 0,50 0,42

543

7

4 1,29 0,74

691

19

11 2,75 1,59

1026

5

3 0,49 0,29

635

1

1 0,16 0,16

164

-

-

629

2

2 0,32 0,32

548

7

4 1,28 0,73

t77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

4i

-

41 9,25 8,07

683

1

- 0,15

256

-

103
81

-

- - - - -

208

t693
62
508

47

-

2,84 2,42

-

-

Ministério das Finanças (G. F.)

5428

12

3 0,22 0,06

Ministério do Interior (G. N. R.)

7611

10

2 0,13 0,03

533-
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XVII) Réus julgados nos T. M. T. em 1954, segundo
o resultado final, por unidades das armas
e serviços.
'"o

'"
o

F. e. m.
Unidades

--1
--De infantaria.
De artilharia
De cavalaria.
De engenharia
Do serviço de
Do serviço de
litar.
. .

.
. . . . . .
saúde militar . .
administração
mi. . . . . . . . .

'"...
oS

..,

'3

'"..
"
'"o"
(!)

_- -2

--

O

Por 100 b.
da t, e. m.

~~

..,='"

-4-

_- -3

23413
12120
5356
5646
1661

173
76
17
57
6

126
46
14
39
4

1341

9

6

0,74
0,63
0,32
1,01
0,36

'"

;,
",o

,,'"
o"

O"

--

5

-0,54
0,38
0,26
0,69
0,24

0,66 0,45
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XIX) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos tribunais ordinários no ano de 1954,
segundo as infracções imputadas, indicando
o resultado final.
Condenados

Julgados

.o",o

0'0

Infracções

o"

~'"
... ~
o"
p..'~

--2
-- --

Total

Abuso de confiança
Acidente de viação
Agressão.
Assuada .
Atentado contra o pudor.
Atropelamento
Burla ....
Calúnias.
Contra a ordem e tranquilidade
pública .........
Dano ....
Desobediência
Difamação.
Embriaguez
Estupro .....
Falsas declarações
Fraude
Furto
Homicídio
. . .. ..
Homicídio voluntário frustrado
Injúrias ..........
O f ~n s a s corporais involuntánas.
Ofensas corporais voluntárias
Ofensas' à moral pública. . .
Receptador. . . . . .
Regulamentos policiais
Resistência. . . . . .
Roubo.
Transgressão .

p..g

o"

-

-

~"
...'0

9~

.....

~'O

.o .
oS
8.;
Se..:
... '"
0'0

'"

. o
-"'O

8~

p..
--5
6
-- --

-3
--

-4
--

-

-

1.32

3
1
1
3
5
2
4
1

1,60
0,53
0,53
1,60
2,67
1,07
2,14
0,53

0,57
0,19
0,19
0,57
0,95
0,38
0,76
0,19

1
1
-

1
6
5
1
1
15
7
1
18
1
3
2

0,53
3,21
2,67
0,53
0,53
8,02
3,74
0,53
9,63
0,53
1,60
1,07

0,19
1,14
0,95
0,19
0,19
2,85
1,33
0,19
3,42
0,19
0,57
0,38

1 0,76 0,19
4 3,03 0,76
2 1,52 0,38
1 0,76 0,19
1 0,76 0,19
10 7,57 1,90
2 1,52 0,38
1 0,76 0,19
16 12,12 ~,04
1 0,76 0,19
2 1,52 0,38
2 1,52 0,38

5 2,67 0,95
69 36,90 13,09
17 9,09 3,23
1 0,53 0,19
1 0,53 0,19
1 0,53 0,19
2 1,07 0,38
10 5,35 1,90

4 3,03 0,76
45 34,09 8,54
14 10,61 2,66
1 0,76 0,19
1 0,76 0,19
1 0,76 0,19
1 0,76 0,19
9 6,82 1,71

-1

,

.ci.

gS
o.;

1.87

-

4
2
4
1

0,76 0,19
0,76 0,19
3,03 0,76
1,52 0,38
3,03 0,76
0,76 0,19

Percentagem dos julgados em relação à f. e. m. = 0,35
Percentagem dos condenados em relação à f. e. m. = 0,25
Percentagem dos condenados em relação aos julgados = 70,58

2.' Série
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XX) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos tribunais ordinários no ano de
1954, segundo a natureza do alistamento,
estado civil, natureza da filiação, idade no
dia do crime e local ou situação em que
foram cometidos os crimes.
Condenados

---

F. e. m.

--2
---

-3

52707

i87

i32

4888
47164
286
369

-

-

174
12
1

124
7
1

0,26
2,45
0,29

46258
6299
103
47

175
12

124

0,27
0,13

-

-

-

-

-

-

179
3
5

120
1
2

-

-

-

-

-

-

89
98

66
66

-

119

88

-

68

44

--1

Total .
Natureza

Por
100 b.
da
f. e. m.

Julgados

--

--

4

-0,25

do alistamento:

Voluntários
Recrutados
Refraetáríos
Compelidos

.

-

Estado civil:
Solteiros
Casados.
Viúvos
Divorciado~
Natureza

-

8

-

-

da filiação:

Legítimos.
Ilegítimos.
Naturais
.
Incógnitos.

-

-

Idauc no dia do crime:
Mais de 17 e menos de 20 anos
Mais de 20 e menos de 30 anos
Local em que foi cometido

-

-

-

o erime :

~a localidade da residência ..
ora. do quartel e do local da
resldência.
. . . . . . . .

-
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2.' Série

N.o 6

.

XXI) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos tribunais ordinários no ano de 1954,
segundo as habilitações literárias.
,
c

Condenados
r---

F', e. m.
Habilitações

literárias

1

Total.
5.0 grupo
4.0 grupo
3.0 grupo
2.0 grupo
1_° grupo

1326
16960
12572
640G
6262

Julga<los

2

--

Por
100 h.
da
I. e. iu.

-3
--

-4

--

1.87

1.32

-

5
41
55
45
41

2
24
42
30
34

0,15
0,14
0,33
0,47
0,54

2.' Série
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XXII) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos tribunais ordinários, segundo o
resultado final, por distritos da sua naturalidade.
Condenados

Distritos

.Iu lgudo,

--1

2

3

i87

i32

-

2
12

2
8

-Total .
Angra do Heroísmo
A veiro
.
. . . . . .
Beja .....
Braga
....
Bragança ...
Castelo Branco
~oimbra
Vora .
Faro
Guard·a:
Leiria
Lisboa .
Portaleg~e .
Porto.
Santaré~
.
Setúbal .:
~~ana do Oa~t~lo·
íla Real
Viseu.
. ...

-

Por 100 h.
condenados

4

4

25
7
3

17

11
5

4
J
16
27
1
25
9
2
8
12

11

4
3
8
3
3
3
12
18

1
14
7

1
6
8
10

I

1,52
6,06
3,03
12,88
3,03
2,27
6,06
2,27
2,27
2,27
9,09
13,61
0,76
10,61
5,30
0,76
4,55'
6,06
7,57

540
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2.' Série

XXIII) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos tribunais ordinários, segundo o
resultado final, por profissões.
Condenados

Proilssões

Julgados

---

Por 100 h.
condenados

--3

Total.
Agricultor
Ajudante de carpinteiro
.
Ajudante de condutor auto
Ajudante de mecânico auto
Ajudante de motorista
.
Ajudante de serralheiro mecânico
Alfaiate.
Barbeiro
Barqueiro.
Boletineiro dos CTT .
Caiador.
Caixeiro
Calceteiro.
Canteiro
Carpinteiro
Carregador
.
Comerciante.
Condutor auto.
Criado de mesa
Electricista
. .....
Empregado de comércio
Empregado de escritório
Enfermeiro
. . . . . .
Estucador.
Estudante.
Fiandeiro .
Funileiro
Tndustrial .
.Tornaleiro .
Lavador de carros .
Magarefe .....
: : : : : : :
Manipulador de artigos de borracha
Marceneiro
. . . . . .
Marítimo
Mecânico de 'a~to'mÓv~is'
Metalúrgico.
Moleiro ...
Motorista.
Padeiro.
Papeleiro.

i87

i32

72
1
1
8
1
3
1
6

49

1

1
1
1
1
1
7
4

3
1
1
1
10
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2

1
1
7

37,12
0,76
0,76
5,30

2

1,52

5
1
1

3,79
0,76
0,76

1
1
1
5
3
1
1
1
1
7
2
1
2

0,76
0,76
0,76
3,79
2,27
0,76
0,76
0,76
0,76
5,30
1,52
0,76
1,52

1
1
1

0,76
0,76
0,76

2
1
1
1

1,52
0,76
0,76
0,76

1
1
1
1
2
1

0,76
0,76
0,7G
0,76
1,52
0,7G

2.' Série
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Condenados
Julgados

Profissões

--I
--Pedreiro
Picheleiro .
Pintor
Polidor de metais
Sapateiro.
Serrador
.
Serralheiro
Serralheiro I~e~â~ic~
Tecelão.
Torneiro ~e~â~ic~
Trabalhador.
Trolha
Vendedo~ de 'jo~n~i~
Vidreiro
, , , , ,

4
1
2
1
6
1
1
7
1
1
2
3
1
1

.....

Por 100 h.
condenados
3

2

2
1
1
1
5

4
1
1
2
3
1
1

1,52
0,76
0,76
0,76
3,79

-

,3,03
0,76
0,76
1,52
2,27
0,76
0,76

X.X.IV) Réus, em comissão de serviço no M, E., condenados pelos tribunais ordinários no ano
de 1954, com indicação das penas aplicadas.
Condenados
Por
100 b.
condenados

Penas aplicadas

-----

, , , ,

i32

. tiIça,
IImposto d e JUS
, , , , , , ,
M?o,rporação em depósito disciplinar
11/°11010 de imposto de justiça
..ru ta,
~r~s1dio 'milita; : : : : :
1'1 ~ correccional , , , ,
Pr~sao
,8~0 correccional e multa
P r18ao
c
'
,
Pris~
orrecc~onal SImples ,
Pri ~o Cor,reccIOnal suspensa
,
,sao maIor
PSr1sãomaior'c~lu'lar' , , , , ,
Us
~
, , , , ,
pensao de direitos políticos

Total,

1
38
1
12
2
25
24
9
8
2
9
1

-----

0,76
28,78
0,76
9,09
1,52
18,94
18,18
6,82
6,06
1,52
6,82
0,76

Por
10 000 u,
da
t. e. m.

--3
---

0,19
7,21

O,HI
2,27
0,38
4,74
4,55
1,71
1,52
0,38
1,71
0,19

2,' Série
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XXV) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos tribunais ordinários no ano de
1954, segundo o resultado final, com a indicação da sua distribuição.

..

Por 1110h.
<1/\ r. e m .

..,..o..

o

'O

.,"
o
"
U
C

F. o. m,

---!-_._
1

Total.

, , , . ,

..

'O

2:3

c

'"o"

U

I

--1--527071,87,32 °,35 °,25

direcGeral,
admiDirec-

Prática

250

49846 I t 77 i22/ 0,36 0,24

de Infantaria

:!()!)
I 1;)1)

1

I 0\1 [

HegilllCnto de infantnria II.· 2
de infantaria n.? 3
1{egiml'lIto
de intnntaria n,· 4
Hcp:ilIlClltO 11e infantaria 11.° fi
Ilcgilllento
do infantaria
II.' G
ltcgimeuto
de infantaria n.· 7
Hcgiuwnto de infantaria n.O l'l
l'l'giIIlClltO
rle iufantar ia II.· fi
HI'gillll'lItO 11einfantaria n.· 10
HI'gillll'lIto de iufantarin II.· 11
Hl'gillll'lIto
dll inínntnrin n,· 12
Ilcgilll 'II to li, infantaria
n,· 1:1
H giml'nto
de infantnrin II," H
Hl'gillll'uto III' illfantaria li.· 15

itl:!
·15\1

Bcgill1l'nto

dI' infnntnria

- I-

533
armas

Uovcrno,
ecmandos c regiões
mil itares
, , , .

Escola

li

1

1
Repartição
do Gabinete,
ções-gerais,
Repartição
Arquivo Geral e conselho
nistrativo
das V e 2,'
çÕes-Gerais..
..'",.
Direcções e inspecções das
e serviços
, . ,
Tropas activas
. , , .

J

II."

nc ..imento

HI'gif1lcnlo do infun tariu II." !li
Batalbão inlh'plllltll'ntc duintnntaria n" 17 , . , . , , , .
Batalbão indflpCIIl)Pllt ulo iII falitnria II," I, , , . , , , . ,
Il:ttalh: o illllcI'IIIUl·lIt·
li· infnntaria II," 1\1 , , .••
, , ,
lIatalhão III' ('apdo!"!!
II,. I. ,

:mo

.Jfí:1

1 070
7fi '1

nm

fila
1 fi71
1:18
1 (iHIi

II -

- I 7

fi
:1
:1
-117
1
I.

I

:1 O,(i!l O,:!6
0,1i I 0,li1
:l O,1iO 0,:17
:l 0,1i;">1 (l,Ii,I)
:! 0,77 0,51
:1 0,:17 O,:!'
:; O,fi:1 0,10
:\ 1,0....
) 0, I:)
11 1l,1\1 Il,Hl
fi O,:I~ O,:l:!
7

-

r-

I

O,OIi 0,0'.

(i:!\l

I

U,lfi'

-

1 :1\10
71\1
1\1;)

·1
I

711

711

O,~\I O,:!\I
li O,fi:j 0, lU

UPLE11ENTO
Por 100 b.
dn r. O m.

P.

"..
-e"
o
"
U

:1

n.? j .
de caçadore: n.O 5.

.í
1

de caçadores 11.° G.
de caçadores 11.° 7.
de caçadorus 11.°
de caçadores

n.O ~l.

de caçadores

!l.0

de metralhadora
rle metralhadora,

de

JIl

de

11.°3

('ligo

:~H
1!i!)
:ii:!
iM
171
1 :!!l.'l

:~
1
10
I

:1 O,í:l 0,41
0,1 0,1

I:! 10

ti

fi

11.0

O,lif) O,:!:!
I

1 ()Ii71

~

;\

O,:!8 O:~

ligeira

. . . . . • . . . . .

lt,· riurento

de artilharia

li reir:

H('fPilIlClltO

III

rrilharia

lig ira

11.° ·1

ii:!!i
l'li:!

·1
·1 O.!ll 0,7:1

0.° i1

It icim nfo ti rtilharia
n.O I.
.
H" rimento ,It· artilharia
~

0,7

1

10
11.° 1
n.O 2

.trnlhadora

H., imeuto ,1· artilharia

••• 0

[,f)(j

caçadores

III

mhos
E coh Proitica de A rtilhari a
Hl'gimcllto
d u a r t i l h a r ir
nntiat'll'a fi·a .
•
1.1 gilllcn to de artilharia li eeira
11.° 1
..
]{"giIllClltO de artilharia ligeír:
!l.0:l

-e

111.

rio caçador '. II." 2 .
II, caçadores 11.° :lo

Batalhão
Batalhão
Batalhão
Batalhão
Batalhão
Batalhão
Batalhão
Batalhão
Batalhào
Batalhào
Hahllhão
Batalhão
Batalhão

!l.0

'"o

{'o

pc ad
.

'.

o,:I:.? O,:1:!

:.!

O,I:! o,to!
()!fj
(I IIi

p ada

•••••••••••

Ile ii nto ,1C' artilh

ria p ad

11.° :I

H gim uto II artilh.
ri
co ta
I:cg-illl uto d" rtilh ri
(;rupo d
:rtilbari
I ()

n,O 1

rtilh
11.° 2

a

ri

w17
101
w()'

i-

.".
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N.o 6

..
o

-e
F. o. m,
Distribuição

d

""
'3
....

2.' Série
Por 100 h.

"'o
't:l

da f .• m.

..
..

d

o

"
-e
<1>

't:l

"

~c

c

o

C)

o

C)

1

Bateria independente de defesa
de costa n.? 1
Bateria independente de defesa
de costa n.s 2
Escola Prática
de Cavalaria
Regimento de lanceiros 1. . .
Regimento de lanceiros 2. . .
Regimento de cavalaria
n.O 3
Regimento de cavalaria n.? 4
Regimento de cavalaria n.s 5
Regimento de cavalaria n.? 6
Regimento de cavalaria
n.s 7
Regimento de cavalaria
n.s 8
Escola Prática de Engenharia
Regimento de engenharia n.> 1
Regimento de engenharia n,? 2
Batalhão de telegrafistas
. . .
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro . . . . . . .
Grupo de companhias de trem
auto
1.0 grupo de companhias
de
saúde.
2.° grupo de companhias
de
saúde.
Escola Prática de Administração Militar
1.0 grupo de companhias
de
administração
militar
.
2,0 grupo de companhias
de
administração
militar
.

Centros de mobilização
Distritos de recrutamento e mobilização
.
Estabelecimentos militares.
'I'ribunais . . . . . . .
Estabelecimentos
penais
.
Estabelecimentos
de instrução
Estabelecimentos
hospitalares
E~tabelecimentos
p r od u t or e s
DIversos
.

-2---3-

4

I

5

176
163
1068
447
540

418

2
1

3
1
1
1

0,371°,28
0,22 0,22
0,37 0,19
0,240,24

2
2
5
6
4

2
2
4
4
2

0,29 0,29
0,38 0,38
0,91 0,73
0,39 °,26
0,51 0,26

4

1

450
660

690

532
551
1523
782
903
1204

-

1

5

4 0,42 °,33

543

1

1 0,181°,18

691

5

3 0,721°,43

1026

2

1 0,19 °,10

1

1 0,16 0,16

1

-

635

1

1

164
629

0,16 -

548
i77
208
i 693

10

0,59 0,59

9 1,77 1,77

62
508

683
256
103
81

-

iO

1

-

III PARTE

Estatística disciplinar
.
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íNDIC.E
Abreviaturas

. . . . .

4\)8

I PAR'rE
Quadros referentes à força efectiva média
T) Força efectiva média, por categorias, situação e
sua distribuição
. . . . . . . . . . . . "
II) Força efectiva média, em comiqaão de serviço no
S. G. D. N. e M. E., por categorias, segundo a
natureza do alistamento e estado civil . . ..
III) Força efectiva média da G. F. e G. N. R., por categorias, segundo a natureza do alistamento e
estado civil . . . . . . . . . . . . . . '.
IV) Força efectiva média, em comissão de serviço no
S. G. D. N. e M. E., por categorias, segundo as
habilitações literárias.
. . . . . . . . . .,
V) Força efectiva média da G. F. e G. N. R., por categorias, segundo as habilitações literárias

500
502
504
506
508

II PARTE
Estatística criminal
CAPÍTULO

I

Tribunais militares
VI) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados
nos T. M. 'r., segundo as Infracções imputadas,
indicando o resultado final. . . . . . . . ..
VII) Réus da G. F. e G. N. R. julgados nos '1'. M. '1'.,
segundo as infracções imputadas, indicando o
resultado final . . . . . . . . . . . . . "
VIII) Réus, em comissão de serviço.julgados
nos '1'.:\1. '1'.,
nos anos de 1953 e 1954, por categorias, segundo
o resultado final . . . . . . . . . . . . ..
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IX) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados

X)

XI)
XII)

XIII)
XIV)

XV)
XVI)

nos T. M. T. nos anos de 1935 a 1954, segundo
o resultado final, com indicação dos reincidentes
Réus, em comissão de serviço,julgados nos T.;VI.T.,
segundo a natureza do alistamento, estado civil,
natureza da filiação, idade e tempo de serviço
no dia do crime e local ou situação em que foram cometidos os crimes . . . . . . . . . .
Réus, em comissão de serviço.julgados nos T. M.T.,
segundo as habilitações literárias . . . . . .
Réus, em comissão de serviço.julgados nos T. M. T.,
segundo o resultado final, por distritos da sua
naturalidade.
. . . . . . . . . . . . . . .
Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados
nos T. M. T., segundo o resultado final, por profissões. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réus, da G. F. e G. N. R. julgados nos T. M. T.,
segundo o resultado final, por profissões. . . .
Réus, em comissão de serviço, condenados pelos
T. M. T., com indicação das penas aplicadas ..
Réus, em comissão de serviço.julgados nos T. M.'1'.,
s~gul!do.0N resultado final, com indicação da sua
distribuição

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

XVII) Réus julgados nos T. M. T., segundo o resultado
final, por unidades das armas e serviços. . . .
XVIII) Movimento geral de processos nos T. M. T., por
tribunais, indicando o resultado final . . • . .
CAPiTULO

510

520
522
524

525
527

528
529
533
534

II

Tribunais ordinários
XIX) Réus, em comissão dc serviço no M. E., julgados
nos tribunais ordinários, segundo as infracções
imputadas, indicando o resultado final . . . .
XX) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados
nos tribunais ordinários, segundo a natureza do
alistamento, estado civil, natureza da filiação,
idade no dia do crime e local ou situação em
que foram cometidos os crimes. . . . . . . .
XXI) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados
nos tribunais ordinários, segundo as habilitações
literárias . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXlT) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados
nos tribunais ordinários, segundo o resultado
final, por distritos ela sua naturalidade . . . .
XXIII) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados
nos tribunais ordinários, segundo o resultado
final, por profissões. . . . . . . . . . . . .
XXIV) Réus, em comissão de serviço no 1\1. E., condenados pelos tribunais ordinários, com indicação das
penas aplicadas . . . . . . . . . . . . . .
XXV) Réus, em comissão de serviço no 1\1. E., julgados
nos tribunais ordinários, segundo o resultado
final, com indicação da sua distribuição. . . .
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III PAR.TE
Estatística

disciplinar

XXVI) Pessoal das unidades

das armas e serviços punido
disciplinarmente,
segundo a sua distribuição,
com indicação do número de penas disciplinares
impostas e dos reincidentes
. . . . . . . . .
XXVII) Pessoal das unidades das armas e serviços punido
disciplinarmente,
segundo a sua distribuição pelas armas e serviços, com indicação do número
de penas disciplinares
impostas e dos reineidentes ...................
XXVIII) Pessoal das unidades das armas e serviços punido
disciplinarmente
nos anos de 1953 e 1954, por
100 homens da força efectiva média, com indicação dos reincidentes.
XXIX) Movimento geral dos autos ele corpo de delito nos
quartéis-generais.
. . . . . . . . . . . . .

Afonso Magalhães de 4lmeida Fernandes.
Está conforme.

o Ajudante-General,

546

550

551
552

I
/

31.
MINI5TÉf\IO DO EXÉf\CITO

Ordem

do Exército
2.&

N.O 7

Série

1 de Julho de 1958

Publica-se ao Exército o seguinte:

l-DECRETOS

E PORTARIAS

F=tOrtarlaa:

Ministério

do Exército - Repartiçllo

Geral

. Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mimstro do Exército, nos termos do Decreto-Lei n.? 40627,
d~ 1 de Junho de 1956, conceder a Virgínia Barreira da
SIlva Patacho, filha do falecido general Luis Cândido
da Silva Patacho, a reversão do subsidio mensal no
~uantitativo de 300r>, a partir de 6 de Dezembro do ano
Bndo,. em virtude do falecimento de sua irmã Mariana
arreITa da ilva Patacho em 5 do referido mês.
}Iinistério do Exército, 13 de Maio de 1958. - O Subo
~lcre~ário de Estado do Exército, Afonso Maqolhãe» de
meida Fernandes.
(Vis:da pelo Tribunal de Contas em 3 de Junho de 1958.
Não sao devidos emolumentos, nos termos do Decreto
n.· 2~~57).
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E DISCIPLINA

Condecorações:

Presidência

do Conselho - Gabinete

do Ministro da Defesa Nacional

Por portaria de 16 de Maio de 1958:
Condecorados com a medalha comemorativa das expedições ao Estado da lndia os seguintes oficiais milicianos, na situação de disponibilidade e presentemente
estudantes da Universidade de Coimbra:
Tenente de infantaria Luís Lopes Pereira.
Alferes: de infantaria, Rui Fernandes Leal Marques, José Carlos de Melo Azevedo Coelho de
Campos e Rui Weber -de Mendonça; de artilharia, Joaquim Ubach Ferrão e Pedro Expedito
Coimbra Ferreira.
(Publicadas
de 1958).

no Diário

do Govemo

n.? 122,2,"

série,

de 23 de Maio

Por portaria de 23 de Maio de 1958:
Condecorado com a medalha de mérito militar de
1.a classe, nos termos do artigo 52.0 do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o coronel
do serviço de administração militar Manuel d e Sousa
Rosal Júnior.
(Publicada
no Diá·rio do GOV"'IIO n,? 218, 2." série,
de 1958).

Ministério

do Exército - Repartição

de 30 de Malo

do Gabinete

Por portarias de 14 de Junho de 1958:
Condecorado com a medalha de mérito militar de
2. a classe o coronel do exército italiano Giovanni
Riario Sforza, 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 tenente-coronel do exército francês Max

~.' Série
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Marie Alexis Fresson, 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
3. a classe o capitão do exército francês René Jean
Louis de Parisot de Bernecourt, 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
3. a classe o capitão do exército francês Guy Robert
Marie Joseph Lefrant, 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
3. a classe o capitão do exército francês Bernard Marie
Louis Joseph de Fomselle, 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
3. a classe o capitão do exército italiano Raimondo
D'Inzeo, nos termos do artigo 5~.0 do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946.
Condecorado com a medalha de mérito militar de
3. a classe o capitão do exército italiano Lorenzo de
Mediei Tornaquinci, 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
3.a classe o tenente do exército espanhol D. Manuel
Peres Seoane y Fernandez Villaverde, 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
3.a classe o tenente do exército espanhol D. Luis
Cabanas Rubio, nos termos elo artigo 52.0 do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946.
Condecorado com a medalha de mérito militar de
3. ~ classe o capitão de cavalaria Ant~nio Lobato de
OlIveIra Guimarães, nos termos do artigo 52.0 do ReC gnlamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946.
ondecorado com a medalha de mérito militar de
3. a classe o tenente de cavalaria Carlos' José Saraiva
Lima de Almeida e Brito, nos termos do artigo 52.0
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946.
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Repartição

Por decreto de 28 de Maio do corrente ano, publicado
no Diário do Governo n.? 126, 2. a série, da mesma
data, foi agraciado com o grau de comendador da
Ordem Militar de Cristo o coronel de cavalaria, na
situação de reserva, Bento da França Pinto de Oliveira.
Por decreto de 28 de Maio do corrente ano, publicado
no Diário do Governo n. o 126, 2. a série, da mesma
data, foi agraciado com o grau de oficial da Ordem
Militar de Avis o capitão de infantaria Octávio Hugo
de Almeida e Vasconcelos Pimentel.
Condecorados com a medalha de ouro da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as
disposições do regulamento aprovado pelo Decreto
n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, e Portaria
n.? 12731, de 4 de Fevereiro de 1949, os seguintes
oficiais do quadro dos serviços auxiliares do Exército:
Capitão, na situação de reserva, Manuel dos Santos.
Tenente Joaquim Simão Serote Nunes.
Tendo sido agraciado pelo Governo de Espanha com a
grã-cruz do mérito militar com distintivo branco o
general, na situação de reserva, Joaquim Plácido
Duarte Silva, é-lhe permitido, em conformidade com
as disposições do Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
Condecorados com a medalha de ouro da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as
disposições do regulamento aprovado pelo Decreto
n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, e Portaria
n.? 12731, de 4 de Fevereiro de 1949, os capitães:
miliciano de engenharia, do extinto quadro especial,
na situação de reserva, Raul Alfredo da Silva Gomes;
e, do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
Anastácio Rodrigues Vicente.

Por portaria de 3 de Junho de 1958:
Condecorados com a medalha de mérito militar das
classes abaixo indicadas, por, segundo parecer do
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Conselho Superior de Disciplina do Exército: se encontrarem nas condições dos artigos 26.0 e 29.0 do
Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de
1946, os seguintes oficiais:
1." classe

Brigadeiro de engenharia
Silva Freire.

Carlos Miguel Lopes da

2." classe

Coronel do corpo do estado-maior João António
da Silva.
Majores: de infantaria. com o curso geral do estado-maior, Manuel Leitão Pereira Marques; de cavalaria, Homero de Oliveira Matos e, do serviço de
administração militar, Cândido da Silva Simões.
3.· classe

Capitães: de infantaria, J osé António Rodrigues;
de artilharia, Manuel de Carvalho Garcia; de cavalaria, Emanuel Xavier Ferreira Coelho; de engenharia, Carlos Maria da ~ilva Granate e, do
serviço veterinário militar, José Joaquim Correia
Monteiro Júnior.

P01' portaria de 6 de Junho de 1958:
Co~decorado com a medalha de prata de serviços distllltos o coronel de artilharia Alberto Ferreira Macedo Pinto, por se encontrar ao abrigo da alínea a)
do artigo 17. o do Regulamento da Medalha Militar,
de 28 de Maio de 1946.

III - MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

Oficiais do quadro permanente
Ir"lcr

_ree.o

no.

quadro.:

Quadro do corpo do estado-maior:

Capitão .do corpo do estado-maior, supranumerário, da
~.a DJrecção-Geral
deste Ministério, Fernando Alerto da Cunha Baptista de Lucena de Almeida Vas-

562

ORDEM

DO EXERCITO

N.O 7

2.- Série

concelos, que, por ter deixado de fazer parte das forças
expedicionárias
ao Estado da India, regressou em
1 de Maio de 1958, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão do corpo do estado-maior, supranumerário, da
1. a Repartição da 3. a Direcção-Geral deste Ministério,
Carlos Fernando da Cunha Vieira de Araújo, que,
por ter deixado de fazer parte das forças expedicionárias ao Estado da India, regressou em 5 de Maio
de 1958, desde quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Quadro da arma de infantarIa:

Major de infantaria, supranumerário, Manuel Emiliano
Palma, que, por ter deixado de prestar serviço nas
forças expedicionárias ao Estado da índia, se apresentou neste Ministério em 29 de Março de 1958,
desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 21 de Maio de 1958, visada pejo Tribunal
de Contas em 9 de Junho de 1958. Não são devidos ornolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão de infantaria, supranumerário, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, onde continua colocado, Armindo Carlos de Oliveira Afonso, para preenchimento
de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta
situação desde 25 de Maio de 1958.
(Por portaria de 6 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Junho de 1958. Não são devidos OIOOJumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão de infantaria, supranumerário, António da Conceição de Sousa e Castro, que, por ter deixado de
prestar serviço nas forças expedicionárias ao Estado
da índia, se apresentou neste Ministério em 12 de

,
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Abril de 1958, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 19 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Tenente de infantaria, adido, António de Oliveira Baptista
e Silva, que, por ter deixado dç prestar serviço no
comando militar do Estado da India, se apresentou
neste Ministério em 29 de Março de 1958, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente de infantaria, adido, Fernando l\Ianuel da Costa
Estorninho, que, por ter deixado de prestar serviço
no comando militar do Estado da Índia, se apresentou
neste Ministério em 29 de Março de 1958, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preencbimento de vaga no quadxo.
(Por portaria de 15 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente

de infantaria, supranuruerário, Fernando Manuel , chmidt de Montalvão
e ilva, que, por ter
deixado de prestar serviço nas forças expedicionárias
ao Estado da India. se apresentou neste Ministério
em 29 de Março de 195 , desde quando deve ser
considerado ne ta situação, para preenchimento
de
vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Tenente de infantaria, upranumerário,
Francisco Manuel
Homem de Gouveia Costa Fernandes, que, por ter
deixado de prestar serviço nas forças expedicionárias
ao Estado da Índia, se apresentou neste Ministério
em 29 de "Março de 1958, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria dI' 15 de Maio de 1958, vi ada pelo Tribunal
de Contas em 26 de .J unho de 195 .• ' âo ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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Tenente de infantaria, supranumerário,
Raul Duarte
Cabarrão, que, por ter deixado de prestar serviço nas
forças expedicionárias ao Estado da India, se apresentou neste Ministério em 29 de Março de 1958, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente de infantaria, supranumerário,
Jorge Alexandrino Araújo Correia, que, por ter deixado de prestar
serviço nas forças expedicionárias ao Estado da India,
se apresentou neste Ministério em 12 de Abril de 1958,
desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenente de infantaria, supranumerário, António Salgadinho São Brás, que, por ter deixado de prestar serviço nas forças expedicionárias ao Estado da India,
se apresentou neste Ministério em 29 de Março de
1958, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente de infantaria, adido, José Olavo Correia Ramos,
que, por ter deixado de prestar serviço no comando
militar do Estado da índia, se apresentou neste Ministério em 12 de Abril de 1958, desde quando deve
ser considerado nesta situaçâo, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 19 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos de Decreto n.? 22257).

Tenente de infantaria, supranumerário, António Marques
de Abreu, que, por ter deixado de prestar servic;o
nas forças expedicionárias
ao Estado da índia, se
apresentou neste Ministério em 12 de Abril de 1958,
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desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 19 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Quadro da arma de artilharia:

Capitão de artilharia, adido, João Luís de Almeida Rebelq, que, de regresso do comando militar do Estado
da India, embarcou de regresso à metrópole em 12
de Abril de 1958, desde quando deve ser considerado
nesta situação para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão de artilharia, adido, Joaquim Humberto da Silva
Porto Oneto, do comando militar de Macau, que, por
ter deixado de prestar serviço no ultramar, embarcou
de regresso à metrópole em 17 de Maio de 1958,
desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 6 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22257).

Capitão de artilharia, supranumerário, Manuel de Carvalho Garcia, que, por ter deixado de fazer parte das
forças expedicionárias ao Estado da India (regimento
de artilharia ligeira n." 1), se apresentou em 29 de
Março de 1958, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 6 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão de artilharia, adido, José Duarte Xavier da
Silva Palhares Correia de Meneses Nogueira Marinho
Falcão, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Macau, embarcou de regresso à
metrópole em 3 de Maio de 1958, desde quando deve
ser considerado nesta situação, para preenchimento
de vaga no quadro.
'
(Por portaria de 21 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em \) de Juuho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Capitão de artilharia, supranumerário,
Álvaro Manuel
Vilares Oepeda, do regimento do artilharia antiaérea
fixa, para preenchimento de vaga no quadro, devendo
ser considerado nesta situação desde 10 de Maio de
1958, por ter deixado de pertencer ao referido regimento.
(Por portaria de 21 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Junho rle 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22 257).

Alferes de artilharia, supranumerário, do regimento de
artilharia antiaérea fixa, José João de Sousa Veiga
da Fonseca, por ter deixado de prestar serviço no
referido regimento, devendo ser considerado nesta
situação desde 10 de Maio de 1958, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 21 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Quadro da arma de cavalarla

i

Capitão de cavalaria, supranumerário, do regimento de
cavalaria n.? 5, onde continua colocado, António Manuel da Palma Baracho, para preenchimento de vaga
no quadro, devendo ser considerado nesta situação
desde 5 de Junho de 1958.
(Por portaria de 13 de .J unho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Quadro do serviço de saúde militar:
Médicos:

Tenente módico, supranumerário, do 1.0 grupo de companhias de saúde, António Pereira da Oosta, que, por
ter deixado de prestar serviço no comando militar _dO
Estado da índia, regressou em 12 de Abril de 1908,
desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Ôontas em 23 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
F armacluticos :

Capitão farmacêutico, adido, Cástulo Manuel Moreira
Correia, quo, por ter deixado de prestar serviço no
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comando militar de Macau, regressou em 1 de Abril
de 1958, desde quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 6 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Quadro do serviço de administração

militar:

Capitão do serviço de administração militar, supranumerário, do regimento de engenharia n.? 1, onde continua colocado, Eugénio Rodrigues Coelho, que, por
ter deixado de prestar serviço no Estado da índia,
onde se encontrava como expedicionário, regressou
em 12 de Abril de 1958, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 6 de Junho de 1a58, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de 1058. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.022257).

Capitão do serviço de administração militar, supranumerário, do 2.° grupo de companhias do mesmo serviço, onde continua colocado, Hélder Tomás Virgilio,
que, por ter deixado de prestar serviço no Estado da
índia, onde se encontrava corno expedicionário, regressou em 26 de Abril de 1958, desde quando deve
ser con iderado nesta situação, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 6 de Jnnho de 1958, visada pelo Trihunal
de Contas em 17 de J unho de 1958. Não são devidos emolumontos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente do serviço de admini tração militar, supranumerário, do batalhão de caçadores n.? 2, José dos
Santos Castro. que, por ter deixado de prestar serviço
no Estado da índia, regressou em 12 de Abril de 1958:
desde quando deve ser con iderado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 2 ele Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas cm ~3 de .T unho ele 1958. -ão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Quadro dos serviços auxiliares

do Exército:

Capitão do quadro dos serviço auxiliares do Exórcito,
supranumerário,
da 1. a companhia disciplinar, onde
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continua colocado, José Maria Ferrão, devendo ser
considerado nesta situação desde 9 de Maio de 1958,
para preenchimento de vaga no quadro.
Por portaria de 28 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257)

SupranurYlerárlos
os
quadros:

por

excedererYl

Corpo do estado-maior:

Major do corpo do estado-maior, adido, António Adriano
Faria Lopes dos Santos, que, por ter deixado de
prestar serviço no comando militar de Macau, se apresentou em 22 de Abril de 1958, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 21 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Infantaria:

Coronel de infantaria, adido, António Pedro
que,por ter deixado de prestar serviço no
militar de Moçambique,
regressou em 26
de 1958, devendo ser considerado nesta
desde a mesma data.

de Mira,
comando
de Abril
situação

(Por portaria de 21 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).

Tenente-coronel
de infantaria, adido, Artur da Mota
Freitas, que, por ter deixado de prestar serviço no
Ministério do Interior, na Policia de Segurança Pública, se apresentou em 2 de Maio de 1958, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Junho de 1958. Não sào devidos emolumentos, 110S termos do Decreto n.? 22257).

'I'enente-coronsl de infantaria, adido, Edmundo da Luz
C~n?a, .que, por ter deixado do prestar serviço n?
Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republt-
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cana, regressou a este Ministério em 1 de Junho de
1958, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Capitão de infantaria, supranumerário, Francisco David
Preto Rodrigues, que, por ter deixado de prestar serviço como expedicionário no Estado da lndia (batalhão
de caçadores n.? 4), se apresentou em 12 de Abril
de 1958, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 21 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Cavalaria:

Capitão de cavalaria, supranumerano, do regimento de
cavalaria n." 5, Adelino Mendes da Silva, que, por
ter deixado de, prestar serviço como expedicionário
no Estado da India, se apresentou em 29 de Março
d.e 1958, desde quando deve ser considerado nesta
sltuação.
(Por portaria de 21 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Capitão de cavalaria, adido, António Manuel da Palma
B~racho, que, por ter deixado de prestar serviço no
Mlllistério do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
regressou em 1 de Maio de 1958, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos nos termos do Decreto n.? 22257).

Serviços auxiliares do Exército:

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército.
su~ranumerário, João Vaz Roberto, do regimento de
artilharia antiaérea fixa, que, por ter deixado de prestar serviço no mesmo regimento, regressou em 25 de
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nesta

(Por portaria de 6 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Tenente do quadro elos serviços auxiliares do Exército,
adido, Aquilino Cândido Torres, que, por ter deixado
de prestar serviço no comando militar de Moçambique,
regressou em 16 de Maio de 1958, devendo ser considerado nesta situação desde a mesma data.
(Por portaria de 6 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário Avelino de Araújo, do regimento de
infantaria n. o 1, onde continua colocado, que, por ter
deixado de prestar serviço como expedicionário no
Estado da índia, se apresentou em 12 de Abril de
1958, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Albino dos Santos, que, por ter deixado de
prestar serviço no Ministério das Finanças, na Guarda
Fiscal, regressou em 7 de Maio de 1958, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Passagem
rárlo:

à situação

Forças eventualmente

de supranume-

constituídas

Regimento de artilharia

no continente:

antiaérea

flxa

Tenente de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea :fixa, Carlos Alberto de Castro Silva Gaspena,
nos termos da segunda parte do artigo 58.0 do Decreto-Lei n. o 28401, substituido pelo Decreto-Lei n. 032 69?,
de 20 de Fevereiro de 194:3, e ao abrigo da Portarla
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n.? 10620, de 11 de Março de 1944, para preenchimento de vaga no quadro ainda incompleto, devendo
ser considerado nesta situação desde 24 de Maio de
1958.
(por portaria de 6 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Forças eventualmente

constitnidas

no ultramar:

Estado da lndla

Alferes de artilharia José João de Sousa Veiga da Fonseca, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1,
onde continua colocado, nos termos da segunda parte
do artigo 58.° do Decreto-Lei n.? 28 401, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 32692, de 20 de Fevereiro de 1943,
e ao abrigo da Portaria n." 11 0Z9, de 31 de Agosto
~e 1945, por ter sido nomeado para fazer parte das
forças expedicionárias ao Estado da índia, devendo
ser considerado nesta situação desde 10 de Maio de
1958.
(Por portaria de 21 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Junho de 1\)58. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto 0.0 22257).

Càpitão de cavalaria, do regimento de lanceiros 1,
:Manuel António Minas da Piedade, nos termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n.? 28 401,
al~erado pelo Decreto-Lei n. ° 32 692, de 20 de FevereIro de 1943, e ao abrigo da Portaria n.? 11 079,
de 31 de Ago to de 1945, por ter sido nomeado para
faz~rparte das força expedicionárias ao Estado da
índlu, devendo ser con iderado nesta situação desde
5 de Junho de 1958.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de llJ5 . Tão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Capitão do serviço de administração militar, do grupo
~e artilharia de guarnição, Armando de Brito Martins
Doelho, nos termos da segunda parte do artigo 58.° do
~Croto-Lei n.? 28401, alterado pelo Decreto-Lei
32 ?92, de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da
t Ort~rLa n.? 11 079, do :31 do Agosto de 1945, por
er Sido nomeado para fazer parte das força expedi-
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cionárias ao Estado da Índia, devendo ser considerado
nesta situação desde 10 de Maio de 1958.
(Por portaria de 28 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção) Henrique Luis Diogo de Carvalho, do regimento de cavalaria n.? 6, por ter sido
nomeado para fazer parte das forças expedicionárias
ao Estado da lndia, devendo ser considerado nesta
situação desde 5 de Junho de 1958.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
PassagerTl

à situação

de

adido:

No nltramar:
Cabo Verde

Capitão de infantaria, do comando militar de Cabo Verde,
Artur de Sá Seixas, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço no ultramar, ao abrigo
da alinea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 39816,
de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 25 de Maio de 1958.
(Por portaria de 6 de Junho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Junho de 1958).
S. Tomé e Príncipe

Alferes do serviço de administração militar, do regimento
de lanceiros n.? 2, Manuel Maria de Sousa Tanlindo,
por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
de serviço na província de S. Tomé e Príncipe, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Junho
de 1958.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 25 de Junho de 1958).
Estado da I ndia

Capitão do corpo do estado maior, no quadro, Fernando Alberto da Cunha Baptista de Lucena de Almeida Vasconcelos, nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço no Estado da Índia, ao abrigo da
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alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de
14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Maio de 1958.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Junho de 1958).

Capitão do serviço de administração
militar, do comando
militar do Estado da India, Hélder Tomás Virgilio,
por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
de serviço no ultramar, ao abrigo da alinea a) do
artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação desde 26 de Abril de 1958.
(Por portaria de 6 de Junho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 16 de .Tunho de ] 958).
Macau

Alferes de cavalaria, do comando militar de Macau,
João Manuel Duarte, Moniz Barreto, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
no ultramar, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do
Decreto-Lei n." 39816, de LI: de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de
Junho de 1958.
(Por portaria de 20 de Junho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Junho de 1958).
ElIl outros ~nnistérios :
Ministério

do Ultramar

Dei.'Cade ser considerado na situação de adido na Escola
do. ~xército, onde exercia o cargo de professor catedrattco da 25. a cadeira, do qual fica exonerado por
esta portaria, continuando, porém, na mesma situação
de adido no Ministério do Ultramar, por ter sido nollleado, por portaria de 3 de Fevereiro de 1958, direcdos Serviços de Urbanismo e Habitação da Direcçãoire~al. ~e Obras Públicas e Comu~icaçõ~s do referido
J tnIsterlO, o major de engenharia, adido, Armando
osé Marques Girão, devendo ser considerado nesta
nOVa situação desde 25 de Abril de 1958.

ta

(P~r portaria de 13 de Junho de 1958, anotada pelo Tribunal
( e Contas em :!5 de Junho de 1958).
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Em estabelecimentos militares :
Eatabelecimento.

de inatruçio:

Escola do Exército

Major do corpo do estado-maior, supranumerário, António Adriano Faria Lopes dos Santos e capitão de
engenharia Manuel Mauricio Bravo Ferreira,
por
terem sido nomeados, por portarias desta data, professores adjuntos da Escola do Exército, devendo ser
considerados nesta situação desde a data da presente
portaria.
.
(Por portaria de 20 de Junho de 1958, anotada
de Contas em 30 de Junho de 1958).
E.tabelecimento.

pelo Tribunal

produtore.:

Manutenção Militar

Coronel do serviço de administração militar Manuel Domingos, por ter sido nomeado, por portaria desta data,
direotor da Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta situação desde 25 de Maio de 1958.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958, anotada
de Contas em 25 de Junho de 1958).
Passagem

SI situação

de

pelo Tribunal

reserva:

Coronel de artilharia, adido, promotor de justiça do
Supremo Tribunal Militar, Mário Augusto da Assun0
ção Marques, nos termos da alínea a) do artigo 12.
do Decreto-Lei n. o 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n." 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 16 de J unho de 1958.
(Por portaria de 20 de J L1Ohode 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Julho de 1958. Não são devidos emOlumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Capitão de cavalaria, adido, em serviço no l\1inistér~o
do Interior, na Policia de Segurança Pública, AntónIO
de Oliveira Cascais, nos termos da alínea b) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n." 36301, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952,
devendo ser considerado nesta situação desde 16 de
Maio de 1958.
(Por portaria de 28 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Coronel do serviço de administração militar, adido, director da Manutenção Militar, cargo de que fica exon-erado pela presente portaria, Manuel de Sousa Rosal
Júnior, nos termos da alínea a) do artigo 12.° do
Decreto-Lei n.? 36 304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo
ser cousiderado nesta situação desde 25 de Maio de
1958.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958lyisada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do quartel-general da 2.a região militar, Joaquim Pereira Abrantes, nos termos da alínea a) do artigo 12.°
do Decreto-Lei n.? 36 304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38 916, de 18 de Setembro de -1952, devendo ser
considerauo nesta situação desde 9 de Maio de 1958.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, do batalhão de caçadores n." 9, Aurélio Manuel da Rocha, nos termos da alinea a) do
artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952,
de\'endo ser considerado nesta situação desde 29 de
Maio de 1958.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de 1958. 'ão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
J::)

aSsagem

à

situação

de

reforma:

(Despacho
de 20 de Maio de 1958 da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Prevldêncta,
publicado no Diário do Govel'1lo n.' 123,
2.' série, de 24 do mesmo mlls e ano).

General Álvaro Teles Ferreira
Março de 1958.

de Passos, desde 1 de

Brigadeiros:
António Manuel da Mota e Costa, desde 17 do Maio
de 1938.
João José
oares ~ilhão, desde 28 de Setembro
de 1957_
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Coronéis de infantaria:
Celestino Rodrigues da Costa, desde 1 de Fevereiro de 1958 .
.Abel Magno de Vasconcelos, desde 12 de Março
de 1958.
Coronel de artilharia Carlos Gonçalves Pereira de Barros, desde 3 de l\farço de 1958.
Major do serviço de administração militar Eduardo
António Monteiro, desde 1 de Março de 1958.
Capitão de cavalaria Manuel Vieira, desde 26 de Outubro de 1955.
Capitão do serviço de administração militar Mário Baptista Ribeiro, desde 16 de Fevereiro de 1958.
Tenente do serviço de administração militar António
Cesário, desde 20 de Fevereiro de 1958.
Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Luis de Lima Castela, desde 17 de Fevereiro
de 1958.
Todos na situação de reserva e nos termos da alinea a) do artigo 13.° 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 a' data que a
cada um foi indicada, ao abrigo do § único do artigo 12.,1,.°do mencionado Decreto-Lei n." 3630.,1,.
(Por portaria de 28 de Maio de 1058. Não carece de visto ou
anotação do Tribunal de Contas).
(Dospncho do 20 JU1Iho do 19:\8, da Caixa Geral de DeIló:Il~~
Crédito e Previdência,
publlcud o 110 Diário do Gorernu u. 1
2," sórie, do 24 do mesmo mês o ano).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exér~i~O,
da 2. a Repartição da La Direcção-Geral deste l\fIrostério, João Augusto Lima, nos termos da alínea b)
do artigo 13.° do Decreto-Lei n.? 3G 304, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro. de
1952, por ter sido julgado incapaz de todo o servlçdo,
devendo ser considerado nesta situação desde 17 e
Maio de 1958, de harmonia com o § único do artigo 124.° do mencionado Decreto-Lei n." 3630.,1,.
(Por portaria de 25 de Junho do 195~, Não carece de visto
ou anotação do Tribunal de Contas).
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Oficiais de complemento
Abatidos:

Abatido ao quadro dos aspirantes a oficial milicianos
de artilharia, nos termos do § 1.1> do artigo 97.° do
Decreto-Lei n.? 36304,- alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, por ter passagem à classe de sargentos milicianos no posto de
segundo-sargento miliciano, o aspirante a oficial miliciano de artilharia, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1, Joaquim Rebordão Leitão.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Junho de 1958).
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar serviço na província de
Angola, onde se encontrava em comissão militar, o
alferes miliciano de infantaria, adido, António Serra
Cohen, devendo ser considerado nesta situação desde
19 de Abril de 1958, ficando em disponibilidade.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Junho de 1958).
Quadro do serviço de administração militar:

Considerados regressados ao serviço deste Ministério,
por terem deixado de prestar serviço na província
d~ Macau, os alferes milicianos do serviço de admi~lstração militar adidos, José Manuel Ribeiro Soares
a Costa e F'rancisoo Pessanha Leite Monteiro, de~endo ser considerados nesta situação desde, respectIvamente, 26 de Maio e 1 de Abril de 1958, ficando
na disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Junho de 1958).
t::a
a8Sagem

à situação

de

adido:

No ultramar:

'1'

Moçambique

e:ente miliciano de infantaria, do batalhão indepenente de infantaria n." 18, Manuel Inácio Botelho de
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Melo, por ter sido requisitado para desempenhar uma
comissão de serviço na província de Moçambique, ao
abrigo da alinea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n." 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser
considerado nesta situação desde 27 de Abril de 1958.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Junho de 1958).

Aspirante a oficial miliciano médico, do batalhão de
metralhadoras n.? 2, Joaquim Borges Martins, por ter
sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço na provincia de Moçambique, ao abrigo da
alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816,
de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Maio de 1958.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Junho de 1958).
Baixas

de serviço:

Alferes milicianos:
De infantaria Isidoro Alberto Martins Paço Viana,
do batalhão de caçadores n. ° 9, desde 7 de Abril
de 1958.
De artilharia Jorge Manuel Lobo da Silveira Luis
Sequeira, do regimento de artilharia de costa,
desde 11 de Outubro de 1957.
Aspirantes

a oficial milicianos:

De infantaria Fernando Farrajota Luciano, do r~gimento de infantaria n." 1, desde 11 de Abnl
de 1958.
De artilharia Fernando Loureiro Sousa de Almeida,
do comando militar de Angola, desde 25 de Abril
de 1958.
Todos nos termos da última parte do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 19?7,
por terem sido julgados incapazes de todo o servIÇO
militar, devendo ser considerados nesta situação desd~
a data que a cada um vai indicada, ao abrigo do § 1.
do artigo 90.0 do Decreto n.? 17378, ele 27 de Setembro de 1929.
(Por portaria de 28 de Maio de 1058, anotada pelo Tribunal
de Contas em 11 de .Junho de 1958).
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Oficiais 'do quadro permanente
Ar-mas

e ser-vlços-:

llinistério do Exército:
2.' Direcção-Geral- I.' Repartiçilo

Capitão do quadro dos serviços auxiliares lio Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços J oão Inácio Loja.
(Por portaria de 25 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
2.' Direcção-Geral - 3.' Repartição

Tenente-coronel do serviço de administração militar, o
major do mesmo serviço Norberto Lacerda Benigno.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Ministério do Exercito - Direcções das armas e serviços:
Direcção do Serviço de Administração Militar -Inspecções

Coronel do serviço de administração militar, inspector,
o tenente-coronel
do mesmo serviço, subinspector,
Armónio do Nascimento Guerra.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Major do serviço de administração militar, subinspector,
o capitão do mesmo serviço, adido, chefe da sucursal
da Manuten~ão Militar de Évora, cargo de que fica
~xonerado por esta portaria) Francisco de Macedo
.tIagalhãe s.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas cm 26 de Junho de 1958. São devidos ornolunlcntos, nos termos 'do Decreto n.s 22257).
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Oficiais de complemento
Armas

e serviços:

Ministério do Exército - Quartéis-generais
militares:

e comandos

Angola
Comando militar

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, José Luis Andrade Teixeira da Costa,
Osvaldo J OSÓ da Costa Teixeira e Aureliano Marques
de Oliveira, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, Hugo Renato Afonso l\1ota, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade,
o aspirante a oficial miliciano de engenharia, em disponibilidade, José l\Iiguel Simões Raposo, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Junho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Moçambique
Comando

militar

Alfores milicianos de infantaria, em disponibilidudc, os
aspirantes a oficial milicianos do infantaria, em dil'ponibilidade, Manuel António Lourenço, Artur ~[eil:iJll
Ferreira da Conceição, Eduardo Eugénio 1\Ionte~ro
Rebelo de Queirós, Vítor Barata da Cruz, Rui .Plácido
de Arriaga Leite Fragoso, Virgílio Augusto Manteu,
António do Carmo Simões, Domingos Dias, Forr:nnJo
Eugénio Dias de Figueiredo, contando a antigUidade
desde 1 de Novembro de 19D7.
Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, ?
aspirante a oficial miliciano do cavalaria, em Jispon~bilidadc, José Manuel l\fcgre Pires, contnndo a antlguidado desde 1 do Novcmhro de 1Dj7.
(Por portaria de 1 de Abril de 1058, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de .Iunho de 1958. São devidos emolumentOH, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Cabo Verde
Comando militar

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
o aspirante
a oficial miliciano
de infantaria,
em disponibilidade,
Aristides
Florentino
de Oliveira
Soares
Lopes, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro
de 1957.
•

(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Junho de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).

Tenonte miliciano de artilharia,
em disponibilidade,
o
alfores miliciano
do artilharia,
em disponibilidade,
Fe.rnando }\faria Gaspar Coutinho,
contando
a antigUidade desde 1 de Dezembro
de 1955,
(Por portaria de 1 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Milllst(lrio do Exército - (!uadros das armas e serviços,
escolas pratícas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n,· 2

Alfe~~s. milicianos
de infantaria,
os aspirantes
a oficial
mlllclanos
de infantaria
Carlos
Velosa
Curvalbul,
~OHé
Alberto
Boulain de Aguiar, Manuel Casimiro
csus (,hanto, Francisco
Baptista Martins e João 1fa~uOl Varandas Lopes Iuês, contundo a antiguidade
esde 1 de X ovembro de Hlj7,
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Junho de 1958. São devidos cmolumcntos, nos termos (lo Derreto n.? 22257).
Regimento de infantaria

n. ° 5

·1"
'1' cm (ISPOlll íbílíd
llll iciano do infantariu,
nina d o, O
b~Flrante 11 oficial miliciano do infantaria, em dísponiI Idade, Carlos Eduardo
Serras
Correia
1Iucbado,
Contando a antigu idado desde 1 de N ovembro de 1057,

Alferes,

(P~r portaria de 1 de Abril de l!J58, visada pelo Tribunal
(e Contas em 1·1 de J unho de 1958. São devidos emoluIllentoti, nos termos do Decreto B.O22257),
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n. ° 13

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria José Eugénio Moutinho Tavares Salgado e Inocêncio Augusto Vidal, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Junho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22 257).
Batalhão independente de infantaria

n.O 17

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Carlos Manuel Ramos da Silveira e Manuel de Brito
Duarte, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1957.
(Por portaria de 31 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Batalhão de caçadores n.O 4

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria António Maria Soares Ruanocontando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Junho de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).

Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n.· 3

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia Rui Amadeu Paninho RamoS
Reynaud, contando a antiguidade desde de 1 de Novembro de 19b7.
(Por portaria' de 1 de Abril de 1958, visada pelo 'rribun aI
de Contas em 11 de Junho de 1958. São devidos emol umentes, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de artilharia

n.O 6

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial m/liciano de artilharia Rodrigo Teles da Silva, cODtaD(o
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958 visada pelo 'l'ribunal
de Contas em 11 de Junho <1e 1958. São devidos emolumentes, nos termos do Decreto n.s 22257).
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de costa

Alferes miliciano de artilharia. o aspirante a oficial miliciano de artilharia Artur Bernardino Lampreia Galhordas, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Junho de 1958 São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 2~ 257).
Regimento de artilharia

antiaérea fixa

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia Manuel Martins Salgueiro, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
Alferes miliciano do serviço de administração militar,
o aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço
Eduardo José Fernandes Pereira de Lima, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Junho de 1D58. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto fi"0 22257).
Grupo de artilharia

de guarnição

Alf~~es miliciano de artilharia, o aspirante a oficial milICIano de artilharia Alvaro José de Almeida Guerra,
contando a antiguidade de sele 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Junho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Cavalaria:
Regimento de lanceiros n.O I

Asp~r~nte a oficial miliciano do serviço de administração
mIlItar, o soldado cadete n." 11/57, da escola prática
do mesmo serviço, José de Matos Torres, contando
a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1958. Não carece
visto ou anotação do Tribunal de Contas).

A. lferes

de

Regimento de cavalaria n.O 7

.' o aspirante a oficia
. 1 mi.
1"'
IDl'li'ciano de cavalaria,
lClano de cavalaria J oão Martins Abrantes, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Junho de 1958. São devidos omolumentos, 1I0S termos do Decreto 11.° 22257).
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Engenharia:
Grupo de companhias de trem auto

Tenente miliciano de engenharia, em disponibilidade,
o alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade,
Fernando António Mora Coelho, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 16 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Junho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes milicianos do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, os aspirantes a oficial milicianos do quadro
dos mesmos serviços Carlos Alberto Marques Calisto
Cerqueira Alves Milheirão e Fernando Amaro Monteiro, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958~visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Junho de 19;)8. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
Serviço de adminiatração militar:
2.° grupo de companhias de administração

militar

Alferes milicianos do serviço de admíuistraçâo militar,
os aspi.rantes a oficial milicianos do mesmo serviço
lIeitor Nuno Fernandes Castanheira, António Lourenço Cordeiro e Rui de Castro Vaz Pinto, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
Alferes milicianos do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, os aspirantes a oficial milicianos do quadro
dos mesmos serviços Carlos Manuel Fonseca de Melo
e Mário Fernandes Queirós de Barros Ferreira, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1!Jf)8,visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Junho de 1!J58.São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Alferes miliciano de infantaria,
cial miliciano de infantaria,

adido, o aspirante ii. ofiadido, Mário de Sousa
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Sebastião. Conta a antiguidade
bro de 1957.
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desde 1 de N ovem-

(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Junho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente miliciano de artilharia, adido, o alferes miliciano
de artilharia, adido, Albano José Ribeiro de Almeida,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 7 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
(Forças expedicionárias

ao Estado da índia)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Francisco Ferreira Martins. Conta
a antiguidade desde 1 de Novembro de H)57.
(Por portaria de IOde Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Junho de 1958. São devidos emolumentos nos termos do Decreto n.? 22257).
Moçambique
Comando militar

Alf~res miliciano de infantaria, adido, o aspirante a ofl?lal miliciano de infantaria, adido, do regimento de
Infantaria n.? 5, Rui Eduardo de Bastos Lacerda.
Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Junho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
corpo

do

estado-maior:

No quadro do corpo:
3.· região militar - Quartel-general

M~or do corpo do estado-maior, da 3.a Direcção-Geral
~ t.e Ministério, IIenrique Alberto de Sousa Guerra
JUlHor.
(rOl' portaria

de 27 de Junho de 1958).
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serviços:

MinIstério do Exéréito:
I." Direcção-Geral-

3.' Repartição

Major de infantaria, do regimento
José Rodrigues de Oliveira.

de infantaria

n." 1,

(Por portaria de 13 de Junho de 1958).

Major de infantaria, do regimento
Alexandre Bento.

de infantaria n.? 11,

(Por portaria de 20 de Junho de 1958).

2,' Direcção-Geral-

3." Repartição

Capitão do serviço de administração militar Eugénio
Rodrigues Coelho, do regimento de engenharia n,° 1.
(Por portaria de 6 de Junho de 1958).

do serviço de administrnção militar, do quartel-general da 3. a região militar, José dos Heis Rodrigues.

Capitão

(Por portaria de 27 ele J unho de 1\:)58).

Tenente do serviço de administração
militar, do regimento de infantaria n.? 12, Cirilo de Aguiar Santos.
(Por portaria de 27 de Junho de 1\:)57).
3.' Direcção-Geral

'I'enento-coronel de infantaria, comandante do bntalhãc
independente de infantaria n. ° 17, Joaquim de Sousa
Xavier.
Major de infantaria, 2.° comandante do batalhão do caçadoros n." 1, António Veiga Fialho.
(Por portaria de 20 de Junho de 1958).

Major de infantaria,
liano Palma.

no quadro da arma, Manuel Emi(Por portaria de 21 de Maio de 1958).

Major de infantaria, do regimento
Joaquim Duarte Miranda.

de infantaria

n." 7,

(Por portaria de 30 de Junho de 1(58).
Direcção dos Serviços do Ultramar

Maj 01' do infantaria, do regimento de infantaria
Joaquim Luciano Marafusta Marroiros.

n,°

Hi,

(Por portaria de 20 de Junho ele 1(58).
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N.· 1

Capitão de cavalaria, supranumerário,
da Silva.

Adelino Mendes

(Por portaria de 21 de Maio de 1958).

/

MinistérIo do Ex.ército - Quartéis-generaIs:
Governo Militar de Lisboa

Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n." D,
José Mateus de Magalhães.
Tenente de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1,
Fernando dos Santos Ribeiro da Cunha.
(Por portaria de 20 de Junho de 1958).
3.' região militar

Major de infantaria, do regimento de infantaria n." 2,
Carlos Franciseo Sartóris Galrão.
(Por portaria de ~Ode Junho de 1958).
Comando militar dos Açores

Capimo de artilharia, da 3. a Direcção-Geral
tério, J uão Maria Paulo Varela Gomes.

deste Minis-

(Por portaria de 27 de Junho de 1!l58).
Ministério

do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel do infantaria,
Mesquita da Silva.

supranumerário,

Raul Augusto

(Por portaria de 27 de Junho de 1958).

Cor~~el do infantaria, supranumerário,
do comando
lllllttar de Moçambique, António Pedro de Mira.
(Por portaria de 21 de Maio de 1!l58).
Direcção da Arma de Artilharia

üal't~
II ao do artilharia, no quadro da arma, Joaquim Humberto da Silva Porto Oneto.
(Por portaria de 20 de Junho de 1958).
Direcção do Serviço de Administração Militar

üOr?~el do serviço de administracão militar, supranume~a.r~o, do 2.° grupo de companhias de administração
nllltar, José Francisco dos Santos.
(Por portaria de 27 de J unho de 1958).
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Ministério do Exército - Quadros <las armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Escola Prática

de Infantaria

Capitão de infantaria, da 3. a Direcção-Geral
tério, António Luciano de Matos.

deste Minis-

(Por portaria de 20 de Junho de 1958).
Regimento de infantaria

n. o I

Capitão de infantaria, da Direcção dos Serviços do Ultramar, Pedro de Barcelos.
(Por portaria de 24 de Junho de 1958).

Capitão de infantaria, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Luís Filipe Bandeira de Lima Osório Bernardo.
(Por portaria de 20 de Junho de 1958).
Regimento de infantaria

n. o 2

Comandante, interino, o tenente-coronel de infantaria,
2. o comandante, Abel Barroso llipólito.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).

2. o comandante, interino, o major de infantaria, da
3. a Direcção-Geral deste Ministério, Ernesto Fontoure
Garcês de Lencastre.
(Por portaria de 20 de J unho de 1958).

Capitão de infantaria, do Colégio Militar,
Júlio da Nóbrega Pinto Pizarro,

Adalberto

(Por portaria de 24 de Junho de 1958).

Capitães de infantaria, no quadro da. arma, António
Mendes Baptista e, do batalhão de metralha.doras
n.? 2, Camilo Augusto de Miranda Rebocho Vaz.
(Por portaria de 24 de Junho de 1958).

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Francisco
Manuel de Gouveia Costa Fernandes.
(Por portaria (le 15 de ]\faio (101958).
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n. ° 3

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. o 5,
Cesário Santos Miguel.
.
(Por portaria de 24 de Junho de 1958).
Regimento de infantaria n. ° 4

Capitão de infantaria,
Moura Kock Fritz.

da direcção da arma, Álvaro de
(Por portaria de 24 de Junho de 1958).

Tenente de infantaria, no quadro da arma, António Salgadinho São Brás.
(Por portaria de 15 de Maio de 1957).
Regimento de infantaria

Capitão de infantaria,
Freire de Almeida.

n.O 5

do Colégio "h,[ilitar, João Lnís
(Por portaria de 24 de Junho de 1958).

Regimento de infantaria

Major de infantaria, do regimento
Mário Garcia da Silva.

n.O 6

de infantaria n." 8,

(Por portaria de 20 de Junho de 1958).
Regimento de infantaria

n.O 7

Capitão de infantaria, do quartel-general
militai', Manuel Ferreira Nobre Silva.

da 3. a região

(Por portaria de 24 de Junho de 1958).

Tenente de infantaria, no quadro da arma, António Marques de Abreu.

(Por portaria de 19 de Maio de 1958).

Regimento de infantaria n.O 8

Oapitães de infantaria, da direcção da arma, Júlio dos
Santos Batel e, do regimento de infantaria n. o 6,
Cassiano Diego da Silva.
(Por portaria de 24 de Junho de 1958).

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Fernando
Manuel da Costa Estorninho.
(Por portaria de 15 de Maio de 1958).
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n.· 9

Capitães de infantaria, da direcção da arma, José Leitão
Fernandes de Carvalho e, do regimento de infantaria
n.? 16, Salvador de Jesus Abreu.
(Por portaria de 24 de Junho de 1958).
Regimento de infantaria

n.· II

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Jorge Alexandrino Araújo Correia.
(Por portaria de 15 de Maio de 1958).
Regimento de infantaria

n.· 12

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria
José Júlio de Azevedo Valarinho.

n.? 7,

(Por portaria de 27 de Junho de 1958);
Regimento de infantaria

n.· 13

Capitão de infantaria, da direcção da arma, José António de Sousa Magalhães.
(Por portaria de 24 de Junho de 1958).
Regimento de infantaria

n.· 15

Comandante, interino, o tenente-coronel de infantaria,
supranumerúrio , Edmundo da Luz Cunha.
(Por portaria de 13 de .Junho do 1958).

Tenente de infantaria, no quadro da arma, António de
Oliveira Baptista e Silva.
(Por portaria do 15 de Maio de 1958).
Regimento de infantaria

n.· 16

Major de infantaria, supranumerário,
Marafusta Maneiros.

Joaquim Luciano

(Por portaria de 20 elo Dezembro de 1957).

Capitão de infantaria, da direcção
Rogado Quintino.

da arma, Ah'al'o Jorge

(Por portaria de 24 do Junho (lo 1958).
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Capitão de infantaria,
da Silva Andrade.

da direcção
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n.· 17

da arma, .Orlando

(Por portaria de 24 de Junho de 1958).
Batalhão independente de infantaria

n.· 19

Capitão de infantaria, da direcção da arma, Jovelino
Moniz de Sá Pamplona Corte Real.
(Por portaria de 24 de Junho de 1958).

Tenente de infantaria, no quadro da arma, José Olavo
Correia Ramos.
(Por portaria de lO de :\Iaio de 1958).
Batalhão de caçadores n.· i

Capitão de infantaria, da direcção
Duarte Ferreira Pinto.

da arma,

Mário

(Por portaria de 24 de Junho de 1958).
Batalhão de caçadores n.· 2

Capitães de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1,
Firmelindo Coutinho David e, do regimento de infantaria n.? 4, Jaime António Tavares Machado Banazol.
(Por portaria de 24 de Junho 'de 1958).
Batalhão de caçadores n.· 3

Capitão de infantaria,
Preto Rodrigues.

supranumerário,

Francisco David

(Por portaria de 21 de Maio de 1958).

Batalhão de caçadores n.· 4

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 11,
António Jorge da Silva Sebastião.
.
(Por portaria de 24 de Junho de 1958).
Batalhão de caçadores n.· 5

l'enente de infantaria, no quadro da arma, Fernando
Manuel Schmidt de Montalvão e Silva.
(Por portaria de 15 de Maio de 1958).
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Batalhão de caçadores n.O 7

Capitães de infantaria, da direcção da arma, Alberto
Abilio da Costa e, do batalhão de metralhadoras n." 2,
José António Rodrigues.
(Por portaria de 24 de Junho de 1958).
Batalhão de caçadores n. ° 8

Capitão de infantaria, da direcção
Augusto Rosado Cabral.

da arm.a, Joaquim

(Por portaria de 24 de Junho de 1958).
Batalhão de caçadores n.O 9

Tenente de infantaria,
Cabarrão.
.

no quadro da arma, Raul Duarte
(Por portaria de 15 de Maio de 1958).

Tenente de infantaria,
de Amorim Lopes.

no quadro da arma, Domingos
(Por portaria de 6 de Junho de 1958).

Batalhão de caçadores n. ° 10

Comandante interino, o major de infantaria,
dante, Luís Gonçalves Carneiro.

2.° coman-

(Por portaria de 27 de Junho de 1(58).
Batalhão de metralhadoras

n.O I

Capitão de infantaria, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Nuno Viriato Tavares de }Ielo Egídio.
(Por portaria de 20 de Junho de 1958).
Batalhão de metralhadoras n.O 3

Comandante, interino, o major de infantaria, 2.° comandante, Júlio António Carvalho da Silva.
(Por portaria de 20 de Junho de 1958).

2.° comandante, interino,
nio Joaquim Fernandes.

o capitão de infantaria Antó-

(Por portaria de 24 de Junho de 1958).

Capitão de infantaria, no quadro da arma, António da
Conceição de Sousa e Castro.
(Por portaria de lO de Maio de 1958).
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Tenente de infantaria, no quadro da arma, Mário César
Teixeira.
(Por portaria de 6 de Junho. de 1958).
Artilharia:
Escola Prática de Artilharia

Capitão de artilharia, da 3. a Direcção-Geral deste· Ministério, Domingos Sebastião Gama da Câmara Stone.
(Por portaria de 20 de Junho de 1958).
Regimentode artilharia ligeira n.· 2

Capitães de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 1, Alfredo Marques Osório e, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1, Celestino Bonucci Veiga.
(Por portaria de ~Ode Junho de 1958).
Regimento de artilharia ligeira n.· 5

Tenente do qnadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, Aquilino Cândido Torres.
(Por portaria de 6 de Junho de 1958).
Regimento de artilharia n.· 6

Comandante interino, o tenente-coronel
de artilharia,
2.° comandante, Alberto Coriolano Miranda da Costa.
(Por portaria de 6 de Junho de 1958).
Regimentode artilharia pesada n.· I

Oapitão de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 1, Andreas Ribeiro Scapinakis.
(Por portaria de 20 de Junho de 1958).
Regimentode artilharia pesada n.· 2

Major de artilharia, 2.° comandante do grupo de artilllaria de guarnição, Napoleão Pita Meíra de Amorim.
(Por portaria de 20 de Junho de 1958).
Grupo de artilharia contra aeronaves n.· I

A.lferes de artilharia, no quadro da arma, José João de
Sousa Veiga da Fonseca.
(Por portaria de 11 de Maio de 1958).
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antiaérea fixa

Capitão de artilharia, da 3. a Direcção-Geral
tério, Alvaro 'Manuel Vilares Cepeda,
(Por portaria
Regimento de artilharia

deste Minis-

de 20 de Junho de 1958).
de costa

Tenente de artilharia, do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? 1, Rubi José Alfredo Mourão Marques.
(Por portaria
Grupo de artilharia

de 30 de Junho de 1958)·

de guarnição

2.° comandante, interino, o capitão de artilharia, do
regimento de artilharia ligeira n. ° 4, José da Glória
Alves.
(Por portaria

Capitão de artilharia,
Carvalho Garcia.

de 20 de Junho de 1958).

no quadro da arma, Manuel de
(Por portaria

de 6 de Junho de 1958).

Bateria independente de defesa de costa n.O 3

Alferes de artilharia, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3, Humberto Lopes da Rosa Neto.
(Por portaria

ele 27 de Junho de 1958).

Cavalaria:
Regimento de lanceiros n.O I

Capitão de cavalaria, da 3. a Direcção-Geral
tério, Joaquim Lopes Cavalheiro.
(Por portaria

de 20 de Junho de 1958).

Capitão de cavalaria, supranumerário,
Nunes da Silva.
(Por portaria

deste Minis-

José David Baena

de 27 de Junho de 1957).

Regimento de cavalaria n.O 5

Capitão de cavalaria,
da Palma Baracho.

supranumerário,
(Por portaria

António Manuel
de 9 de Maio de 1958).
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Regimento de cavalaria n.· 6

Capitães de cavalaria, da direcção da arma, José Luis
de Mendonça Ramires e Luis Frederico Pinto Tavares
de Figueiredo.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958).
Regimento de cavalaria n.· 8

Alferes veterinário, no quadro do serviço veterinário
militar, José Calhaço Baginha.
(Por portaria de 6 de Junho de 1958).
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Capitão de engenharia, do regimento de engenharia n.? 1,
Raul Figueiredo da Cunha Pacheco.
Tenentes de engenharia, do regimento de engenharia
n." 2, António Luís Pedroso de Lima e, do regimento
de engenharia n.? 1, Luis António dos Santos Maia.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958).
Regimento de engenharia

n.· I

Major de engenharia, da escola prática da arma, João
José Rodrigues Mano.
(Por portaria de '17 de Junho de 1958).
Grupo de companhias de trem auto

Capitão de infantaria, do regimento
Luís Viegas do Carmo Neves.

de infantaria n. ° 1,

(Por portaria de 24 de Junho de 1958).
Serviço ele administração

militar:

I.· grupo de companhias de administração militar

2.0 comandante, o major do serviço de administração
militar, subinspector, da direcção do mesmo serviço,
António Armando Lopes.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
Ministério

do Exérclto - Distritos de recrutamento

e mo-

bilização:
Distrito de recrutamento e mobilização n.· I

Chefe, o coronel de infantaria, comandante do regimento
de infantaria n. o 2, Adelino de Miranda Va salo Pandayo.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
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n. ° 10

Chefe interino, o tenente-coronel de infantaria, comandante do batalhão de metralhadoras n. ° 3, Luciano
Roma Torres.
(Por portaria de 20 de Junho de 1958).

Subchefe, o tenente-coronel de infantaria, supranumerário, Artur da Mota Freitas.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958).
Ministério

do Exército - Estabelecimentos

Estabelecimentos

mUltares:

de instrução:

Escola do Exército

Nomeado professor catedrático da 13. a cadeira da Escola do Exército, nos termos dos artigos 18.°, 19.° e
20.° do Decreto-Lei n.? 30 874, alterado pelo Decreto-Lei n.? 36237, de 21 de Abril de 1947, o capitão do
corpo do estado-maior, adido, José Emídio Andrade
Pereira da C08ta, professor adjunto da mesma cadeira,
cargo de que fica exonerado pela presente portaria,
na vaga do coronel António de Faria Leal, promovido a este posto por portaria de 6 de Dezembro de
1957 e exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 20 de Junho de 1958",visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Julho de 195ts. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Nomeado professor adj unto da 3. a cadeira da Escola do
Exército, nos termos dos artigos 18.°, 19.0 e 20.° do
Decreto-Lei n.? 30874, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 36237, de 21 de Abril de 194:7, o capitão de
engenharia da referida Escola Manuel Mauricio Brava
Ferreira, na vaga do capitão Eduardo Augusto Nunes
Garcia, nomeado professor catedrático da mesma
cadeira por portaria de 7 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 20 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Kameado professor adjunto da 15.a cadeira da Escolc~
do Exército, nos termos dos artigos 18.°, 19.0 e 20..
do Decreto-Lei 11.° 30 874, alterado pelo Decreto-Le1
n.? 36237, de 21 de Abril de 1947, o major do corpO
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do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, António Adriano Faria Lopes dos Santos, na
vaga do major Silvino Silvério Marques, nomeado
professor catedrático da mesma cadeira por portaria
de 7 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 20 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Tenente do quadro dos -serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, João Vaz Roberto.
(Por portaria de ti de Junho de 1958).
Instituto Proflssional dos Pupilos do Exército

Major do quadro do serviço de material (engenheiros)
da Escola Prática de Engenharia, Henry Dumont
Nesbitt.
..

(Por portaria de 11 de Outubro ele 1957).

Escola Militar de Electromecânica

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea fixa (centro de instrução de artilharia contra
aeronaves), António José de Melo Machado.
(Por portaria de 20 de Junho de 1958).
Estabelecimentos

produtores:

Manutenção Militar

Director, o coronel do serviço de admini tração militar,
da direcção do mesmo serviço, Manuel Domingos, nos
termos do artigo 110.° do Decreto n.? 16696, de 9 de
Abril de 1929, cargo de que trata o quadro anexo ao
Decreto-Lei n." 18074, de 11 de Março de 1930, na
vaga do coronel Manuel de Sousa Rosal J únior, que,
por portaria desta data, transita para a situaçâo de
reserva e exonerado do referido cargo.
é

(Por portaria de 13 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho ele 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Oflcinas Gerais de Fardamento

SUbdirector, o tenente-coronel
do serviço de administrac;ão militar, chefe dos armazéns de fardamento,
cargo do que fica exonerado por esta portaria, Amé-
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27.0 do Decreto D.O 11 605, de 23 de Abril
e base III da Lei n.? 2020, de 19 de Março
na vaga do tenente-coronel António Dias,
portaria desta data, é promovido a coronel
rado do referido cargo.
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do artigo
de 1926,
de 1947,
que, por
e exone-

(Por portaria de 26 -de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Junho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Diversos:
Depõsito Geral de Material de Engenharia

Major do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do batalhão de telegrafistas, António José dos Santos.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
Depósito Geral de Material Sanitário

Capitão farmacêutico, no quadro do serviço de saúde
militar (farmacêuticos), Cástulo Manuel Moreira Correia.
(Por portaria de 6 de Junho de 19ií8).
Supranumerários:
Fo.rças eventualmente constituídas no continente:
Batalhão de caçadores pára-quedistas

Tenente de infantaria, do regimento de infantaria n, o 13,
Carlos Alberto Bragança Moutinho.
Alferes: de infantaria, do regimento de infantaria n. o 2,
Francisco Dias de Oliveira Pardal Morcela e, do serviço de administração militar, do 2.° grupo de companhias do mesmo serviço, João Carlos Sardinha.
(Por portaria do 27 de Junho do 1958).

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 4, Luis Ramos Labescat da Silva.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958).
Companhia divisionáría de manutenção de material

Capitão do quadro dos serviços de material (engenheiros),
da direcção do mesmo sorvico , Mário de Carvalho
Andreia.

(Por portaria ele 27 do Junho (le 1958).
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no ultramar:

Estado da índia
Regimento de infantaria n.· I
(Forças

expedicionárias

ao ,Estado da lndla)

Capitães: de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 3,
Amilcar Fernandes Morgado e, do batalhão de caça_ dores n.? 9, Eduardo da Costa Ferreira e, do quadro
do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do regimento de cavalaria n. ° 6, Henrique
Luis Diogo de Carvalho, todos das forças expedicionárias ao Estado da India e supranumerários.
Alferes de infantaria, supranumerário, do batalhão de
caçadores n.? 1 (forças expedicionárias ao Estado da
India), Manuel Luís Monção Fernandes.
(Por portaria de

ia de Junho

de 1958).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da Escola Prática de Infantaria (forças expedicionárias
ao Estado da índia), Custódio José da Costa Alves.
(Por portaria de 20 de Junho de 1958).
Batalhão independente de infantaria n.· 19
(Forças

expedlclonarias

ao Estado da lndla)

Capitão de infantaria, supranumerário, do batalhão independente de infantaria n. ° 18 (companhia independente
de caçadores da Madeira - Forças expedicionárias ao
Estado da índia), Jaime João Bento Vieitas.
(Por portaria de 13 de J unho de 1958).
Regimento de artilharia ligeira n.· I
(Forças

expedicionárias

ao Estado da lndla)

Capitão de artilharia, supranumerário, do grupo de artilharia contra aeronaves n." 1 (forças expedicionárias
ao Estado da índia), Rogério Fernando Sequeira Taborda e Silva.
(Por portaria de 20 de Junho de 1958)
Grupo de artilharia contra aeronaves n.· I
(Forças

expedicionárias

ao Estado da lndla)

Oapit~o de artilharia, supranumerário, do regimento de
ar~dharja ligeira n.? 1, António Luís Alves Dias Ferrell'ac da Sil1 va,
(Por portaria de 20 de Junho de 1()58)
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Regimento de lanceiros I
(Forças expedicionárias

ao Estado da índia)

Capitão de cavalaria, do regimento de lanceiros n." 1,
Manuel António Minas da Piedade.
(Por portaria

de 13 de Junho de 1958).

Regimento de cavalaria n.O 6
(Forças expedicionárias

ao Estado da Incra)

Capitão de cavalaria João Luis Moreira Arriscado Nunes,
do regimento de lanceiros 1 (forças expedicionárias
ao Estado da índia).
(Por portaria

de 6 de Junho de 1958).

Alferes de cavalaria José Luis Jordão de Ornelas Monteiro, do regimento de Ianceíros n.? 1 (forças expedicionárias ao Estado da India).
(Por portaria

de 6 de Junho de 1958).

Alferes de cavalaria Jaime Alexandre Santos Marques
Pereira, do regimento de lanceiros 1 (forças expedicionárias ao Estado da India).
(Por portaria

de 6 de Junho de 1958).

Regimento de engenharia n.· I
(Forças expedicionárias

ao Estado da índia)

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerários, da Escola Prática de Infantaria, José
Gonçalves Neto e, do batalhão de caçadores n." 1, João
Jesus Oliveira, ambos das forças expedicionárias ao
Estado da rndia.
(Por portaria de 20 de Junho de 1958).
Regimento de engenhal'ia n.· 2
(Forças expedicionárias

ao Estado da lndla)

Capitão de engenharia, supranumerário, do regimento de
engenharia n.? 1 (forças expedicionárias ao Estado da
índia), António Pinto Ramos Milheiro.
(Por portaria

(Forças

de 20 de Junho de 1958).

I.· grupo de companhias de saúde
expedicionárias
ao Estado da índia)

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumeráríos,
do regimento de infantaria D. o 1,
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João Valinho Dionisio e, do batalhão de caçadores
n.? 5, Armando Nunes da Silva Antunes, ambos das
forças expedicionárias ao Estado da India.
(Por portaria de 20 de Junho de 1958).
Adidos:
No ultramar:
Moçambique
Comando militar

Major de infantaria, do batalhão independente de infantaria n. ° 19, Armando Manuel Cardoso Aires de Abreu.
(Por portaria de 17 de Junho de 1958).
Cabo Verde
Comando militar

Capitão de infantaria Artur
Prática de Infantaria.

de Sá Seixas,

da Escola

(Por portaria de 6 de Junho de 1958).

Capitão de cavalaria, com o curso complementar do
estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério,
Luis Carlos Abreu de Barros e Cunha.
(por portaria de 27 de Junho de 1958).
S. Tomé e Principe
Comando militar

Alferes do serviço de administração militar, do regimento de lanceiros n.? 2, Manuel Maria de Sousa
Tanlindo.

(Por portaria de 13 de Junho de 1958).

Estado da India
Comando militar

Capitão do serviço de administração militar Hélder Tomás Virgílio, do 2.° grupo de companhias de administração militar.
(Por portaria de 6 de Junho de 1958).
Macau
Comando militar

Alferes de cavalaria, do grupo divisionário de carros
de combate, J oão Manuel Duarte Moniz Barreto.
(Por portaria de 20 de Junho de 1958).
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Oficiais de complemento
Arn1as

Ministério
res:

e serviços:

do Exército - Quartéis-generais

e comandos milita-

1.' região militar - Quartel-general

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar (secretariado), do 2.° grupo de companhias
do mesmo serviço, José Manuel Vaz Guedes do Nascimento.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
Comando militar dos Açores

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia pesada n.? 1, Hélder de Lemos
Silva.
(POl' portaria de 13 de Junho de 1958).
Comando militar da Madeira

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia pesada n.? 1, João José Constantino.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, do regimento de artilharia 11.° 6, Manuel
Alberto Brandão Tranquada.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
Angola
Comando militar

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçoadores n. ° 10, Adalberto Adeodato
Martins Rodrigo.
Alferes milicianos: de artilharia, do regimento de artilharia pesada n.? 1, António Dinis Dias de Figueiredo
e, de cavalaria, da regimento de cavalaria n. ° J, Alfredo Jorge de Passos Guerra, ambos cm dispolúbilidade.

(Por portaria de 28 do Maio de 1958).

Tenentes milicianos: de infantaria, em disponibilidade.
do regimento de infantaria n. o 12, Manuel Júlio Sampaio Malheíros Cabral e licenciado, do centro de mobilização de infantaria 11.° 4, Raul Polónio Monteiro
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Fevereiro e, de artilharia, licenciado, do centro de
mobilização de artilharia n." 1, João Fernandes Delgado.
Alferes milicianos: de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n." 4, Manuel Lopes Cantante e, de engenharia, em disponibilidade, do grupo
de companhias de trem auto, Mário José Antunes da
Cunha.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
Moçambique
comendo

militar

Tenentes milicianos: de infantaria, licenciados, do centro de mobilização de infantaria n." 12, Manuel "Maria
José Chambel Quaresma de Serpa Cruz; de artilharia, também licenciado, do centro de mobilização de
artilharia n. ° 2, José Júlio Ferreira Leitão e, médico,
em disponibilidade, do 2.° grupo de companhias de
saúde, João Armando Soares Pereira de Aragão e Rio.
Alferes milicianos, em disponibilidade: de infantaria, do
regimento de infantaria n.? 2, Acácio Ramos; de artilharia, do regimento de artilharia pesada n.? 2, Ernesto Loureiro Campos; de engenharia, do regimento
de engenharia n." 2, "Mário de Gusmão Franco Martins
e, do serviço de administração militar, do 2.° grupo
de companhias de administração militar, Manuel Fernando Osório Alves de Castro.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Alfredo Rodrigues Fuinhas.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).

Nula e de nenhum efeito a portaria de 18 de Abril de
1958, publicada na Ordem do Exército n.? 4, 2.a série,
de 1 de Maio do mesmo ano, a qual coloca no comando militar de Moçambique os tenentes milicianos
de artilharia, em disponibilidade, Júlio Manuel Lopes
Rodrigues e Custódio Moreira da Costa Vieira Marques, por se ter vorificado que os referidos oficiais
foram colocados naquele comando por portaria de U
de Março também de 1958, publicada na Ordem do
E;rél'cito n. ° 3, ~.a série, de 1 ele Abril do referido
ano.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
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Cabo Verde
Comando militar

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de cavalaria n. ° 7, Jorge Luis Guedes de
Andrade de Almeida da Fonseca.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
S. Tomé e 'Príncipe
Comando militar

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, do centro
de mobilização de artilharia n.? 10, Júlio Farrajota
Luciano.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
Estado da índia
Comando militar

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia pesada n.? 1, Manuel do Nascimento Lopes da Silva Júnior.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
Macau
Comando militar

Capelão graduado tenente José Pinto Pereira, licenciado
do centro de mobilização do serviço de saúde n." 2,
nomeado para, nos termos da alínea a) do artigo 13.°
da Lei n.? 1961, de 1 de Setembro de 1937, e artigo
único do Decreto-Lei n. o 31 276, de 19 de Maio de
1941, prestar assistência religiosa às tropas destacadas na província de Macau.
(Por portaria de 11 de Junho de 1958 da Repartição Geral.
Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.
Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e- centros de mobllizaçlto:
Infantaria:
Regimento de Infantaria
(Forças

expedicionárias

n.· I

ao Estado da India)

Capitão miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n." 5 (forças expedicionárias ao Estado da índia),
João Esteves de Miranda.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
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Tenente miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores n." 5 (forças expedicionárias ao mesmo Estado),
Eurico Manuel Nascimento da Mata,
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
Regimento de infantaria

n.· 3

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n.? 5 (forças expedicionárias ao Estado da India),
Raul Fernando Janeiro.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
Regimento de infantaria. n.· 9

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n. ° 1 (forças expedicionárias
ao Estado da índia), Francisco Manuel da Costa e, do
batalhão de caçadores n.? 2 (batalhão de caçadores
das Beiras), Armando Pinto dos Santos.
(Por portaria de,13 de Junho de 1958).
Regimento de Infantaria

n.· 12

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n. ° 5 (forças expedicionárias
ao Estado da índia), Alexandre José Ribeirinho.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
Regimento de Infantaria

n.· 13

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n.? 2 (forças expedicionárias ao Estado da índia),
Agostinho Novais Gonçalves.
(Por portaria de 13 de Junho de 19~8).
Regimento de Infantaria

n. o 14

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n.? 2 (forças expedicionárias ao Estado da índia),
Herculano Rodrigues Lopes de Andrade.
(por portaria de 13 de Junho de 1958).
Regimento de infantaria

n.· 16

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n." 2, Lúcio Pereira Cigalho.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
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Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n. o 2 (batalhão de caçadores
das Beiras), Norberto Valdemar Ferreira da Costa.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
Batalhão independente de infantaria

n.O 18

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n." 4 (forças expedicionárias ao Estado da Índia),
Jorge Semedo Marques Louro.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
Batalhão independente de infantaria

n.O 19

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n." 4 (forças expedicionárias ao Estado da índia),
Manuel Morais Santinho Saraiva.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
Batalhão de caçadores n.O 3

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n. o 1 (forças expedicionárias
ao Estado da India), José Américo da Silva Domingues.

(Por portaria de 13 de Junho de 1958).

Batalhão de caçadores n. ° 4

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
comando militar de Moçambique, José do Nascimento
Arraiano Tavares, do batalhão de caçadores n." 1,
José Vital Ferreira da Silva e, do batalhão de caçadores n. o 2, José Tristão de Magalhães, ambos das
forças expedicionárias ao Estado da índia.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
Batalhão de caçadores n.O 5

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n. o 2 (batalhão de caçadores das Beiras), Amadeu
Campos de Meneses.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
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Batalhão de caçadores n.· 6

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n.? 2 (forças expedicionárias
ao Estado da índia), Rui Fernando Leal Marques.
(Por portaria de 13 de J unho de 1958).
Batalhão de caçadores n.· 7

Aspirante a oficial miliciano médico, do 2.° grupo de
companhias de saúde, António Maria Amaral Santos.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
Batalhão de caçadores n.· 9
(Batalhão

de caçadores

de além-Douro)

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n.? 14; Manuel Tomé de Andrade.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
Batalhão de caçadores n.· 10

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n.? 5 (forças expedicionárias ao Estado da índia),
Manuel Duarte Vaz Milheiro.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
Batalhão de metralhadoras n.· I

Aspirante a oficial miliciano médico, do 1.0 grupo de
companhias de saúde, Manuel Joaquim Moreira de
Mesquita Guimarães.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
de caçadores n. ° 2, Carlos Alberto Gomes Teixeira.
(Por portaria de 13 de .Junho de 1958).
Centro de mobJnzação de infantaria n. o I

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Angola, Luis Carlos de Oliveira Moita de
Deus.
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 12 de
Julho de 1957, inserta na Ordem do Exército n.? 7,
2. a série, de 23 de Agosto do mesmo ano, que
coloca no centro de mobilização de infantaria n." 1 o
alferes miliciano de infantaria, licenciado, do centro
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de mobilização de infantaria n. ° 20, Ricardo José
Rodrigues, . por se ter reconhecido que o referido
oficial faleceu em 19 de Outubro de 1952.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
Centro de mobilização de infantaria

n. o 2

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do batalhão
de caçadores n." 1, Fernando Medeiros Ramos.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
Centro de mobilização de infantaria n. o 13

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 31 de
Dezembro de 1957, inserta na Ordem do Exército n.? 3,
2. a série, de 1 de Abril de 1958, que coloca no
centro de mobilização de infantaria n.? 13 o alferes
miliciano de infantaria, em disponibilidade, Artur Domingos dos Santos.

(Por portaria de 28 de Maio de 1958).

Centro de mobilização de infantaria n." 15

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 31 de
Dezembro de 1957, inserta na Ordem do Exército
n. ° 3, 2. a série, de 1 de Abril de 1958, que coloca
no centro de mobilização de infantaria n.? 15 o tenente miliciano de infantaria José Rodrigues da Costa
Afonso, por se ter verificado que o referido oficial
se encontra adido em comissão civil no Ministério do
Ultramar.

(Por portaria de 28 de Maio de 1958).

Centro de mobilização de infantaria n.O 16

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n.? 5 (forças expedicionárias
ao Estado da Jndia), Edgar Augusto da Costa Novaie
Lopes.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
Centro de mobilização de infantaria n." 18

Tenentes milicianos do serviço de administração militar,
do batalhão independente de infantaria n. ° 18, Bruno
Tavares Carreiro e António Matias, licenciados.
Alferes miliciano do serviço de administração militar,
do batalhão independente de infantaria n.? 18, Eduardo
Manuel Mont'Alverne de Sequeira, licenciado.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).

2." Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 7

609

Artilharia:

Regimento de artilharia ligeira n. o I

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia n.? 6, Eugénio Gonçalves Passos.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
Rjlgimento de artilharia ligeira n.· 3

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, do regimento de artilharia ligeira n. ° 2, Armindo Gastão de Sousa Moniz.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
Regimento de artilharia ligeira n. o 4

Alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 1 (forças expedicionárias ao Estado
da India), João António de Oliveira da Paixão.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
Regimento de artilharia ligeira n. o 5

'I'enents miliciano de artilharia, do grupo de artilharia
contra a'fronaves n.? 1 (forças expedicionárias ao Estado da lndia), Vítor Armando Rodrigues.
(Por portaria ele 13 de Junho de 1958).
Regimento de artilharia pesada n.· I

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia n. ° 6, Rodrigo Teles da Silva.
(Por portaria de 28 de Maio de 1058).
Regimento de artilharia antiaérea flxa

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, elo
comando militar de Moçambique, Luis Arnaldo Cardoso Pedreira de Castro e Almeida Norton de Matos.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
Cavalaria:

Regimento de lanceiros n.· I

A.lferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de cavalaria n." () (forças expedicionárias
ao Estado da Índia), Fernando José Abreu.
(Por portaria de 13 de J unho de 1958).
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n.O 3

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de lanceiros n.? 1, João Manuel Serra de
Paiva Nazaré e, do regimento de cavalaria n." 7, José
Luís Eugénio de Faria, ambos das forças expedicionárias ao Estado da India.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, do regimento de infantaria n. o 7, Humberto
Manuel de Oliveira Roque Gameiro.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
Regimento de cavalaria n.O 5

Tenente miliciano de cavalaria, da mesma unidade (forças expedicionárias
ao Estado da Índia), José Guilherme Domingos Bentes.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
Regimento de cavalaria n.O 6
(Forças

expedicionârias

ao Estado da índta)

Alferes miliciano de cavalaria, do regimento de Ianceir,os n.? 1 (forças expedicionárias ao Estado da Índia),
Alvaro Augusto Cordeiro de Oliveira Torres.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).

Alferes miliciano de cavalaria, do regimento de cavalaria
n. ° 5 (forças expedi-ionárias ao referido Estado), Frederico Carlos Bouça Barata Ribeiro.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
Centro de mobilização de cavalaria n. o 3

Tenente miliciano do cavalaria, licenciado, do regimento
de cavalaria n.? 7 (forças expedicionárias ao Estado
da India), Manuel Pereira da Silva Sabino.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Aspiranto a oficial miliciano do serviço de auministraçito
militar, do grupo de artilharia contra aeronaves n." 2,
Alberto da Cruz Fernandes.
(Por portaria de 28 de Maio de 1928).
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Regimento de engenharia n.O I
(Forças

expedicionárias

ao Estado da Indla)

Capitão miliciano do serviço de administração militar,
do 2.° grupo de companhias de administração militar
(forças expedicionárias ao Estado da India), Leonel
Caldas Silvério.
(Por portaria

de 13 de Junho de 1598).

Brigada n.O3 de caminhos de ferro

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
do regimento de engenharia n.? 2, António Feliciano
de Oliveira Santos e Guilherme Manuel Barbosa Farinha.
(Por portaria

de 13 de Junho de 1958).

Serviço de saúde militar:

.

1.° grupo de companhlaa de saúde

Aspirante a oficial miliciano médico, do batalhão
metralhadoras n.? 1, Luis Jorge Félix Andrade
Fonseca.
(POL'portaria

de
da

de 23 de Maio de 1956).

2.° grupo de companhias de saúde

Aspirante a oficial miliciano médico, do 1.0 grupo de
companhias de saúde, Ricardo Jorge Ribeiro Bravo,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
(Por portaria

de 28 de Maio de 1058).

Centro de mobilização do serviço de saúde n.O I

Tenentes milicianos médicos, licenciados, elo 1.0 grupo
de companhias de saúdo, Armando Augusto elos Santos Ferreira e Vítor Coutinho de Sá Vieira.
(Por portaria

de 28 de ~Iaio de 1058).

Capelão graduado capitão Manuel Ferreira da Silva,
licenciado, do centro de mobilização do serviço de
saúde n.? 1, colocado no comando militar de Moçambique, na mesma situação, por ter fixado a sua residência naquela província ultramarina.
(Por portaria
Não carece

de 2"1 de Junho de 1958 da Repartição Geral.
de visto ou anotação do Tribunal de Contas).
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Centro de mobilização do serviço de saúde n. o 2

Capelão graduado tenente Manuel Pires da Silva, licenciado e colocado no centro de mobilização do serviço
de saúde n. ° 2, por ter regressado do Estado da índia,
onde se encontrava prestando serviço de assistência
religiosa às forças militares destacadas naquele Estado,
devendo ser considerado nesta situação desde 10 do
corrente mês de Junho.
(Por portaria de 17 de Junho de 1958 da Repartição Geral.
Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).
Serviço de administração

militar:

I.· grupo de companhias de administração militar

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, do regimento de artilharia pesada n.? 2, Adelino Carvalho de Andrade.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
2.· grupo de companhias de adjnlnlstraçân

militar

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
em disponibilidade, José Manuel Ribeiro Soares da
Costa e Francisco Pessanha Leite Monteiro.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, do regimento de artilharia pesada n." 3, António Júlio Pina Ribeiro Gomes.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
Centro de mobilização de administração militar n.· I

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, em disponibilidade, do 1.0 grupo de companhias do mesmo serviço, Mário do Nascimento Canotilho.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).
Ministério do Exército - Estabelecimentos
Estahelecimentos

militares:

penais:

Dep6sito Disciplinar

Alferes miliciano de cavalaria, do regimento de cavalaria n. ° 3, Leandro Manuel Sengo.
(Por portaria de 28 de Maio de 1928).
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Adidos:
No ultramar:

Moçambique
Batalhão de caçadores de Moçambique
(Forças

expedicionárias

ao Estado da India)

Alferes milicianos de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 1 (India), Casimiro José da Silva Gomes e
José Luís de Castro Gonçalves, do batalhão de caçadores n. ° 2 (batalhão de caçadores das Beiras), José
Ricardo Bettencourt e Abílio Maria Peres e, do batalhão de caçadores n.? 3 (batalhão de caçadores de
além-Douro), Luís Manuel Mont'Alverne de Sequeira.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958).

VI- MELHORIAS

DE PENSOES

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes foi
atribuído aos oficiais na situação
de reserva em
seguida mencionados, nos termos do artigo 6.° do
Decreto-Lei n.? 28..t0.,!" de 31 de Dezembro de 1937,
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..t02, da data acima referida:
Coronel do corpo do estado-maior Jorw José Xavier Banazol-66.300tl,
desde 1 de Maio de 1958;
36 anos de serviço.
Major graduado de artilharia António Rodrigues
Janeiro Borges - 36. 720iP, desde 30 de A bril de
1958; 36 anos ele serviço.
(Por portaria de 21 de Maio ele 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 3 de Junho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes foi
atribuído, nos termos 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
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a cada um vai indicado, ao abrigo do artigo 8.° do
Decreto-Lei n.? 28402, de 31 de Dezembro de 1937:
Coronel de cavalaria Eduardo Alberto Abreu Braziel - 68.400a, desde 28 de Abril de 1958 ~
38 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Adelino José Pimenteira -- 39. 780a, desde
11 de Abril de 1958; 39 anos de serviço.
(Por portaria de 21 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 3 de Junho de 1958. Nào são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

VII- DECLARAÇOES
Contagem de antiguidades:

1) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que lhes vão indicadas os seguintes oficiais r
promovidos pela presente Ordem do Exército:
Serviço de administração

militar

Coronel Arménio do Nascimento Guerra, desde
26 de Junho de 1958.
Tenente-coronel Norberto Lacerda Benigno, desde
25 de Maio de 1958.
M~jor Francisco de Macedo Magalhães, desde 2i}
de Maio de 1958.
Quadro dos serviços auxiliares

Capitão João Inácio Loja,
1958.

do Exército

desde 17 de Maio de

2) Contam a antiguidade do seu actual posto desde
23 de Fevereiro de 1057 os seguintes capitães de infantaria:
Bernardino Luis de Matos Pereira
Artur de Sá Seixas.
Mário Lemos Pires.
Carlos Henrique Botelho Neves.
Flávio Martins Videira.

Torres.
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Óscar Fernando Monteiro Lopes.
Rogério Augusto Garrett da Silva e Castro.
J oão 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 Luís de Sousa Alves.
Norberto Amilcar 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.
Rogério Rosado Ratinho.
•
Luís 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.
Raul Jorge Gonçalves Paços.
Epifânio João António Pereira Martins Patrício.
Arnaldo Manuel Serra Gomes.

3) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que lhes vão indicadas os seguintes oficiais
chefes de banda de música:
Tenente José Pinto Rodrigues, desde 5 de Abril
de 1958.
Alferes Joaquim Alberto Cordeiro, desde 26 de
Março de 1958.
Colocações e desempenho de funções:

~) Presta serviço na La Direcção-Geral deste Miais1eérlO
~omo
,
oficial da Policia Judiciária, desde 30 de Maio
~9;)8, o brigadeiro, na situação de reserva, José G uimaraes Fisher.
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õ) Deixou de prestar serviço na La Direcção Geral
deste Ministério desde 18 de Janeiro de 1958, passando
a prestá-lo, desde a mesma data, como promotor de justiça do Conselho Superior de Disciplina do Exército,·
o coronel do corpo do estado-maior, na -situação de reserva, Joaquim Manuel da Costa Júnior.
6) Desempenhou as funções de chefe do estado-maior,
interino, da 2.a região militar, de 28 de Abril a 2 de Maio
do corrente ano, o tenente-coronel do corpo do estado-maior Mário Marques de Andrade.
7) Desempenha as funções de chefe do estado-maior
do comando militar da Guiné, desde 4 de Setembro
ele 1956, o capitão do corpo elo estado-maior Carlos da
Costa Gomes Bessa.
8) Deixou de prestar serviço na 1.a Direcç ão-Geral
deste Ministério, corno oficial elaPolicia Judiciária Militar,
desde 12 de Junho ele 1958, o coronel de infantaria,
na situação de reserva, Aníbal da Costa Brotas.
9) Presta serviço como chefe do distrito de recrutamento e mobilização n. o 17, desde 21 de Maio de 1958,
o tenente-coronel de infantaria, na situação ele reserva,
Frederico Augusto Lopes da Silva Júnior.
10) Deixou de prestar serviço na Direcção da Arma
ele Infantaria, desde 19 de Junho de 1958, o capitão
de infantaria, na situação de reserva, Argilio ele Olivoira Rocha.
11) Deixou de prestar serviço no quartel-general da
2.:\ região militar, desde 7 de Junho ele 1958, o tenente
de infantaria, na situação de reserva, Avelino António
Martins.
12) Declara-se que o tenente de infantaria, na situação
de reserva, Aníbal Alves Moreira, prestou serviço na
Intendência-Geral dos Abastecimentos de 22 de Noyemele 1948 a 16 de Fevereiro de 1953.
1?) Oontinua desempenhando as funções de promotor
de justiça do Supremo Tribunal Militar, desde 1G ~e
Junho do corrente ano, o coronel de artilharia Mário
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Augusto da Assunção Marques, que, pela presente Ordem
do Exército, transitou para a situação de reserva.
14) Presta serviço no centro de mobilização de cavalaria n. o 3, desde 28 de Maio de 1958, o capitão de artilharia, na situação de reserva, Aurélio de Sousa Medeiros.
15) Deixou de prestar serviço no Quartel-General do
Governo Militar de Lisboa, desde 1 de Junho de 1958,
o capitão de cavalaria, na situação de reserva, José
Carlos Pinto Coelho Martins de Lima.
16) Prestou serviço no Ministério das Finanças, de
16 de Junho de 1952 a 30 de Setembro de 1953, como
presidente da comissão constituida pela portaria de 14 de
Junho de 1952 e promulgada nas bases da Lei n. o 2057,
o coronel de engenharia, na situação de reserva, Manuel
António Soares Zilhão.

..

17) Deixou de prestar serviço no grupo de companhias
de trem auto, desde 4 de Junho de 1958, o major de
e~genharia, adido, dos Serviços Cartográficos do ExérCIto, João Correia de Magalhães Figueiredo.
1~) Declara-se, para efeitos de averbamento, que o
APltão-miliciano de engenharia, na situação de reserva,
rmando Ernesto Abreu Rocha, prestou serviço no regillld
ento de telegrafistas de 1 de Janeiro a 31 de Julho
e 1938, já na situação de reserva.
1~) Deixou de prestar serviço no regimento de artilhana ligeira n.? 1, desde 6 de Junho de 1958, o capitão
Veterinário, na situação de reserva, Álvaro Henriques
da Silva.
p 2?) Continua colocado no Instituto Profissional .dos
upIlos do Exército o capitão do quadro dos serviços
~e ~aterial (engenheiros) José Manuel Queriol Toje~o
f ~bhng Quintão, que, pela presente Ordem do Exército,
01 colocado no quadro do serviço de material, por ter
~~gre~sado da situação da adido nas Oficinas Gerais de
aterlal de Engenharia.
d 21) Prestou serviço na junta de recrutamento n." 1,
o dIstrito de recrutamento e mobilização n.? 16, de 3 de
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Junho a 31 de Julho de 1957, o capitão do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva,
Matias Mourato Chambel.
22) Continua a prestar serviço no quartel-general
da 2. a região militar o capitão do quadro dos serviços
auxiliares do Exército Joaquim Pereira Abrantes, que.
pela presente Ordem do Exército, transita para a situação
de reserva.
23) Deixou de. prestar serviço na 3. á Repartição da
3. a Direcção-Geral deste Ministério, desde 1 de Junho
de 1958, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, na situação de reserva, Francisco Elias de
Sousa.
24)0 tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército Aurélio Manuel da Rocha, do batalhão de caçadores n." 9, que, pela presente Ordem do Exército, transita para a situação d!3 reserva, continua como expedicionário no Estado da India até terminar o tempo normal
de expedição.
Cursos:

25) Frequentaram
com aproveitamento,
na Escola
Prática de Infantaria, de 1 de Outubro de 1957 a 12
de Abril de 1958, o tirocinio de aspirantes a oficial de
infantaria, os seguintes oficiais da mesma arma:
Alferes:
Fernando Francisco Morgado Corte Real.
Henrique de Sousa Afonso.
José Agostinho Gomes.
José António Silvestre Martins.
Fernando dos Santos Rodrigues Trovão.
Vitor Manuel Rodrigues Alves.
João Manuel Vilar Nunos.
António Teixeira Martins.
António Luis Baptista Barrinhas.
António João Rocha de Carvalho.
João Alberto Ponces de Carvalho Aparicio.
Carlos Alberto Rebelo Marques.
Fernando Manuel Afonso de Almeida.
António Maia Correia.
Duarte Rui Lemos da Fontoura.
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Jorge Esteves de Almeida.
Luis Augusto Tavares Soares da Cunha.
Rui Mano Soares.
Renato Vieira de Sousa.
Jorge Alberto Madeira de Velasco Martins.
Joaquim Simões Duarte.
Carlos Graciano de Oliveira Gordalina.
Artur Manuel Carneiro Geraldes Nunes.
José Guilherme Rosa Rodrigues Mansilha,
Alvaro Teixeira Soares.
José Alberto de Moura Calheiros.
António Manuel Duarte Botelho.
Joaquim Manuel Trigo Mira Mensurado.
José Vicente da Silva Júnior.
Azuil Dias de Carvalho.
António Afonso da Silva Vigário.
Artur da Fonseca da Mota Freitas.
António José Brites Leitão Rito.
José Abílio Lomba Martins.
Adriano do Patrocínio Rodrigues Sanches.
Francisco Ramos Brissos de Carvalho.
Albano Paula de Carvalho.
João Luis da Costa Martins Ares.
António José Santiago Maia.
António Feliciano Mota da Câmara Soares Tavares.
João José Louro Rodrigues de Passos.
Francisco do Nascimento Cordeiro.
José Maria de Melo Parente.
Isidoro de Azevedo Gomes Coelho.
Alcides Pinto.
A estes oficiais deve ser averbado o tirocínio
aspirantes a oficial do infantaria e a especialidade
oficial de infantaria.

de
de

26) É nomeado para a frequência do curso de promO~ão a capitão no ano lectivo de 1958-1959, por antecIpação, o tenente de artilharia José Júlio Galamba
de Castro.

27) É nomeado para a frequência do curso de promoção a oficial superior no ano lectivo de 1958-1959,
.
o capitão de cavalaria, pára-quedista,
PAlorantecipação,
CIno Pereira da Fonseca Ribeiro.
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28) Frequentou com aproveitamento
na Escola de
Transmissões do Exército dos Estados Unidos da América, Fort Mormouth, Nova Jérsia, os subcursos incluídos no curso de oficiais de companhia de transmissões.
de 14 de Janeiro a 19 de Julho de 1957, o capitão de
engenharia António Avelino Pereira Pinto.
29) Frequentaram
com aproveitamento,
na Escola
Prática de Engenharia, o tirocinio de alferes de engenharia no ano escolar de 1957-1958, os seguintes oficiais
da mesma arma:
Tenentes:
João Luis da Previdência Vilas-Boas e Costa.
António Luis Pedroso de Lima.
João- António Duarte Pina da Silva Ramos.
Júlio César Pedreira de Campos.
Júlio Pimenta de Fraústo Basso.
Fernando Renato Pires de Figueiredo.
Alípio Antunes Guedes.
Luis António dos Santos Maia.
António Marcelo Pinto de Abreu.
A estes oficiais deve ser averbado o tirocinio de alferes
de engenharia e a especialidade de oficial de engenharia.
30) São nomeados para a frequência do curso técnico
para promoção a capitão do serviço de saúde militar,
no ano lectivo de 1958-1959, com inicio em data a indicar oportunamente,
os seguintes tenentes médicos:
Fausto Ferreira Reis de Morais.
Henrique Manuel Torres.
António da Graça.
Manuel Albino Rodrigues de Sousa.
César Dias Rego Serras.
Sebastião José Barros Guerreiro.
Fernando Neves Ferro.
José Garcia Afonso.
Aitamino Teixeira Lopes Ferro.
Manuel Alberto Lopes Saraiva Martins.
João Martinho Reis Madeira.
31) Nos termos do artigo 73.0 da Portaria n.? 11332,
de 6 de Maio de 1946, publica-se a classificação dos
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candidatos
aprovados
no concurso
ordinário
realizado
para provimento
de vagas no quadro permanente
de
oficiais farmacêuticos :
N.

o 1 - aspirante
a oficial miliciano farmacêutico,
da
base aérea n.? J, Manuel Luis da Costa Cabral
Correia-l:?,62.
K.O 2-tenente
miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia
ligeira n." 5, Carlos Machado de
Beires -11,47.

32) Terminou
em :H de :\Iaio de 1958, no Hospital
Militar Veterinário,
o estágio a que se refere o artigo 75.0
da Portaria
n.? 11 332, de 6 de Maio de 1946, com
aproveitamento
e boa informação,
o alferes veterinário
José Calhaço Baginha, pelo que se considera definitiva
a Sua entrada no quadro permanente
dos oficiais veterinários, nos termos do artigo 78.0 da mesma portaria.
33) Tendo frequentado
com aproveitamento,
nos Estados Unidos da América, no ano de H)55, o Associated
Advanced
Ordenance Officer Course, o tenente-coronel
do quadro do serviço de material João Manuel 'I'erenas
Latino, é este oficial autorizado a fazer uso do respectivo
emblema.

34) Tendo completado com aproveitamento,
nos Estados Unidos da América, em Março do corrente ano,
o Ordnance General Supply Course, o capitão do quadro
do serviço de material J osé Júlio Costa Júnior, é este
oficial autorizado
a fazer uso do respectivo
emblema.
35) Ê de cinco o número de vagas para admissão no
curso do serviço de administração
militar para a Força
Aérea, na Escola do Exército. Fica, deste modo, rectificada a declaração
18) da Ordem do Exército n. o 6,
') a s éri
....
ne, d O corrente ano.
Pensões de reserva:

36) Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
Ulenc~onados, que, pela presente
Ordem do Exército,
transItam para a situação de reserva:
Ooro11 I de artilharia
Mário Augusto da Assunção
Marque , 72.000tS.
Ooronel do serviço de administração
militar Manuel
de ousa Rosal Júnior, 72.0008.
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Capitão

do cavalaria

António
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de Oliveira
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Cascais,

30.933660. Tom 29 anos de serviço.
Capitão do quadro dos
cito Joaquim Pereira
Tenente do quadro dos
cito, Aurélio Manuel

serviços auxiliares do ExérAbrantes,
40.800a.
serviços auxiliares do 11;xérda Rocha, 31.~OO,&.

Reforma:

37) São desligados do serviço desde as datas que lhes
vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.0
do Decreto-Lei
n. o 28 404, de 31 de Dezembro de 1937,
os oficiais na situação de reserva
em seguida mencionados e que nas datas referidas
atingem o limite de
idade para transitarem
para a situação do reforma:
Brigadeiro
de infantaria
António Manuel da :\r ota
Costa, desde 17 de Maio de 1958.
Coronel
de infantaria
Raul Emídio de Carvalho,
desde 6 de Maio de 1958. Prestava
serviço na
1. a Repartição
da La Direcção-Geral
do Ministério do Exército.
Coronel de infantaria
Joaquim Correia
de Faria,
desde 12 de Maio de 1958.
Capitão de infantaria Firmino da Silva, desde 6 do
Maio de 1958.
Capitão de infantaria Rui Osório de Rebelo Cardoso
da Fonseca e Castro (le Valdoleiros,
desde 8 de
Maio de 1958. Prestava serviço no centro de mobilização de cavalaria n." 1.
Tenente de infantaria Amadeu da Conceição Roxo,
desde 9 ele Maio de 1958.
Capitão de artilharia
Raul Narciso da Costa Guimarães, desde 1 de Maio de 1958.

Diversos:
38) Pela Revista de Artilharia foi atribuído o prémio
de 1.000~ ao tenente-coronel
do quadro do serviço do
material
(engen heiros) Virgílio Vicente
do l\Iatos, pela
publicação na mesma revista do artigo «Panorama Geral
da Evolução da Artilharia
no Nosso Século».

39) É cancelada a especialidade de mecânico auto .ao
tenente
do quadro dos serviços auxiliares
do Exército
JOHé Horta da Veiga, colocado na Guarda Fiscal, por o
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serviços desta
de exercer as

Rectificações:

40) Declara-se que o capitão de infantaria Carlos
Alberto da Rocha Gomes, a quem se refere a portaria
de 15 de Maio do corrente ano, inserta na Ordem do
Exército n. o 6, 2. a série, também do corrente ano, se
apresentou neste Ministério em 29 de Março de 1958,
desde quando deve ser considerado no quadro da arma
de infantaria.
41) Pertence ao regimento de infantaria n. o 2 o tenente
miliciano de infantaria Armindo Cândido Oliveira Carvalho Ferreira da Silva, que, por portaria de 31 de
Dezembro de 1957, publicada na Ordem do Exército
n.? 3, 2.a série, de 1 de Abril de 1958, foi colocado no
centro de mobilização de infantaria n.? 1.
42) Chama-se José Faia Pires Correia o alferes
al't~lharia promovido a este posto para o regimento
artllharia pesada n.? 3, por portaria de 1 de Abril
1958, inserta na Ordem do Exército n. o 4, 2. a série,
corrente ano.

de
de
de
do

43) Chama-se Gerber Lino Fernandes de Freitas o.
aspirante a oficial miliciano do serviço do administração
~ilitar (secretariado), da escola prática do mesmo serVl~O, que, por portaria de 13 de Ferereiro
do corrente
ano, inserta na arfem do Exército n." 4, 2.a série, do 1
de Maio de 1958 foi abatido ao efectivo do Exército
por ter tido passagem ao quadro de oficiais milicianos
do serviço geral da Força Aérea, nos termos dos artigos 1.0 e 13.0 do Decreto-Lei n. o 41 492, de 31 de Dezembro de 1937 .
. 44) É do centro de mobilização do serviço de adminIstração militar n." 2 o alferes miliciano do serviço de
administração militar José Augusto das Neves Cabral,
que, por portaria de [) de Abril do corrente ano, inserta
~~ Ordem do Exército n." 4, a- série, de 1 de Maio de
passou à situação de re erva, desde 30 de Março
d e 58,
195 .
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res miliciano que, por portaria
publicada na Ordem do Exército
Maio do mesmo ano, passou à
ciano de reserva.
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Ferreira Chaves o alfede 18 de Abril de 1058,
n. o 4, 2. a série, de 1 de
situação de oficial mili-

46) Chama-se Dante Júlio Vieira
cadete que, por portaria de 13 de
publicada na Ordem do Exército n. o
Maio do mesmo ano, foi promovido
miliciano.

~rarques o soldado
Fevereiro de 1958,
4, 2. a série, de 1 de
a aspirante a oficial

47) É do 1.0 grupo de companhias de saúde o tenente
miliciano médico João Manuel Bastos Monteiro de Sacadura, que, por portaria de 9 de Março do corronte ano,
inserta na Ordem. do Exército n.? 4, 2.3 série, de 1 do
Maio de 1958, foi promovido ao actual posto, contando
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1953.
48) Chama-se Mário do Nascimento N oro Gomes o
aspirante a oficial miliciano, do 1.0 grupo de companhias
de saúde, que, por portaria de 13 de Fevereiro do corrente ano, inserta na Ordem do Exército n.? 4, 2.3 série,
de 1 de Maio de 1958, foi promovido ao seu actual posto.
49) Chama-se Herberto de Castro Goulart da Silva o
aspirante a oficial miliciano do serviço de adminietrcêv
militar, da escola prática do mesmo serviço, que, por
portaria de 13 de Fevereiro do corrente ano, inserta _Dt1
Ordem do Exército n.? 4, 2.a série, de 1 de Maio de 1908,
foi abatido ao efectivo do Exército por ter tido passagem
ao quadro de oficiais de intendência e contabilidade da
Força Aérea, nos termo dos artigos 1.0 e 13.0 do Decreto- Lei n. o 41 492, de 31 de Dezembro de 1937 .

•
VIII-

ANÜNCIOS

Escola do Exército - Gabinete

de Estudos

Declaração de vacaturas

Nos termos do artigo 20.0 do Decreto-Lei D. o ;30 8U.
de 13 de Novembro de 1940, e das alterações constan-
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tes do Decreto-Lei n.? 36237, de 21 de .Abril de 1047,
para efeitos do respectivo provimento, faz-se público
que se encontra aberto concurso para professor catedrático da 25. a cadeira (Pontes e Túneis. Sua Importância nas Operações Militares).
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer 'ás
condições prescritas nos artigos 18.0 e 19.0 do mesmo
decreto e apresentar na secretaria escolar, até às 15 horas do dia 25 de Agosto de 1958', as suas declarações,
feitas em papel selado e dirigidas ao comandante da
Escola. instruídas com os documentos a que se refere
o artigo 3.0 e seu § único do Decreto n. o 13 764:, de 13
de Junho de 1927.
Escola do Exército, 7 de Junho de 1958. - O Comandante, Emireio Teixeira Pinto, brigadeiro de engenharia.
(Publicado no Díàrío
de 1958).

do Governo n.? M1, 2.· sõrlo, de 25 de Junho

Nos termos do artigo 20. do Decreto-Lei u." 30874,
de 13 de N overn hrn de 1940, e das alterações constantes
do Decretü-Lei n," 36237, de 21 de .Abril de 1947,
para efeitos do respectivo 'provimento, faz-se público
que se encontra aberto concurso para professor adjunto
da 13.~ cadeira (Elementos de 'I'ãctica Geral, Táctica
e SerVIçO de Artilharia}.
Os. candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
CondIções prescritas nos. artigos 18. e 19.· do mesmo
decreto e apresentar
na secretaria escolar, até às
15
horas
do
dia
27
de
AO'osto
de 1958, as suas declarab
oes; feitas. em papel selado
e dirigidas ao comandante
a Escola, lllstruídas com os documentos a que se refere
~ artigo 3. e seu § único do Decreto n ," 13 764, de 13
'8 Junho
de 1927.
0

0

à

0

ESCola do Exército 14 de Junho de 1958. - O Colllanda n tE'
. P'~nt 0, bril'lga dei
e, mircio' T'·el,reLl'a
erro d e engenharia.
(Publicado no Diário do Governo n." 148, 2.' série, de 26 de Junho
de 1958).
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Ministério

2.· Série

RECURSOS

do Exército - Repartição

Geral

Por decisão do Supremo Tribunal Militar em sessão
de 12 de Junho de 1958, homologada por despacho ministerial de 24 do mesmo mês, foi deliberado indeferir
o requerimento em que o tenente-coronel de cavalaria,
na situação de reforma, Arnaldo Dionisio Carneiro de
Sousa Meneses, pedia a sua promoção ao posto de coronel e a reintegração na efectividade, ou seja, não atender o recurso deduzido pelo interessado.

X-

OBITUARIO

1965:
Dezembro, J - Tenente miliciano, do centro do 1ll0bilização de infantaria n.? ô, Armando Agra ~\H10rim.
1058 :
}[aio, 5 - Capitão João Tomás Gonçalves, desligado
do serviço e aguardando reforma.
1Iaio, 22 - Alferes reformado Avelino GODç:alves
Geraz.
Maio, 25 - Tenente de infantaria, na situação de reserva, Agostinho Luis Pereira Nunes .
.J unho, 4 - Capitão reformado António Gomes Ferreira.
Junho, 5 - Tenente reformado Domingos Ferreira
Mende .
.Junho, 10 - Capitão reformado António Pereira 11adado .
.Junho, 14 - Tenente-coronel
do serviço de administraçâo militar, na situação de reserva, Júlio ~\ugusto
da Silva Malaguerra.
Junho, 20 - Alferes miliciano, tio ~.o grupo de COl~lpanhías de administração
militar, Manuel j.utÓUlO
de Almeida.

2.' Série
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Junho, 22 'z: Capitão de infantaria, no quadro da arma,
Miguel Angelo ~lelo Coelho de Moura.

Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conformo.

o

Ajudante-General,

~.

,
,,

,/ 3. g'3!
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

. Ordem do Exército
Série

2.&

16 de Julho de 1958

Publica-se ao Exército o seguinte:

l-DECRETOS

E PORTARIAS

F=tOrtarlaa:

Ministério do Exército - 3.

a

Direcçao-Geral-

3.

a

Repartiçao

.1~anda O Governo da República Portuguesa, pelos
Ml~lstros das Finanças e do Exército, nos termos do
rtigo 34.° do Decreto-Lei n." 36264, de 10 de Janeiro
e 1940, e artigo 10.° do Decreto-Lei n.? 34366, de
3 de Janeiro de 1945, nomear para a frequência de um
estágio na escola de Command and General Staff, do
exército dos Estados Unidos da América, em Leaverrth, o major do corpo do estado-maior Carlos Mariano
geos Aires.
deAo :eferido oficial será abonada a ajuda de custo
19~ermlllada na Portaria n." 13478, de 20 de Março de
s 1, ~em como o necessário para as despesas de reprepentaçao, transporte em viagens de instrução que façam
à e d? estágio, matriculas e transporte de ida e volta
in ~érlca do Norte, o que tudo será pago pelas verbas
sCrltas nos artigos 89.°, n.? 1, alínea a), 90.°, n.? 1,

:i

1f

i
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alínea b), 91.°, n.? 1, alínea a), 92.°, n.? 1, do capitulo 4.°, e 110.° n." 2, alinea a), do capitulo 5.° do orçamento do Ministério do Exército do corrente ano.
Ministérios das Finanças e do Exército, 26 de Maio
de 1958. - O Ministro das Finanças, António Manuel
Pinto Barbosa. - O Ministro do Exército, Fernando dos
Santos Costa.

Ministério

do Exército - Repartição

Geral

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, nos termos do Decreto-Lei n. o 40627,
de 1 de Junho de 1956, conceder a Cesaltina 'I'eixeira
Pinto, filha do falecido tenente reformado Júlio Augusto
Teixeira Pinto, a reversão do subsídio mensal no quantatívo de 300,.s, a partir de 8 de Maio do corrente ano,
em virtude do falecimento de sua irmã Augusta Teixeira
Pinto, em 7 do referido mês.
Ministério do Exército, 27 de Junho de 1958.O Subsecretário de Estado do Exército, Afonso MagaLhães de Almeida Fernamdes.
(Visada pelo Tribunal ele Contas em 5 de Julho de 1958.
Não sao devidos emolumentos, nos termos do Decreto
n.s 22257).

II - JUSTIÇA

E DISCIPLINA

CondecoraçOes:

Ministério

do Exército - I. a Oirecçao-Geral-

I.li Repartiçao

Condecorados com a medalha de ouro da classe de
comportamento exemplar, em conformidade coro as
disposições do regulamento aprovado pelo Decreto
n.? 35667, de 28 de Maio de 194:G,e Portaria n." 12 731,
de 4 de Fevereiro de 1949, os seguintes oficiais:
Coronel de artilharia, na situação de reserve,
nuel Augusto da Silva Pestana.

)ia-

2." Série
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Tenente-coronel
de artilharia Alberto Coriolano
Miranda da Costa.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Manuel António.
Por decreto de 24 de Junho do corrente ano, publicado
no Diário do Governo n. o 154:, 2. a série, de 3 de Julho
deste mesmo ano, foi agraciado com o grau de cavaleiro da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada O tenente de artilharia, na situação de reserva, Caetano
de Carvalho Montês.
Tendo sido agraciado pelo Governo Francês com o grau
de grande-oficial da Legião de Honra o general Júlio
Carlos Alves Dias Botelho Moniz, é-lhe permitido, em
conformidade com o Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e u ar as respectivas
insígnias.
Tendo sido agraciado pelo Governo Belga com a cruz
militar de 1.a classe o tenente-coronel
do corpo do
estado-maior Arnaldo Schulz, é-lhe permitido, em
conformidade com o Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insignias.

Por portaria de 1 de Julho de 1958:
Oondecorados com a medalha de mérito militar das
classes abaixo indicadas, por, segundo parecer do
Conselho Superior de Disciplina do Exército, se encontrarem nas condições dos nrtigos 26.0 e 29.0 do
Regulamento da Medalha Militar, de ~8 de Maio de
H)46, os seguintes oficiais:
2." classe

Majores: do corpo do e tado-maior António Adriano
Faria Lopes Santos, de infantar.ia, F.ernando M~anuol Garrido Borges e, de artilharia, Napoleao
Pita Meira de Amorim.
3." classe

Oapitães: do corpo do e tado-maior José Emídio
Andrade Pereira da Co ta, de artilharia, Abel
Cabral Couto e, do erviço de admini tração militar, António Monteiro Alves dos Santos.
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Ministério

do Exército _I.· Direcçao-Geral-

2.· Série

2.a Repartiçao

Condecorado com a medalha comemorativa das expedições e campanhas com a legenda «India» e indicação
dos anos de 19;'5-1957 o major de infantaria Fernando
Maria Vizeto Guerreiro Narchial Franco.
Condecorado com a medalha comemorativa das expedições e campanhas com a legenda «Índia» e indicação
dos anos de 1954-1955 o capitão de infantaria José
Maria de Castro e Lemos.
Condecorado com a medalha comemorativa das expedições e campanhas com a legenda «Indía» e indicação
dos anos de 1954-1955 o capitão de cavalaria Nuno
Caldas Franco Duarte.
Condecorado com a medalha comemorativa das expedições e campanhas com a legenda «índia)) e indicação
dos anos de 1955-1957 o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Alberto Carvalho de
Almeida.
Louvores:

Ministério

do Exército - Direcçao dos Serviços do Ultramar

Por portaria de 11 de Julho de 1958:
Louvado o general António Miguel Monteiro Libório
pela forma exemplar como desempenhou as, su.as
funções de comandante militar do Estado da Indla,
empenhando todos os seus esforços, com prejuízO
mesmo da própria saúde, no sentido de manter no
mais alto nível a eficiência das forças terrestres,
sendo o primeiro a dar o exemplo duma conduta e
aprumo impecáveis e duma inexcedível dedica<;ão
pelo serviço, conseguindo que as tropas sob as suas
ordens conservassem um elevado moral até nos mOmentos mais difíceis. Prestou assim, ao Exército e
ao Pais, serviços que devem ser considerados como
dos mais prestimosos,
distintos e oxtraordinário~.
(Esta portaria anula para todos os efoitos a portana
de 8 de Maio do 1958, publicada na Ordem do Exército 11.° 5, 2. a série, do 15 do Maio de 1958).
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111- MUDANÇAS DE SITUAÇAO
Oficiais do quadro permanente
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Coronel de infantaria, supranumerário, da direcção da
arma, onde continua colocado, António Pedro de
Mira, para preenchimento de vaga no quadro, devendo
ser considerado nesta situação desde 19 de Junho
de 1958.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Julho de 195~. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, Artur da
Mota Freitas, subchefe do distrito de recrutamento e
mobilização n. o 10, onde continua colocado, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 25 de Junho de 1958.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Capitão de infantaria, supranumerário, Francisco David
Preto Rodrigues, do batalhão de caçadores n." 3, onde
continua colocado, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
22 de Junho de 1958.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958, visada pelo TribunaL
de Contas em 16 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Quadro da arma de artilbaria

:

Considerado rezressado
ao serviço deste Ministério,
por ter deix~o de prestar serviço no SubsecretarIado de Estado da Aeronáutica,
coronel de artilharia, na situação de reserva, adido, José Gomes
Martins Calado Júnior, devendo ser considerado
nesta situação desde 16 de Dezembro de 1957.

°

(Por portaria de 9 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Maio de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
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Quadro da arma de cavalaria:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no ultramar, na província de Moçambique, o major de cavalaria, na situação de reserva, Luis Filipe Azinhais Mendes, devendo
ser considerado nesta situação desde 9 de Abril de
1958.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Quadro do serviço de material (engenbelros)

:

Capitão do quadro do serviço de material (engenheiros),
adido, José Manuel Queriol 'I'ojeiró Elbling Quintão,
que, por ter deixado de prestar serviço nas Oficinas
Gerais de Material de Engenharia, se apresentou em
1 de Janeiro de 1958, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho do 1\)58. Não são devidos emolumentos, nOStermos do Decreto n.v 22257).
Extinto quadro auxiliar de artilharia:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no ultramar, o tenente
do extinto quadro auxiliar de artilharia, na situação
de reserva, Gil Cornélio Gonçalves, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Maio de 1958.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1958).
Quadro dos serviços auxiliares

do Exército:

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exórcito,
supranumerário,
da 2.a Repartição da 3.0 Direcção.Geral deste Ministério, onde continua colocado, Avelino de Araújo, para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Junho ele 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Julho de 1958. Não silo devidos emolumentos, nos termo(do Deereton." 22257).
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Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, da 2.a Repartição da 1.a Direcção-Geral deste Ministério, onde continua colocado, Albino Santos, devendo ser considerado nesta situação
desde 27 de Junho de 1958.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Supranumerário.
oe
quadros:

por

Serviço de administração

excederem

militar:

Major do serviço de administração militar, supranumerário, Artur Neves Correia e Silva, do 2.° grupo de
Co~panhias de administração militar, que, por ter
deIxado de prestar serviço no Estado da índia, como
expedicionário, regressou em 1 d~ Junho de 1958,
devendo ser considerado nesta situação desde a mesma
data.
(Por portaria de 4 de J ulho de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Quadro dos serviços auxiliares

do Exército:

Alfares do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
sUP:anumerário, João Valinho Dionisio, do regimento
de mfantaria n. o 1, onde continua colocado, que, por
~r deixado, de prestar serviço como expedicionário no
stado da India, regressou em 13 de Junho de 1958,
devendo ser considerado nesta situação desde a mesma
data.
(Por portaria dc 4 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1958. Tão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto D,O 22257).

~

easegam

à &ltuaçAo de adido:

No ultramar:

Ma'.

Moçambique,

.

'

~or de infantaria do comando militar de Moçambique, Armando l\I~nuel Cardoso Aires de Abreu, por
ter s,ido nomeado para desempenhar uma comissito de
sorvIÇo no ultramar, como adjunto do comandante da
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Policia de Segurança Pública da Provincia de Moçambique, ao abrigo da última parte do artigo 2.° do
Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 9 de
Maio de 1958.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Julho de 1958).
Guiné

Considerado adido em comissão civil na província da
Guiné como ajudante de campo do governador da
mesma provincia, ao abrigo da última parte do artigo 2.°
do Decreto n." 39816, de 14 de Setembro de 1954,
o ca-pitão de infantaria, adido, José Carlos Bastos
Martins, deixando de estar em comissão militar, devendo ser considerado na sua nova situação desde
2 de Junho de 1958.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Julho de 1958).
Estado da Indla

Deixa de ser considerado supranumerário, como expedicionário no Estado da índia, nos termos de Decreto n.? 32692, de 20 de Fevereiro de 1943, o capitão de infantaria, com o curso geral do estado-maior,
Henrique Chagas Lopes, passando a adido em comissão militar no mesmo Estado, ao abrigo da alinea a)
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 39816, de 14 de
Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta
situação desde 17 de Maio de 1958.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1958).

Major do serviço de administração militar Artur Neves
Correia e Silva, do comando militar do Estado da
India, por ter sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço no ultramar ao abrigo da alinea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14
de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Junho de 1958.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1958).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército
João Valinho Dionísio, do comando militar do Estado

2." Série
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da Índia, por ter sido nomeado para desempenhar
uma comissão de serviço no ultramar ao abrigo da
alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de
14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Junho de 1958.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1958).
Na Guarda Nacional Republicana:

Capitão de infantaria, do grupo de companhias de trem
auto, Carlos Manuel Barão Pinto, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Julho de 1958.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1958).

Capitão de infantaria Tomás Augusto Monteiro, do batalhão de caçadores n.? G, 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 23 de Junho de 195~.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Julho de 1958).

Capitão de infantaria, adido, "José Guardado Moreira,
da Direcção da Arma de Infantaria, 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 1 de Julho de 1958.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1958).
Na Polícia de Segurança Pública:

Capitão de infantaria, adido, António Dias Machado
Correia Dinis, da Direcção da Arma de Infantaria,
por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior,
na Policia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Julho de 1958.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1958).
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Passagem

à sltuaçêo

de
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r-eser-va:

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização n." 1, António Rodrigues de Moura, 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 19 de Junho de 1958.
(Por portada
de 27 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Coronel de infantaria, da direcção da arma, António
Pedro de Mira, nos termos da primeira parte da alinea c) do artigo 12.° do Decreto-Lei n. ° 36 304, alterado pelo Decroto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta situação
desde 25 de Junho de 1952.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Passagem
ser-vlço:

à sltuaçAo

de

eepar-ado

do

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Joaquim
Augusto Pinto Guedes, nos termos do artigo 178.°
do Regulamento de Disciplina Militar, com 75 por
cento da pensão que lhe competiria como reformado,
devendo ser considerado nesta situação desde 16 de
Dezembro de 1949.
(Por portaria de 27 do Junho do 1958, anotada
nal de Contas em 8 de Julho de 1958.

polo Tribu-

(Diário do Governo n.? 146, 2." série, de 24 de Junho de 1958).
Abatidos:

Abatido ao efectivo do Exército, por ter tido passagem
ao quadro do serviço geral da Força Aérea, por
portaria de 14 de Abril de 1958, nos termos do § 3.°
do artigo 8.° do Decreto-Lei n." :39 071, alterado pelo
Decreto-Lei n." 39921, de 23 do Novembro de 1954,
o alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do batalhão de caçadores n. ° 5, António Godinho Bordado.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958, anotada
de Contas em 8 de Julho de 1958).

pelo 'rribunal
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Oficiais de complemento
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na provincia de Angola,
onde se encontrava em comissão militar, o tenente
miliciano de infantaria, adido, Álvaro Teixeira dos
Santos, devendo ser considerado nesta situação desde
25 de Maio de 1958.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Quadro da arma de artilharia:

..

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, o alferes miliciano de artilharia,
adido, Vitor "ManuelFerreira de Albuquerque, devendo
ser considerado nesta situação desde 30 de Junho de
1958, ficando em disponibilidade.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1958).

Passagem

à sltuaçAo

de

adido:

No ultramar:
Estado da rndia

Tenen~e miliciano médico, do comando militar do Estado
da India (forças expedicionárias ao referido Estado),
Luis Manuel de Freitas Teixeira Dinis, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
no ultramar, ao abrigo da alínea a) do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Julho de 19:>8.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1958).
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Passagem
à sItuação
licIanos
da reserva:

Tenentes

de
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oficIaIs

mI-

milicianos de infantaria:

João Pedro Belegarde Belo, do comando militar
de Moçambique, desde 21 de Maio de 1958.
José Ribeiro de Albuquerque, do centro de mobilização de infantaria n. ° 1, desde 26 de Maio de
1958.
Álvaro Cohen Poppe, do centro de mobilização de
infantaria n.? 1, desde 16 de Maio de 1958.
José Gomes de Brito Barbosa, do centro de mobilização de infantaria n.? 3, desde 2 de Maio de 1958.
Artur Alves de Moura, do centro de mobilização
de infantaria n." 15, desde 20 de Maio de 1958.
João César de Medeiros, do centro de mobilização
de infantaria n.? 18, desde 6 de Maio, de 1958.
Tenente miliciano de artilharia Licínio Nunes Vaz, do
centro de mobilização de artilharia n. ° 1, desde 13 de
Maio de 1958.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar:
José Xavier Cardoso de Meneses, do centro de
mobilização de administração militar n. ° 1, desde
2 de Abril de 1958.
Fernando Vasconcelos e Sá, do centro de mobilização de adminiistração militar n.? 2, desde
25 de Maio de 1958.
Mário Loureiro, do centro de mobilização de administração militar n. ° 2, desde 24 de Abril de
1958.
,
António de Venceslau de Barros Júnior, do centro
de mobilização de administração militar n." 2,
desde 9 de Abril de 1958.
'I'enentes milicianos médicos:
Vítor TIugo VelGs Grilo, do comando militar de
Moçambique, desde 22 de Abril de 1958.
João Lourenço, da brigada n, o 3 de caminhos de
ferro, desde 7 de Abril de 1958.
Almiro Manuel Ribeiro Martins, da brigada n. ° 3
de caminhos de ferro, desde 2 de Maio de 1958.
António Meira de Carvalho, da brigada n." 3 de
caminhos de ferro, desde 14 de Maio de 1958.
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Diamantino Pires Bastos, da brigada n. ° 6 de caminhos de ferro, desde 11 de Abril de 1958.
José Castilho Ferreira de Abreu, da brigada n.? 7
de caminhos de ferro, desde 24 de Maio de 1958.
António Paixão Ferreira: do centro de mobilização
do serviço de saúde n." 1, desde 31 de Janeiro
de 1958.
Fernando da Conceição Rocha Faria, do centro de
mobilização do serviço de saúde n. ° 1, desde 7
de Abril de 1958.
Francisco Pires Marques Ramos, do centro de mobilização do serviço de saúde n." 1, desde 9 de
Abril de 1958.
Mário Martins Canelas, do centro de mobilização
do serviço de saúde n.? 1, desde 11 de Outubro
de 1954.
Joaquim Ernesto da Silva Real da Câmara Pires,
do centro de mobilização \lo serviço de saúde
n.? 1, desde 15 de Maio de 1958.
Augusto Vieira da Cruz, do centro de mobilização
do serviço de saúdo n.? 2, desde 19 de Maio de
1958.
Manuel Clemente Gomes Cardoso, do centro de
mobilização do serviço de saúde n.? ~, desde
7 de Abril de 1958.
Manuel Joaquim Machado, do centro de mobiliz~ção do serviço de saúde n.? 2, desde 9 de Abril
de 1958.
José Maria Bragança Ribeiro, do centro de mobilização do serviço de saúde n. ° 2, desde i3 de
Abril de 1958.
José Alvarenga de Andrade, do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 2, desde \J de
Abril de 1958.
João Rocha
antos, do centro de mobilização do
serviço de saúde n." ~, desde 17 de Abril de
1958.
João Baptista Gonçalves de Araújo, do centro de
mobilização do serviço de saúde n.? 2, desde 16
de Abril de 1958.
Carlo Ribeiro da ilva Lop s, do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 2, desde 23 de
Abril de 195 .
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Tenentes milicianos veterinários:
Jerónimo de Vasconcelos Coelho de Paiva, da
secção de depósito do pessoal do serviço veterinário militar, desde 12 de Abril de 1958.
Luís Coelho de Moreira, da secção de depósito do
pessoal do serviço veterinário militar, desde 16
de Abril de 1958.
Alferes milicianos de infantaria:
Fernando Paixão Barrela, do centro de mobilização
de infantaria n." 1, desde 20 de Maio de 1958.
Artur Máximo Saraiva de Aguiar, do centro de
mobilização de infantaria n.? 9, desde 11 de Maio
de 1958.
José Augusto Duarte, do centro de mobilização de
infantaria n. o 14, desde 15 de Fevereiro de 1958.
Frederico Furtado Morgado, do centro de mobilização de infantaria n.? 16, desde 1 de Maio de

1958.
Alferes miliciano de engenharia Ilenrique de Oliveira
Pinto da França, do comando militar de Moçambique,
desde 23 de Maio de 1958.
Alferes miliciado do' serviço de administração militar
Fernando Gonçalves da Silva, do centro de mobilização de administração militar n. o 2, desde 13 do Maio
de 1958.
Alferes miliciano médico Manuel Correia Ramalho, do
centro de mobilização do serviço de saúde n." 1,
desde 9 de Março de 1956.
Todos nos termos dos artigos 25.0 e 26.0 do Docret~-Leí n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n." 38916,
de 18 de Setembro de 1952, e ao abrigo do § único do
artigo 124.0 do referido Decreto-Lei n.? 3630-1.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Junho de 1958)
Centro de mobilização de infantaria

n.O 20

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 7 de
Fevereiro de 1958, inserto. na Ordem do Exército n,o 3,
2. a série, de 1 de Abril do mesmo ano, que passa
a oficial miliciano de reserva o alferes miliciano de
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infantaria, do centro de mobilização de infantaria
n.? 20, Ricardo José Rodrigues, por se ter verificado
que o referido oficial faleceu em 19 de Outubro
de 1952.
(Por portaria de 28 de Maio de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas cm 11 de Junho de 1958).

IV - PROMOÇOES
Oficiais do quadro permanente
Armas

e servIços:

Ministério do Exército - Quadro das at'mas e serviços,
escolas práticas das armas e ssrvíçcs, unidades e eentros de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n.· 12

Coronel) comandante, o tenente-coronel de infantaria,
comandante interino, Manuel Magro Romão.
(Por portaria de 7 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257)
Serviço de material:

Quadro do serviço de material

Major do quadro de serviço de material (engenheiro),
o capitão do quadro do mesmo serviço (engenheiro),
adido, Rui Duarte Moreira Braga.
(Por portaria de 10 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1G de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Companhia divisionária de manutenção de material

Major do quadro do serviço de material (engenheiro),
o capitão do quadro do mesmo erviço (engenheiro)
Mário de Carvalho Andreia.
(Por portaria de 10 de Julho do 1058, visada pelo Tribunal
de Contas e11116 de Julho de 1958. ão devidos emolumentos, no termos do Decreto D.· 22257).
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Distrito de recrutamento
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de recrutamento

e mo-

e mobilização n. ° 10

Ooronel, chefe, o tenente-coronel
interino, Luciano Roma Torres.

de infantaria,

chefe

(Por portaria de 4 de Julho de 1958)..visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Ministério do Exército - Estabelecimentos

militares:

E.tabelec:imento. de in.trução:
Instituto Profl!~ional dos Pupilos do Exército

Major do quadro do serviço de material (engenheiro),
o capitão do quadro do mesmo serviço (engenheiro)
José Manuel Queriol Tojeiro Elbling Quintão .

..

(Por portaria de 10 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.° 22257).
Adidos:

Em estabelecimentos

militares:

E.tabelec:imento. de instrução:
Escola do Exército

Major do quadro do serviço de material (engenheiro),
adido, professor assistente do curso geral preparatório, o capitão do quadro do mesmo serviço (engenheiro), adido, professor assistente do curso geral
preparatório, Ernesto Augusto Ferreira de Almeida
Freire.
(Por portaria de 10 de Julho de 1958;.visada pelo Trihunal
ele Contas em 10 de Julho de 195~. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Major do quadro do serviço de material (engenheiro),
adido, professor efectivo, o capitão do quadro. do
mesmo serviço (engenheiro), adido, professor efectivo,
Álvaro Baptista Jacquet.
(Por portaria de 10 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Julho de 1958. São devidos emolumantos, nos termos do Decreto n.O22257).
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produtores:

Fábrica Militar de Braço de Prata

Majores do quadro do serviço de material (engenheiros),
adidos, engenheiros de secção, os capitães do quadro
dos mesmos serviços, adidos, engenheiros de secção,
José Maria Soares da Costa Alvares e Manuel Pereira
dos Santos.
Majores do quadro do serviço de' material (engenheiros),
adidos, engenheiros de secção, os capitães do quadro
do mesmo serviço (engenheiros), adidos, engenheiros
de secção, Gualdino Leite da Silva Matos, Elmano
Augusto de Araújo e Melo, Abílio Antunes da Mata
e J osé Vasco Lobato de Faria Roncon.
(Por portaria de 10 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22257).
Fábrica Nacional de Munições d~ Armas Ligeiras

Major do quadro do serviço de material (engenheiro),
adido, engenheiro de secção, o capitão do quadro do
mesmo serviço (engenheiro), adido, engenheiro de
secção, Filipe José Freire Temudo Barata.
(Por portaria de 10 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Oficiais de complemento
Ar-r-nae

e

ser-vlços:

Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros de mobllizaçílo:
Infantaria:
Regimento de infantaria n.· 12

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, os ex-cadetes alunos da Escola do Exército n. o 293/3. a , José da
Costa Marques Guerra 285/3.a, Nuno Antunes Pereira
Grancho e 380/3. a Chavo Sesinando Monteiro Baptista, con'tando a ant'iguidade desde 4 de Julho de 1958.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958. Não carece de visto ou
anotação do Tribunal de Contas).
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Batalhão de caçadores n.O5

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o ex-cadete
aluno da Escola do Exército n." 300/3.a, Joaquim António Alcalde de Freitas, contando a antiguidade desde
4 de Julho de 1958.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958. Não carece de visto ou
anotação do Tribunal de Contas).
Artilharia:

Regimento de artilharia pesada n.· I

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade,
Vítor Manuel Ferreira de Albuquerque, contando a
antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Cavalaria:

Regimento de lanceiros n.· 2

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o ex-cadete
aluno da Escola do Exército n. o 323/3. a, Francisco
Manuel Vidigal Solano de Almeida, contando a antiguidade desde 4 de Julho de 1958.
(Por portarias de 4 de Julho de 1958. Não carece de visto ou
anotação do Tribunal de Contas).

v-

COLOCAÇOES,

Arl'T'las

EXONERAÇOES

E TRANSFERÉNCIAS

e serviços:

Ministério do Exército:
1.. Direcção-Geral-

2.· Repartiçílo

Tenente-coronel de cavalaria, supranumerário,
berto Filipe Rodrigues.

Luis AI·

(Por portaria de 11 de Julho de 1958).
3.· Direcção-Geral
Serviços

Cartográflcos

do Exército

Dlvl5l0 de Fologramelrla

Chefe da equipa aérea, o capitão piloto aviador, da base
aérea n. o 1, António Celorico Borba da Silva.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).

2." Série

Ministério

ORDEM DO :E;X:ERCITO N.o 8

647

do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, comandante do regimento de infantaria n." 15, Cristóvão do Anjo Vidigal.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
-Direcção da Arma de Artilharia

Tenente-coronel
de artilharia, 2.° comandante do regimento de artilharia pesada n.? 2, Artur de Jesus Fernandes.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958).
Direcção da Arma de Cavalaria

Inspector, o coronel de cavalaria, tirocinado, António
Augusto de Sousa Dias Ribeiro de Carvalho.
(Por portada de 16 de Julho de 1958).
Direcção da Arma de Engenharia

Inspector das tropas de transmissões, o coronel de engenharia, tirocinado, inspector interino, Manuel António Vassalo e Silva.
(Por portaria de 16 de Julho de 1958).

Coronel de engenharia,
Bastos de Carvalho.

supranumerário,

Luis

Maria

(Por portaria de 11 de Julho de 1958).
Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria n. o I

Capitão de infantaria,
çalves Dias.

da direcção da arma, Abílio Gon(Por portaria de 16 de Julho de 1958).

Regimento de infantaria

n.O 4

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores
Jaime António Tavares Banazol.

n.? 2,

(Por portaria de 16 de Julho de 1958).
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Regimento de infantaria n.· 5

Capitão de infantaria,
Almeida Azevedo.

no quadro da arma, José Luis de
(Por portaria

de 11 de Junho de 1958).

Regimento de infantaria n.· 6

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. o 13,
António Maria Gonçalves Soares, por pedir.
(Por portaria
Regimento de infantaria

Major de infantaria, supranumerário,
Dionisio.
(Por portaria

de 4 d~ Julho de 1958).
n.· 16

Ernesto "Maria Rui
de 11 de Julho de 1958).

Batalhão de caçadores n.· 5

Capitão de infantaria, do regimento
José António Luz de Almeida.
(Por portaria

de infantaria n. o 1,
de 16 de Julho de 1958).

Batalhão de caçadores n.· 8

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores
-quedistas, António Rosado Serrano.
(Por portaria

pára-

de 11 de Junho de 1958).

Artilharia:
Regimento de artilharia

pesada n.· 2

0

2. comandante, o tenente-coronel
de artilharia, da direcção da arma, Luís Teixeira Soares da Mota.
(Por portaria
Regimento de artilharia

de 11 de Julho de 1958).

pesada n.· 3

Capitão de artilharia, do grupo de artilharia
ção, José da Glória Alves.
(Por portaria
Regimento de artilharia
(Centro de Instrução

de guarni-

de 16 de Julho de 1958).

antiaêrea fixa

de artilharia

contra

aeronaves)

Tenente de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 4, Carlos Alberto de Carvalho Felgueiras e Sousa.
(Por portaria

de 11 de Julho de 1958).
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Destacamento Misto do Forte de Almada

Capitão de artilharia,
cinto Nunes.

no quadro da arma, Lúcio J a(Por portaria de 4 de Julho de 1958).

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria

Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 3,
António Casimiro Rocha Ferrand de Almeida.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958).
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do campo de instrução militar de Santa Margarida,
Joaquim Antunes de Oliveira.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958).

~

Batalhão de telegraflstas

Capitão de engenharia, do grupo de companhias de trem
auto, Armando de Brito Subtil.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958).

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 13 de
Junho de 1958, inserta na Ordem do Exército n.? 7,
2. a série, que coloca no Depósito Geral de Material de Engenharia o major do quadro do serviço de
material (serviços técnicos de manutenção) António
José dos Santos, do batalhão de telegrafistas.
(Por portaria de 16 de Julho de 1958).
Adidos:
No ultramar:
Estado da índia
Comando

militar

Major do serviço de administração militar, do 2.° grupo
de companhias do mesmo serviço, Artur Neves Correia e Silva.

(Por portaria de 4 de Julho de 1958).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n.? 1, João Valinho Dionisio.
(Por portaria de 4 de ,Julho de 1958).
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Oficiais de complemento
Armas

e

-

serviços:

~linistério do Exército - Quartéis·generais
militares:

e comandos

Angola
Comando

militar

Alferes milicianos: de infantaria, do regimento de infantaria n." 2, Manuel Francisco Morgado Caetano e, do
batalhão de metralhadoras n. ° 3, Amílcar Santos Martins da Silva, ambos em disponibilidade, e de engenharia, do regimento de engenharia n.? 2, Hélder
Ribeiro da Silva, também em disponibilidade.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958).

Alferes miliciano de artilharia (serviço material), em disponibilidade, do batalhão de metralhadoras
n.? 1
Mário Pinto Mendes, e médicos, do 2.° grupo de companhias de saúde, em disponibilidade, João António
da Silva Herdeiro e, do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 2, licenciado, Eduardo Paulo Soto
l\Iaior Ricou.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958).
Moçambique
Comando

militar

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 16, José Domingos Janeiro
Neves.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958).

Alferos milicianos: de artilharia, do regimento de artilharia pesada n.? 3, Joaquim Metelo da Fonseca Marques e de engenharia, do batalhão de telegrafistas, João
Salvador Marques Neto, ambos em disponibilidadeAspirante a oficial miliano elo infantaria, em disponibilidade, do regimento do infantaria n.? 10, António
Souto do Sá.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958).
Cabo
Comando

Verde
militar

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n.? 1, Daniel Andrade de (larvalho.
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, do batalhão de caçadores n." 9, Alberto Velosa Carvalhal.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958).
Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria
(Forças expedicionárias

n.O 1

ao Estado da lndla)

Tenentes milicianos de infantaria, do batalhão de caçaçadores n.? 2 (batalhão de caçadores das Beiras),
Mário Canuto Pereira e, do mesmo batalhão (forças
expedicionárias
ao referido Estado), Domingos Pereira da Silva.
Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 2 (batalhão de caçadores das Beiras), Manuel
Gonc;alves de Morais.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958).
Regimento de infantaria

n.O3

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 11 de
Abril de 1958) inserta na Ordem do Exército n.? 4,
2..a. série, do mesmo ano, que coloca no comando
mIlItar de Moçambique o alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 3, João António
Bravo Dionisio Bizarro Nunes Vicente.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958).
Regimento de infantaria

n.O 7

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de c!1ça~ores n.? 1 (força expedicionárias ao Estado da India),
António Seiça de Oliveira G ordalina.
(Por portaria de 27 de Juuho de 1958).
Regimento de infantaria

'l'enente miliciano
Santos.

de infantaria

n.· 12

Álvaro

Teixeira

dos

(Por portaria de 27 de Junho de 1958).
Batalhão independente de infantaria

n. ° 17

~ula ~ de nenhum efeito a parte da portaria de 18 de
Abrü de 1958, inserta na Ordem do Exército n.? 4,
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2. a série, de 1 de Maio do mesmo ano, que coloca
no batalhão independente de infantaria n.? 17 (forças
expedicionárias ao Estado da India) o aspirante a oficial miliciano de infantaria António Manuel Madeira
Guerreiro.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958).
Batalhão de caçadores n. ° I
(Forças

expedicionárias

ao Estado da lndla)

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 2 (forças expedicionárias ao Estado da India),
Hermite Simões Tomás.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958).
Batalhão de caçadores n.O4
(Forças

expedicionárias

ao Estado da lndla)

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 2 (batalhão do caçadores das Beiras), Manuel
Elias Romão Martins.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958).
Batalhão de caçadores n.O 5

Alferes miliciano de infantaria, om d ísponíbilidado,
do
comando militar de Angola, João Salvador de ::Uatos.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958).
(Forças expedicionárias

ao Estado da Indla)

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 1 (forças expedicionárias ao Estado da índia),
José Reis Barata.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958).
Centro de mobilização de infantaria

n.· I

Tenento miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Angola, António Manuel dos Santos David.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n.· I

Nula e de nenhum efeito a parto da portaria de 31 ~le
Dezembro de 19:>7, inserta na Ordem do Exército
n.? 3, 2.a érie, do 1 do Abril do 1958, que coloca
no contro do mobilização de artilharia n.? 1 o tenente
miliciano <lo artilharia, em disponibilidade, do regimento de artilharia ligeira n.? 1, Luciano Quinta
Fernandes.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958).
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pesada n. ° I

Alferes miliciano. de artilharia, em disponibilidude,
Manuel Ferreira
de Albuquerque.
(Por portaria
(Forças expedicionárias
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Vltor

de 4 de Julho de 1958).

ao Estado da India)

Tenente

miliciano. de artilharia,
do. regimento. de artiIliaria ligeira n.? 1 (forças expedicionárias
ao. Estado.
da India), Afonso José Carmona Teixeira.
(Por portaria
Grupo de artilharia

de 27 de Junho de 1958).

contra aeronaves n.O 2

Nula e de nenhum efeito. a parte da portaria de 18 de
Abril de 1958, inserta na Ordem do Exército n.? 4,
2. a série, de 1 de Maio do. mesmo. ano, que coloca
no. comando militar de Cabo. Verde o. tenente miliciano. de artilharia,
em disponibilidade,
do. grupo. de
artilharia
contra aeronaves n, o ~, Francisco. dos Santos Regêncio Alves.
(Por portaria

de 27 ele Junho ele 1957).

Cavalaria:
Regimento de cavalaria

n.· 7

Alferes miliciano. de cavalaria,
em disponibilidade,
do.
regimento. ele cavalaria n. o 6 (forças expedicionárias
ao. Estado. da India), Frederico. Carlos Bouça Barata
Ribeiro..
(Por portaria

ele 27 de Junho de 1(58).

Engenharia:
(Forças

Regimento de engenharia n. o I
expedicionárias
ao Estado da India)

Alferes miliciunos do. serviço. de administração
militar,
militar
do. 2.0 grupo de companhias de adtninistração
(fo.rças ~xpedicio.nárias
ao. Estado da Índia), Alex~ndre
Alvaro. de Assis Teixeira
da Gama Lobo Xavier e
Manuel Lopes da Costa.
(Por portaria

(Forças

de 27 de Junho de 1(58).

Regimento de engenharia n.O 2
expedicionárias
ao Estado da India)

Alferes miliciano.s de eno'enharia, do. regimento. de engeJ?ha~·ia n. o 1 (forças e exp.edic.io.nárias ao. Rsta~o. da
Indla), António. Manuel FlgueIredo. Lobo dos Santos
e Jo.sé Paulo. Leitão Gonçalves Bordado.
(Por portaria

de 27 de Junho de 1958).
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Brigada n. o I de telegraftstas

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n.? 9, Hermenegildo José Soares
Alvares da Cunha.
(Por portaria de 13 de Junho de 1958).
Brigada n. o 3 de telegrafistas

Tenente miliciano de engenharia, em disponibilidade,
do regimento de engenharia n. ° 2, José Miguel do
Couto.
Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, do
batalhão de telegrafistas, Fernando José Marques
Franco Feijóo.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958).
Centro de mobilização de engenharia n.O 2

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 12 de
Abril de 1957, inserta na Ordem do Exército n.? 4,
2. a série, de 13 de Maio do 'mesmo ano, que coloca
no comando militar da India o alferes miliciano de
engenharia, licenciado, do centro de mobilização de
engenharia n.? 2, Jorge Emílio Correia Mendes.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958).
Serviço de .aúde militar:
Centro de mobilização do serviço de saúde n. o 2

Tenente miliciano médico, licenciado, da brigada n,o 2
de caminhos de ferro, Fernando de Sá Loureiro Dias.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958).
Serviço de admini.tração

militar:

2.0 grupo de companhias de administração militar

Alferes miliciano do serviço de administração
Luis Manuel Vicente Gravato.

militar,

(Por portaria de 4 de Julho de 1958).
(Forças

expedicionárias

ao Estado da Indla)

Alferes miliciano do serviço de administração militar
(forças expedicionárias ao Estado ela India), António
Simão Toscano.
(Por portaria ele 27 de Junho de 1958).

,
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Ministério do Exército - Estabelecimentos mllitares:
Estabelecimentos

penais:

Depósito disciplinar

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n.? 3, António Joaquim Primo
Canhão.
(Por portaria de 27 de Junho de 1957).

VI- MElHORIAS

DE PENSOES

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhe foi
atribuido, nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 39843, de 7 de Outubro de 1954, ao coronel de
artilharia, na situação de reserva, José Gomes Martins Calado Júnior, no quantitativo de 72.000a, desde
16 de Dezembro de 1957, por ter completado 40 anos
de serviço, ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei
n.? 28402, de 31 de Dezembro de 1937.
(Por portaria de 9 de Maio de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 dc Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

VII -

DECLARAÇOES

Contagem de antiguidades:

1) Contam a antiguidade desde as datas que lhes vão
indicadas os seguintes coronéis de infantaria, promovides pela presente Ordem do Eicército :
~lanuel Magro Romão, desde 1 de Maio de 1958.
Luciano Roma Torres, desde 25 de Junho de 1958.
Colocações e desempenho

de funções:

2) Prestou serviço como presidente da junta de recrutamento n.? 1 do distrito de recrutamento e mobilização n.? 8, de 25 de Maio a 24 de etembro de 1956
e de 8 a 14 de Outubro de 1956, o coronel de infantaria, na situação de reserva, Américo Pinto da Silva
Oliveira.
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3) Deixou de prestar serviço como defensor oficioso
do Supremo. Tribunal Militar, desde 7 de Julho de 1958,
passando a prestá-lo, desde a mesma data, como presidente do conselho administrativo dos tribunais militares, o coronel de infantaria, na situação de reserva,
Décio da Mata Calisto.
4) Presta serviço na La Repartição da La Direcção
Geral deste Ministério, desde 20 de Junho do corrente
ano, o coronel de infantaria António Rodrigues de Moura, que pela presente Ordem do Exército transita para a
situação de reserva.

5) Deixou de prestar serviço no Quartel-General do
Governo Militar de Lisboa, desde 5 de Julho de 1958,
o tenente de infantaria, na situação de reserva, António
Nunes Vitória.
6) Continuou no desempenho das funções de subdirector do dep6sito geral de material do engenharia, por
acumulação
com o cargo do 2.° comandante do grupo de
companhias de trem auto, desde 3 do Outubro de 19:>7
até 12 de Junho do 1958, O tenente-coronel
do engenharia José Domingos Peres Garrido.

7) Deixou de prestar serviço no batalhão de telegrufístas, desde 24 de Junho do corrente ano, por ter concluido o tempo de serviço de tropas de que necessitava
como condição de promoção, o capitão do engenharia,
adido, do batalhão de sapadores bombeiros, João Maria
do Rio Carvalho Frazão ,
8) Presta serviço na Agência Militar, desde 14 de
Julho do 1958, o major do extinto quadro auxiliar de
artilharia, na situação de reserva, Júlio Rodrigues.
9) Presta serviço na Assistência aos Tuberculo os do
Exército, desde 1 de Julho de 1958, o tenente do extinto
quadro auxiliar de artilharia, na situação de reserva, Gil
Cornélio Gonçalves.
10) Deixou de prestar serviço no Quartel-General do
Governo Militar do Lisboa, desde G elo Julho de 1958,
o capitão do extinto quadro de oficiais do s cretariado
militar, no. situação de reserva, Manuel Correia
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11) Presta serviço na Agência Militar, desde 30 de
Junho de 1958, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, João Gonçalves.
Cursos:
12) Frequentou com aproveitamento em 1957-1958,
no Colégio de Aeronáutica, em Inglaterra, o curso de
projécteis teleguiados, o major de artilharia Luis J oaquim Sequeira Manso Couceiro Leitão.
13) Frequentaram com aproveitamento, em Inglaterra,
o curso de instrução de equipamento de radar A. A.
n.? 4MK7, no período de 20 de Setembro a 15 de Outubro de 195-1 os seguintes oficiais:
Major de artilharia Nuno Francisco Rogado Quintino.
~
Capitão de artilharia Fernando da Silva Branco.
Alferes do quadro do serviço de material António
Correia. Lopes.
Alferes do quadro do serviço de material Afonso
Gonçalves Gascão.
14) Frequentaram
com aproveitamento,
na Escola
Prática de Artilharia, o curso de referenciação por luz
e som, no período de 24 de Fevereiro a 25 de Maio
de 1958, os seguintes oficiais de artilharia:
Capitão João Corte Real de Araújo Pereira.
Tenente Fernando Rui Mesquita da Costa Passos
Ramos.
Alferes:
José Augusto Barroso da Silva.
José Alberto Loureiro dos Santos.
Gabriel Augusto do Espírito Santo.
Joaquim Fernando Lopes Gomes Marques.
A estes oficiais deve ser averbaJa
de referenciação por luz e som.

a especialidade

15) Frequentou com aproveitamento, na Escola Militar de Electromecânica,
o curso de radar (AA), no
período de 11 de N ovembro de 1957 a 3 de Maio de
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1958, O tenente de artilharia Eurico António de Carvalho Melo e Grade. A este oficial deve ser averbada
a especialidade de radar.
16) Frequentou
com aproveitamento o curso de radar (AA) que teve lugar na Escola Militar de Electromecânica, tendo-o terminado em 3 de Maio de 1958,
o seguinte oficial do quadro de complemento, do regimento de artilharia antiaérea fixa :
Alferes

miliciano Hostilio

António Caissoti Rosa.

A este oficial deve ser averbada a especialidade
radar.

de

17) Frequentou com aproveitamento, em Inglaterra,
na J oint School Of Chemical Warfare, o curso NEC 143
Unit Instructors, no período de 10 de Março a 28 de
Março de 1958, o capitão de engenharia Bernardino
Pires Pombo.
18) Frequentaram com aproveitamento, na Escola Prática de Serviço Veterinário l\Iilitar, o curso de inspecção de alimentos, de 14 de Abril a 5 de Julho do corrente ano, os seguintes oficiais veterinários:
Capitão João de Carvalho Mesquita.
Tenente Hélder Schiappa Corroia de Mendonça.
Tenente José Jacinto Pereira Racha.
A estes oficiais deve ser averbada a especialidade
inspecção de alimentos.

de

Pensões de reserva:

19) Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
mencionados, que pela presente Ordem do Exército
transitam para a situação de reserva:
Coronel de infantaria António Rodrigues de Moura,
70.300~80. Tem 39 anos de serviço.
Coronel de infantaria António Pedro de ~Iira,
67 .222~40. Tem 36 anos de serviço.
Reforma:

20) São desligados do serviço, desdo as datas que lhe
vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.0
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do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937,
os oficiais na situação de reserva em seguida mencionados e que nas datas referidas atingem o limite de idade
para transitarem para a situação de reforma:
Brigadeiro José Gomes Ferreira Soares de Mesquita,
desde 24 de .Junho de 1958. Prestava serviço na
Cooperativa Militar.
Coronel de infantaria Óscar Kol de Alvarenga,
desde 9 de Junho de 1958.
Tenente de infantaria Hermógones Ovídio, desde 7
de .Junho de 1958.
Capitão de cavalaria Mariano da Silva Rézio, desde
7 de .Junho de 1958. Prestava serviço na Direcção
do Serviço Veterinário Militar.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, Francisco José Raio, desde ::.?2 de .Junho
de 1958.
Diversos:

21) Foram por escolha as colocações dos oficiais
abaixo mencionados, constantes das Ordens do Etcércit»
n. os 3 e 7, 2. a série, respectivamente de 1 de Abril e
1 de Julho do corrente ano:
Tenente-coronel
de infantaria
Cunha.
Majores de infantaria:

Edmundo

da Luz

Ernesto Fontoura Garcês de Lencastre.
Giacomino Mendes Ferrari.
Capitão de infantaria
Rebocho Vaz.

Camilo Augusto de Miranda

22) É sem dispêndio para a Fazenda Nacional a colocação na ;3.a Direcção-Geral
deste Ministério do major
de infantaria Joaquim Duarte Miranda, publicada Dá
Ordem do Exército n. ° 7, 2. a érie, de 1 de .Julho do
corrente ano.
. 23) Deve er considerado colocado no regimento de
mfantaria n.? 12, e não no regimento de infantaria n.? 2,
como foi publicado na Ordem do Exército n.? 7, 2.a série,
do corrento ano, o capitão de infantaria António Mendes
Baptista.
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24) Declara-se, para efeitos de averbamento, que o
capitão miliciano do serviço de administração militar,
desligado do serviço, Mário Baptista Ribeiro, prestou
serviço no Instituto Profission.al dos Pupilos do Exército
de 16 de Fevereiro de 1944 a 25 de Abril de 1946.
Rectificações:

25) Pertenciam ao centro de mobilização de infantaria n." 6, e não ao centro de mobilização de infantaria
n.? 5, os tenentes milicianos de infantaria, licenciados,
José de Campos Cordeiro, Rogério Teixeira do Nascimento Alves e Mário José Ferreira da Costa Jardim,
que, por portaria de 16 de Março de 1956: inserta na
Ordem do Exército n. o 3, 2. a série, de 4 de Abril do
mesmo ano, foram colocados na brigada n.? 1 de telegrafistas.
26) Pertencia ao batalhão de caçadores n." 9, e não
ao comando militar de Angola, e chama-se Francisco
José Lopes Vide de Matos Chaves, o alferes miliciano
que, por portaria de 11 de Abril de 1958, inserta na
Ordem do Exército n.? 4, 2.a série, de 1 de Maio do
mesmo ano, passou à situação de adido, por ter sido
nomeado para comissão militar na província de Angola.
27) Pertencia ao regimento de infantaria n.? 1, e não
ao batalhão de metralhadoras n. ° 1, o alferes miliciano
de infantaria, em disponibilidade, Olindo Ferreira dos
Santos, que, por portaria de 11 de Abril de 1958, inserta
na Ordem do Exército n.? 4, 2.a série, de 1 de Maio do
mesmo ano, foi colocado no comando militar de Angola.
28) É aspirante a oficial miliciano, e não alferes miliciano, o oficial do batalhão de caçadores n. ° 4 José
Viegas Filipe, que, por portaria de 18 de Abril de 1958,
inserta na Ordem do Exército n.? 4, 2." série, de 1 de
Maio do mesmo ano, foi colocado no regimento de infantaria n. ° 4.
29) Chama-se Hélio Martins Pamplona de Sá Moniz
Corte Real o alferes miliciano de artilharia, licenciado,
do comando militar de Moçambique, que, por portaria
de 11 de Abril de 1958, inserta na Ordem do Exército
n. o 4, 2. a série, de 1 de Maio do mesmo ano, foi colocado no centro de mobilização de artilharia n.? 10.
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30) Pertencia ao comando militar de S. Tomé e Príncipe, e não ao centro de mobilização de engenharia
n. ° 4, o tenente miliciano de engenharia Manuel Honório de Matos Viegas, que, por portaria de 30 de Maio
de 1958, inserta na Ordem do Exército n." 6, 2.a série,
de 1 de Junho do mesmo ano, passou à situação de
oficial miliciano da reserva.
31) Foram promovidos a alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade, e não a tenentes milicianos
de engenharia, em disponibilidade, como consta da portaria de 1 de Abril de 1958~ publicada na Ordem do
Exército n." 6, 2.a série, do mesmo ano, os aspirantes
a oficial milicianos de engenharia, em disponibilidade,
Alberto Esteves Geraldes Freire e Carlos Manuel Miranda
de Vasconcelos Mourão da Silva Lima, do batalhão de
sapadores de caminhos de ferro.
32) Pertencia à Escola Prática tle Engenharia, e não
ao grupo de companhias de trem auto, o aspirante a
oficial miliciano Vasco Pedro Ribeiro Pereira de Carvalho, que, por portaria de 18 de Abril de 1958, inserta
na Ordem do Exército n. ° 4, 2. a série, de 1 de Maio do
mesmo ano, passou às forças aéreas.
33) Pertencem ao comando militar de Macau, e não ao
comando militar de Moçambique, como vem publicado
na Ordem do Exército n. o 4, 2. a série, de 1958, declaração 6), alínea a), os alferes milicianos, de cavalaria,
Carlos Augusto Lopes e, de infantaria, José Carlos
Gomes de Figueiredo.
34) Chama-se Nuno Vasco Vieira Castel-Branco o
alferes miliciano médico promovido para o 1.0 grupo
de companbias de saúde pela portaria de 1 de Abril
de 1958, publicada na Ordem do Exército n." 6, 2.a série,
do corrente ano.
~5) Chama-se Carlos Hermenegildo de Carvalho Mesq~Ita o capelão graduado alferes do centro de mobilizaçao do serviço de saúde n." 2, licenciado, que, por
~ortaria de 7 de Agosto de 1956, publicada na Ordem
o Exército n. o 7, 2. a série, de 13 do referido mês e
ano, foi nomeado para prestar assistência religiosa às
tropas durante as manobras realizadas no campo de instrução militar de Santa Margarida.
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36) Chamava-se Joaquim Martins de Campos Ferreira,
e não Jacques Martins de Campos Ferreira, o oficial
cujo falecimento foi publicado na Ordem do Exército
n.? 4, 2.a série, de 1 de Maio de 1958.

VIII .; OBITUARIO

1956 :
Março, 26 - Tenente miliciano médico, do centro de
mobilização do serviço de saúde n.? 2, José Ferreira
Gonçalves da Costa.
Dezembro, 5 - Tenente miliciano médico, do centro
de mobilização do serviço de saúde n." 2, Azemiro
Dias Teixeira de Carvalho.

1958:
Maio, 22 - Capitão reformado António Pires.
Junho, 1- Alferes de infantaria, supranumerário,
Hipólito Portugal Antunes de Oliveira.
Junho, 20 - Alferes miliciano, do 2.° grupo de companhias de administração militar, Manuel António
Guedes de Almeida.
Junho, 25 - Tenente miliciano médico de reserva,
José Carvalho Moreira de Sousa.
Junho, 26 - Major reformado Domingos da Ponte e
Sousa.
Junho, 30 - Coronel de infantaria; na situação de
reserva, Graciliano Reis da Silva Marques. Prestava serviço na Legião Portuguesa.
Julho, 1- Aspirante a oficial miliciano, do regimento
de infantaria n.? 1, Luís Eugénio Barreiros Tropa.

Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.

Está conforme.

o

Ajudante-General, -

•

3.

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
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1 de Agosto de 1958

PubJlca-se ao Exército o seguinte:
1- JUSTiÇA E DISCI'}lLlNA
Condecorações:

.I

Ministério do Exército - Repartiçfto Geral
Condecorado com a medalha comemorativa das expedições e campanhas com a legenda «Índia» e indicação
dos anos de 1955-1957 o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Bossuet Salvador Henriques Domingues.

11- MUDANÇAS DE SITUAÇAO
Oficiais do quadro permanente
Inareaao no.

quadro.:

Quadro da arma de Infantaria:

Major de il)fantaria, supranumerário, do regi.mento de
infantaria n, o 16, onde continua colocado, Ernesto
Maria Rui Dionisio, devendo ser considerado nesta
situação desde 14 de Julho de 1958.
(Por portaria de 18 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
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Capitão de infantaria, adido, José Luis de Almeida Azevedo, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Moçambique, se apresentou em
4 de Julho de 1958, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Capitão de infantaria, adido, José Rodrigues Maria da
Mata, que, por ter deixado de prestar serviço no
Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, se apresentou em 15 de Julho de 1958, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 18 de Julho de 1958, visada pelo Trihunal
de Contas em z6 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão de infantaria, supranumerário, António Rosado
Serrano, que, por ter deixado de prestar serviço no batalhão de caçadores pára-quedistas, se apresentou em
6 de Julho de 1958, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão de infantaria, adido, Manuel Ferreira Guedes,
que, por ter deixado de prestar serviço no Colégio
Militar, se apresentou em 12 de Julho de 1958, .desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 18 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Tenente de infantaria, adido, Domingos de Amorim
.Lopes, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Macau, se apresentou neste Ministério em 29 de Abril de 1958, desde quando deve
ser considerado nesta situação, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 6 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
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Tenente de infantaria, adido, Mário César Teixeira,
que, por ter deixado de prestar serviço no comando
militar de Macau, se apresentou neste Ministério em
29 de Abril de 1958, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento
de vaga
no quadro.
(Por portaria de 6 de Junho de ] 958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Quadro da arma de artilharia:

Capitão de artilharia, supranumerário,
do regimento
de artilharia n. o 6, Lúcio Jacinto Nunes, que, por ter
deixado de fazer parte das forças expedicionárias ao
Estado da índia, embarcou de regresso à metrópole
em 16 de Junho de 1958, desde quando deve ser
considerado nesta situação, pàra preenchimento
de
vaga no quadro.
(Por portaria de 4 de Julho do 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Quadro da arma de cavalarIa:

Capitão de cavalaria, supranumerário, da Direcção dos
Serviços do Ultramar deste Ministério, onde continua
colocado, Adelino Mendes da Silva, devendo ser
considerado nesta situação desde 19 de Julho de 1958,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Quadro dos serviços auxiliares

do Exército:

l'enente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário,
do regimento de artilharia ligeira
n.? 5, Aquilino Cândido Torres, para preenchimento
de' vaga no quadro, devendo ser considerado nesta
situa~ão desde 3 de Julho de 1958.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22 257).
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excederem

Infantaria:

Coronel de infantaria, adido, Raul Augusto Mesquita da
Silva, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Moçambique, regressou em 25 de
Junho de 1958, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 1 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Major de infantaria, adido, governador de distrito na
provincia de Moçambique, Ernesto Maria Rui Dionísio,
que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério
do Ultramar, se apresentou em 2 de Julho de 1958,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958, visado pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Cavalaria:

Tenente-coronel de cavalaria, adido, Luis Alberto Filipe
Rodrigues, que, por ter deixado de prestar serviço
no Ministério do Interior, na Policia de Segurança
Pública, regressou a este Ministério em' 25 de Junho
de 1958, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos elo Decreto n.s 22257).

Capitão de cavalaria José David Baena Nunes da Silva,
supranumerário
nos termos do Decreto n.? 32692,
do regimento de lanceiros n. o 1, expedicionário ao
Estado da índia, que, de regresso do comando militar da índia, se apresentou em lO de Junho de
1958, desde quando deve ser considerado nesta Situação.
(Por portaria do 27 de Junho de 195~1visada pelo 'I'ribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
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Engenharia:

Coronel de engenharia, adido, director do Colégio Militar, cargo de que fica exonerado por esta portaria,
Luis Maria Bastos de Carvalho, que, de regresso a
este Ministério, por ter deixado o referido cargo, se
apresentou em 1 de Julho de 1958, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).
Serviço de administração

mIlitar:

Coronel do serviço de administração militar, supranumerário, José Francisco dos Santos, do 2.0 grupo de
companhias de administração militar, ,que, por ter
deixado de prestar serviço no E'!3tado da India, regressou em 31 de Maio de 1958, devendo ser considerado
nesta situação desde a mesma data.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).

Tenente-coronel
do serviço de administração militar,
adido, Carlos Pessoa Fraikin, que, por ter deixado
de exercer o cargo de chefe da secção militar do
Ministério do Ultramar, do qual foi exonerado por
portaria de 22 de Julho de 1958, se apresentou neste
Ministério em 24 do mesmo mês e ano, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 26 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).
Quadro dos serviços auxiliares

do Exército :

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
José Rodrigues Pimenta, que, por ter deixado de
prestar serviço na Escola do Exército, se apresentou
neste Ministério em 1 de Julho de 1958, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 14 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
.
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de supranume-

Forças eventualmente constituídas no continente:
Batalhão de caçadores pára-quedistas

Alferes de artilharia, do batalhão de caçadores
distas, onde continua colocado, Luis Ramos
da Silva, nos termos do artigo 3.° do
-Lei n." 40394, da mesma data, por fazer
referido batalhão, devendo ser considerado
tuação desde 31 de Maio de 1958.

pára-queLabescat
Decretoparte do
nesta si-

(Por portaria de 4 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Regimento de artilharia

antiaérea fixa

Tenente de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Carlos Alberto de Carvalho Felgueiras e
Sousa, por ter sido colocado no referido regimento
para preenchimento de vaga do quadro ainda incompleto, devendo ser considerado nesta situação desde
11 de Julho de 1958.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, n08 termos do Decreto n.? 22257).

Forças eventualmente constituídas no ultramar:
Estado da India

Major de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n.? 1, António Ribeiro e capitão de infantaria, do batalhão de infantaria n.? 19 (forças expedicionárias ao
Estado da índia), Américo da Costa Varino, 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.? 11 079, de 31 de Agosto de 1945, por terem sido
nomeados para fazer parte das forças expedicionárias
ao referido Estado da índia, devendo ser considerados
nesta situação desde 23 de Julho de 1958.
(Por gortaria de 26 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Capitão de artilharia, do regimento de artilharia n. ° 6,
Fernando de Melo Vieira Ponces de Carvalho, nos
termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei
n.? 28401, substituído pelo Decreto-Lei n.? 32692,
de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria
n. ° 11 079, de 31 de Agosto de 1945, por ter sido
nomeado para fazer parte das forças expedicionárias
ao Estado da índia, devendo ser considerado nesta
situação desde 23 de Julho de 1958.
(Por portaria de 28 de. Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenentes de engenharia, do regimento de engenharia
n.? 1, Luis António dos Santos Maia e, do regimento
de engenharia n. o 2, António Marcelo Pinto de Abreu,
nos termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n.? 28401, alterado pelo Becreto-Lei n.? 32692,
de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria
n.? 11 079, de 31 de Agosto de 1945, por terem sido
nomeados para, fazer parte das forças expedicionárias
ao Estado da India, devendo ser considerados nesta
situação desde 23 de Julho de 1958.
(Por portaria de 28 de Julbo de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de.1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Passagel"Y1

à situação

de

adido:

No ultramar:
Moçambique

Alferes de infantaria, do comando militar de Moçambique, Fernando dos Santos Rodrigues Trovão, por ter
sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço 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 12 de
Julho de 1958.
(Por portaria de 18 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Julho de 1958).
Cabo Verde

Deixa de ser considerado na situação de adido no 1\1inistério do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
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continuando, porém, na mesma situação de adido na
província de Cabo Verde, ao abrigo da alínea a) do
artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, o capitão de infantaria, adido, Amílcar Alexandre Martins, devendo ser considerado nesta
situação desde 10 de Julho de 1958.
(Por portaria de 18 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Julho de 1958).
Estado da índia

Capitão de infantaria, supranumerário, do batalhão de
caçadores n. ° 5 (forças expedicionárias ao Estado da
índia), Fausto de Almeida Moutinho, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
no ultramar ao abrigo da alinea a) do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 39816, de 18 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 8 de
Abril de 1958.
(Por portaria de 14 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Julho de 1958).
Na Guarda Fiscal:

Major de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 8,
Luis do Nascimento Matos, por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal,
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de
Julho de 1958.
(Por portaria de 18 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Julho de 1958).
Em outros Ministérios:
Ministério do Ultramar

Coronel do serviço de administração militar, inspector,
da direcção do mesmo serviço, António Dias, por ter
sido nomeado por portaria de 22 de Julho de 1958
para desempenhar uma comissão de serviço no Ministério do Ultramar como chefe da secção militar, devendo ser considerado nesta situação desde 24 de
Julho de 1957.
(Por portaria de 26 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 30 de Julho de 1958).
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militares:
de instruçio:

Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
Filipe Raul Vieira da Fonseca, por ter sido nomeado
por portaria desta data para exercer o cargo de tesoureiro-pagador do Instituto Profissional dos Pupilos
do Exército, devendo ser considerado nesta situação
desde 3 de Julho de 1958.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Julho de 1958).
Diversos:
Serviços Cartográflcos

do Exército

Capitão de cavalaria, dos Serviços Cartográficos do
Exército, Fernando Ferreira da Cunha, por ter sido
nomeado, por portaria desta data, chefe dos serviços
fotográficos da secção fotográfica e cinematográfica
dos referidos serviços cartográficos, devendo ser considerado nesta situação desde 19 de Junho de 1958.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Julho de 1958).
Passagem à situação

ç:lereserva:

Major de artilharia, comandante do destacamento do
forte do Alto do Duque, João Pedro Correia de
Matos, 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 29 de Junho de 1958.
(Por portaria de 14 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Coronel do serviço de administração militar, supranumerário, da Direcção do Serviço de Administração
Militar, José Francisco dos Santos, nos termos da
alínea e) 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 situa~ão desde 30 de Junho de 1958.
(Por portaria de 18 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n." 1, Abel Pereira Afonso,
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 18 de Julho de 1958.
(Por portaria de 23 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22587).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, em serviço no Ministério das Finanças, na
Guarda Fiscal, Joaquim Simão Serote Nunes, nos
termos da alínea a) do artigo 12.° do Decreto-Lei
n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 91G, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser consideradó
nesta situação desde 15 de Julho de 1958.
Por portaria de 18 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Passagem

à situação

de

reforma:

(Despacho
de 21 de Julho de 1958 da Caixa Gernl de Depósitos,
Cródito o Previdência,
publicado no Diário do Governo n.? 172,
2.' sério, de 24 do mosmo mês o ano).

Infantaria

Coronel Silvério do Amaral Lebre, desde 10 de Março
de 1958.
Capitão Loysik da Fonseca Araújo, desde 20 de Março
de 19f>8.
Tenentes Francisco de Sousa, desde 20 de Fevereiro
de 1958 e António Dias Ferreira, desde 21 do Março
de 1958.
Médicos

Tenente-coronel Virgllio Joaquim
de Março de 1958.

de Aguiar, desde 15

Farmaoêuticos

Tenente-coronel
10 de Janeiro

José dos Santos Simões Borba, desde
de 1958.
(Por portaria de 28 de Julho de 1598)

Nula e. de nenhum efeito a passagem à reforma do brigadeiro, desligado do serviço, António Manuel da
Mota e Costa, por se verificar não constar ninda o
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seu nome no Diário do Governo que publicou as relações dos oficiais que passam a ser abonados pela Caixa
Geral de Aposentações.
.

(Por portaria de 31 de Julho de 1958).

Oficiais de complemento
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Oonsiderado regressado. ao serviço o alferes miliciano
de infantaria Manuel Tavares da Conceição, por ter
deixado de prestar serviço na província de Macau,
devendo ser considerado nesta situação desde 29 de
Abril de 1958.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n~o 22 257).
Quadro da arma de artilharia:

Oonsiderado regressado ao serviço o tenente miliciano
de artilharia Alexandre Tomás de Morais Sarmento
Ferreira, por ter deixado de prestar serviço na provincia de Macau, onde se encontrava em comissão
militar, devendo ser considerado nesta situação desde
29 de Abril de 1958.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22257).
~assagem
à situação
cianos
de reserva:

de

oficiais

mili-

Infantaria:
Oapitão João Afonso do Nascimento Rodrigues,
Oolégio Militar, desde 31 de Maio de 1958.

elo

Tenentes:
Francisco Falcão Madureira, do centro de mobilização de infantaria n.? 5, desde 29 de
Maio de 1958.
Rogério Ribeiro de Oarvalho, do centro de
mobilização
de infantaria n.? 9, desde 1 de
Junho de 1958.
Amândio Ribeiro da Oruz Ferreira, do centro
de mobilização ele infantaria n.? 14, desde
7 ue Junho de 1958.
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António Ribeiro da Silva, do centro de mobilização de infantaria n. ° 15, desde 6 de
Junho de 1958.
Bacili Alcino Dionísio, do centro de mobilização de infantaria n.? 19, desde 10 de Juuho
de 1958.
Alferes:
Octávio Ferreira Gonçalves, do comando militar de Moçambique, desde 4 de Junho de
1958.
Manuel Dias Pires Teixeira, do centro de mobilização de infantaria n.? 1, desde 1 de
Junho de 1958.
Manuel António Fernandes, do centro de mobilização de infantaria n. ° 2, desde 30 de
Junho de 1958.
Angélico Sequeira Carvalho, do centro de mobilização de infantaria n. ° 7, desde 14 de
Junho de 1958.
Manuel Duarte de Assunção, do centro de mobilização de infantaria n.? 16, desde 31 de
Maio de 1958.
António Manuel Gonçalves Ferreira, do centro
de mobilização de infantaria n.? 16, desde
29 de Maio de 1958.
Artilharia:
Tenente João Maria de Sousa e Brito, do centro
de mobilização de artilharia n.? 4, desde 24 de
Junho de 1958.
Alferes:
Mário de Pina Faria, da brigada n.? 4 de caminhos de ferro, desde 15 de Junho de 1958.
Júlio Vasconcelos Cordeiro, do centro de mobilização de artilharia D. ° 10, desde 14 de
Junho de 1958.
Engenharia

:

'l'enentes :
Henrique Óscar Ferreira,
lização de engenharia
Junho de 1958.

(lo centro de mobi1, desde 26 de

11.°
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Manuel Alfredo Tito de Morais, do centro de
mobilização de engenharia n.? 3, desde 28
de Junho de 1958.
Cavalaria:
Tenente Pedro Vítor da Gama Salgueiro Costa, do
comando militar de Angola, desde 29 de Junho
de 1958.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1~58).

Médicos:
Tenentes:
Luis Martins Correia de Almeida Carvalhais,
da brigada n." 2 de caminhos de ferro, desde
11 de Julho de 1958.
José Domingues Passos, do centro de mobilização do serviço de saúde n." 1, desde 1 de
Julho de 1958.
António Domingues dos Santos, do centro de
mobilização do serviço de saúde n.? 1, desde
2 de Julho de 1958.
José Fernandes Rodrigues Gomes, do centro
de mobilização do serviço de saúde n.? 2,
desde 6 de Julho de 1958.
Francisco Xavier de Mesquita Montes, do centro de mobilização do serviço de saúde n. ° 2,
desde 9 de Julho de 1958.
Manuel dos Santos Silva, do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 2, desde 9 de
Julho de 1958.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Julho de 1958).

Todos milicianos, licenciados, nos termos dos ar titos 25.0 e 26.° do Decreto-Lei TI.O 36 304, alterado pelo
ecreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952,
p.or terem atingido o limite de idade, devendo ser cons~der~dos nesta situação desde as datas que a cada um
vao ~ndicadas, ao abrigo do § 1.0 do artigo 124.° do
referido Decreto-Lei n.? 35304.
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serviço:

Aspirantes a oficial milicianos: de infantaria n. o U,
Tomás António Leitão e Couto e, de engenharia, da
escola prática da arma, Manuel António Ferreira Veiga
e Armando da Rocha Ferreira de Almeida, nos termos da última parte do artigo 3. o do Decreto-Lei
n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, por terem
sido julgados incapazes de todo o serviço militar, sendo
o primeiro considerado inapto para o trabalho e para
angariar meios de subsistência, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 17 e 7 de
Junho e 28 de Março de 1958.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958, anotada
nal de Contas em 8 de Julho de 1958).

pelo Tribu-

Abatidos:

Abatidos ao efectivo do Exército, por terem tido passagem ao batalhão de caçadores pára-quedistas da Força
Aérea, os aspirantes a oficial milicianos: de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. o 1, Eduardo
Crespo Ramos Carreiro e, do serviço de material, da
companhia divisionária de manutenção de material,
Carlos Ferreira Morais, devendo ser considerados
nesta situação desde 7 de Abril de 1958.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958, anotada
de Contas em 22 de Julho de 1958).

pelo Tribunal

111- PROMOÇOES

Oficiais do quadro permanente
Arn"lSS e

serviços:

Ministério do Exército:
3.' Direcção-Geral

Major, com o curso geral do e tado-maior, o capitão de
infantaria, com o mesmo curso geral, Carlos Manuel
Vaz da Costa Beirão.
(Por portaria do 19 do Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de .Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Major, com o curso geral do estado-maior, o capitão de
infantaria, com o mesmo curso geral, Adolfo Monteiro da Cruz.
(Por portaria de 19 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Ministério

do Exército - Direcções das armas e serviços:

Direcção do Serviço de Administração

Militar

Inspecções

Coronel do serviço de administração militar, inspector,
o tenente-coronel do mesmo serviço, supranumerário,
Carlos Pessoa Fraikin.
(Por portaria de 26 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, !lOS termos do Decreto n.a 22257).
Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n. ° I

Major, o capitão de infantaria Pedro de Barcelos.
(Por portaria de 19 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de infantaria

Muj 01', o capitão de infantaria
brega Pinto Pizarro.
Major, o capitão de infantaria
randa Rebocho Vaz.

n. ° 2

Adalberto

Júli.o da N ó-

Camilo Augusto de Mi-

(Por portaria de 19 de Julho de 1958).visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Julho de 195ts. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Regimento de infantaria

n.· 7

Major, o capitão de infantaria, do regimento de infantaria
n. o 4, Álvaro de Moura Kock Fritz.
(Por portaria de 19 de Julho de 1958.1visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Julho de 195ts. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
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Regimento de infantaria n. ° 8

Major, o capitão de infantaria Cassiano Diego da Silva.
(Por portaria de 19 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de infantaria n. o II

Major, o capitão de infantaria Fernando

Ermida.

(Por portaria de 19 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de Infantaria n.O 12

Major, o capitão de infantaria António Mendes Baptista.
(Por portaria de 19 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Batalhão independente de infantaria

Major, 2.° comandante,
da Silva Andrade.

n. ° 17

o capitão de infantaria Orlando

(Por portaria de 19 de Julho de 1958~ visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Julho de 195~. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O22257).
Batalhão de caçadores n. ° 4

Major, 2.° comandante, o capitão de infantaria António
Jorge da Silva Sebastião.
(Por portaria de 19 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Batalhão de caçadores n.O 7

Major, 2.° comandante,
Abílio da Costa.

o capitão de infantaria Alberto

(Por portaria de 19 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O22257).
Batalhão de caçadores

n. ° 10

Major, 2.° comandante, o capitão de infantaria, 2.° comandante interino, David Teixeira Ferreira.
,

(Por portaria de 19 de Julho de 1958~ visada pelo 'l'ribunal
de Contas em 28 de Julho de 195~. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Batalhão de metralhadoras n.O 3

Major, ~.o comandante, o capitão de infantaria, 2.0 comandante interino, António Joaquim Fernandes.
(Por portaria de 19 de J ulho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n.O 2

Major, o capitão de artilharia Alfredo Marques Osório.
(Por portaria ele 14 de Julho de 1958", visada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Julho ele 195~. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de artilharia

ligeira n. ° 4

Major, o capitão do artilharia Dagoberto do Coito Graça.
(Por portaria de 14 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 24. de .Iulho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
,

Regimento de artilharia

Major, o capitão
Ramos.

de artilharia

pesada n.O I

José Vasco Rodrigues

(Por portaria de 26 de .J ulho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Cavalaria:
Regimento de lanceiros I

~Iajor, o capitão de cavalaria
nelhas.

José Luís de Pinho Ca-

(Por portaria de 19 de .Tulho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 2G de .Iulho de 1958. ão devidos emolumentos, !lOS termos do Decreto n.? 22257).
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Major, o capitão de engenharia
de Sales Grade.

J osé João Henriques

(Por portaria de 19 de Julho de 1958.<visada pelo Tribunal
de Contas cm 28 de Julho de 195~. ão devidos emolumentos, no, termos do Decreto n. ° 22257).
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Regimento de engenharia n.O I

Major, o capitão de engenharia Mário Correia de Sousa.
(Por portaria de 19 de julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Batalhão de telegraflstas

Major, o capitão de engenharia
Leitão.

Mário Pinto da Fonseca

(Por portaria de 19 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
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 das Finanças, na Guarda Fiscal,
José da Horta Veiga.
(Por portaria de 23 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 222õ7) .
.A.didos:
Na Guarda Nacional Republicana:

Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, José Pinheiro Salvador de Assunção.
(Por portaria de 19 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, José Guardado Moreira.
(Por portaria de 19 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
No Ministério do Ultramar:

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, adido, em
comissão civil no Ministério do Ultramar, na província de Angola, como adjunto da Mocidade Portuguesa
naquela provincia, Rui António Ventura Rodrigues.
(Por portaria de 23 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
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Em estabelecimentos militares:

Estabelecimentos de instrução
Escola do Exercito

Major, professor catedrático o capitão de engenharia,
adido, professor catedrático, na Escola do Exército,
João Carlos Cãncio da Silva Escudeiro.
(Por portaria de 19 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n. ° 22 257).
Instituto

Proflssional

dos Pupilos do Exercito

Major, adido, o capitão de artilharia, adido, Manuel do
Nascimento Antas.
(Por portaria de 26 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
Contas e/fi 1 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n." 22287).

Oficiais de complemento
Arn'1ae

e serviços:

Ministério do Exército - Quartéis.generais
militares:

e comandos

Angola
Comando militar
Regimento

de Infantaria

de Luanda

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Carlos Alberto Coutinho de Faria Galvão,
Elisio Maria de Oliveira Ribeiro, António José de
Oliveira Salvador e Manuel Silveira Amaral Gomes,
contando a antigu idade desde 1 de N ovembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de Infantaria

de Nova Lisboa

Alferes miliciano do infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, Uário Luis da Cruz Peyroteo, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Julho de 1958. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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MinIstério do Exército - Qnadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, nnidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n.· 4

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria Arnaldo Inácio Arrais Viegas.
Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Batalhão independente de infantaria

n.· 19

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria António João Marques Pita,
Asdrúbal Tristão Vaz Gonçalves de Ascensão, Jorge
Ribeiro Marques da Silva e Rui Spinola da Costa.
Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, o
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Flávio Rodrigues de Freitas de Alhuquerque e João Henrique Fernandes Loja. Contam
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1958. São devidos ernolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Cavalaria:
Regimento de lanceiros

n.· 2

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria Hui Henrique Faria da Fonseca Santos, José Mauricio Lucas Pereira, Carlos
Alberto Martins Ferreira da Silva e Josó António
Leite de Araújo. Contam a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1957.
(Por portaria
de 1 de Abril de 1958J- visada pelo Tribunal
de Contas cm 28 de Julho de 195~. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilidade, Carlos Manuel Dias de Almeida, António
Augusto Pedroso Quaresma Antunes, António Pereira
)!arinho, Afonso Luis Augusto Gabriel Primavera
Chalo Quesada, Vasco Manuel Ervedoso Dias Pereira,
Joaquim José de Abreu Teixeira da Costa, António
Augusto Serra Campos Dias da Cunha, Carlos Augusto
Palla Garcia e Manuel de Puga Gonçalves Costa, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de" Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Engenharia:
Grupo de companhias de trem auto

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de engenharia, em disponibilidade, Viriato Luis Ferreira Morgado, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957,
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas cm 26 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, 110S termos do Decreto 11.° 22257).
Serviço de saúde militar:
Centro de mobilização do serviço de saúde n. ° 2

Capitão miliciano médico, licenciado, o tenente miliciano
médico, licenciado, Armando Valdemar Ferro Esteves
Ferreira,
contando a antiguidade desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 7 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Julho de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
Serviço de administração militar:
I.o grupo de companhias de administração militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
o aspirante a oficial do mesmo serviço Rui Baltasar
dos Santos Alves. Conta a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
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Alferes milicianos do serviço de administração militar,
em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos
do mesmo serviço, em disponibilidade, Sebastião Duarte
de Vasconcelos da Costa Pereira, Rui Manuel de Pina
da Silva Leal, Mário Jorge ~steves Gonçalves, José
Acácio Dimas de Lacerda, Angelo dos Santos Ferreira, Aurélio Homem Ribeiro, Mário Eduardo Pinho
da Costa e João Enes Gonçalves, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 24 de Julho de 1958. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O 22257).

IV -

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFER~NCIAS

Oficiais do quadro permanente
Arn-tas e serviços:

Ministério do Exército:
I.• Direcção-Geral-I."

Repartição

Chefe, o major de infantaria, no quadro da arma, Francisco Antero Gomes Furtado dos Santos.
(Por portaria de 23 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
I.a Direcção·Geral-

2." Repartição

Capitão de infantaria, no quadro, -José Rodrigues
da Mata.

:\faria

(Por portaria de 18 de Julho de 1958).
3." Direcção·Geral

Capitão de infantaria,
Guedes.

no

quadro,

Manuel

Ferreira

(Por portaria de 18 de Julho de 1958).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n." 15, João da Veiga
Moura, por pedir.
(Por portaria de 31 de Julho de 1958).
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Arquivo Geral

Tenente do qnadro dos serviços auxiliares do Exército,
do conselho administrativo da La e 2. a Direcções-Gerais deste Ministério, Fernando José Figueiredo
Júnior, por pedir.
(Por portaria de 31 de Julho de 1958).
Ministério do Exército-Direcções

das armas e serviços:

Direcção da Arma de Artilharia

Director, o general, vogal do Conselho Superior de
Disciplina do Exército, João Carlos Guedes Quinhones Portugal da Silveira.
(Por portaria

de 16 de Julho de 1958).

Direcção do Serviço de Administração Militar

Tenente-coronel
do serviço de" administração
supranumerário, Carlos Pessoa Fraikin.
(Por portaria

militar,

de 26 de Julho de 1958).

Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros de mobilização:
Infantaria:
Escola Prática de 1 nfantaria

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 15,
Tito José Barroso Capela.
Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 12,
José Agostinho Gome.
(Por portaria
Regimento de infantaria

de 18 de Julho de 1958).
n.· 5

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 3,
António Afonso Viegas Vaz, sem dispêndio para a
Fazenda Xacional,
(Por portaria

de 18 de Julho de 1958).

Regimento de infantaria n. o 12

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário. Tomás Avelino da ilva Miguel Pereira, por pedir.
(Por portaria

de 31 do Julho de 1958).
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n.O 15

Capitão do quadro dos serviços auxil iares do Exército,
da L." companhia disciplinar, José Maria Ferrão.
(Por portaria

ele 31 de Julho de 1958).

Regimento de infantaria

n.· 16

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 15,
João José Louro Rodrigues de Passos.
(Por portaria

de 31 de Julho de 1958).

Artilharia:
Regimento de artilharia

n.· 6

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 1, Fernando do 1\1elo Vieira Ponces de Carvalho.
(Por portaria
Regimento de artilharia

pesada n.· I

Major de artilharia, do regimento
n.? 2, António Ribeiro,
(Por portaria
Grupo de artilharia

de 28 ele Julho de 1958).

ele artilharia

de 2G de Julho de 1958).

contra aeronaves

n.· 2

Tenente de artilharia, do grupo de artilharia
nição, Joaquim José Estoves Virtuoso.
(Por portaria

ligeira

de guar-

de :31 de .J ulho de 1!l58).

Cavalaria:
Regimento de lanceiros

I

Capitão de cavalaria, do regimento de lanceiros 2,
João Pedro de Almada Saldanha e Quadros Gouveia.
(Por portaria

de 18 de Julho de 1958).

Tenente do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), do grupo de artilharia contra
aeronaves n." 2, David Garcia Corte.
(Por portaria

de 3L de .Tulho de 1!l58).

Engenharia:
Regimento de engenharia

n.· I

Tonente de engenharia, da escola prátiea da arma, Luís
António dos. antos Maia.
(por portaria

de 2

de Julho de 1958).
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Regimento de engenharia n.O 2

Tenente de engenharia, da escola
António Marcelo Pinto de Abreu.
(Por portaria

prática

da arma,

de 28 de Julho de 1958).

Grupo de companhias de trem auto

Tenente do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), do regimento de infantaria
n." 14, Anibal Ortis Martins, por pedir.
(Por portaria

de 31 de Julho de 1958).

Serviço de saúde militar:
2.° grupo de companhias de saúde

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do campo de instrução militar de Santa Margarida,
Martinho Coelho, por pedir.
(Por portaria

de 31 de Julho de 1958).

Ministério do Exército - Estabelecimentos

militares:

Estabelecimentos de i.strução:
Comissão Superior de Educação Física do Exército

Presidente, o general, director da Arma de Artilharia,
Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal.
(Por portaria

de 1G de Julho de 1958).

Colégio Militar

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do depósito disciplinar, Fernando Augusto Corado.
(Por portaria

de 31 de Julho de 1958).

Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do quartel-general da 4.a região militar, José Joaquim
Bastardo.
(Por portaria de 31 de Julho de 1958).
Carreira de tiro de Espinho

Director, o tenente-coronel
de cavalaria, 2.° comandante do regimento de lanceiros n." 1, António José
de Araúj o Leite de Castro Sampaio Vaz Vieira.
(Por portaria

de 18 de Julho de 1958).
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produtores:

Manutenção

Militar

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, José Rodrigues Pimenta.
(Por portaria
Estabelecimentos

4e 14 de Julho de 1958).

hospitalares:

Hospital Militar Principal

Tenente médico, do regimento de artilharia ligeira n.o.4,
Luís Nogueira Correia de Almeida.
(Por portaria

Supranumeráríos

de 28 de Julho de 1958).

e

Forças eventualmente

constituídas no ultramar:

Estado da india
Batalhão independente
(Forças expedicionárias

de infantaria

n.· 19

ao Estado da índia)

Capitão de infantaria, do quartel-general
militar, Américo da Costa Varino,

da 3. a região

(Por portaria de 26 de Julho de 1958}.
Adidos:
No ultramar:

Moçambique
Comando militar

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 10,
Fernando dos Santos Rodrigues Trovão.
(Por portaria
Em estabelecimentos

de 18 de Julho de 1958).

militares:

Escola do Exército

Nomeado professor adjunto dos grupos da 16.a, 17.a
e 18.a cadeiras da Escola do Exército, o capitão piloto
aviador, dos Serviços Cartográticos do Exército, António Celorico Borba da Silva, nos termos dos artigos 18. 0,
19.° e 20.° do Decreto-Lei n.? 30874, substituido pelo
Decreto-Lei n.? 36237, de 21 de Abril de 1947, na
vaga do major piloto aviador Rui Tavares Monteiro,
nomeado professor catedrático da 18.11 cadeira da
mesma Escola porportaria de 7 de Fevereiro de 1958.
(Por portaria de 26 de Junho do 1958. Visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Julho de 1958. São devidos emolumentós, nos termos do Decreto n. o 22257).
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Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Tesoureiro-pagador,
o alferes do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, da 2. a Repartição da La Direcção-Geral deste Ministério, Filipe Raul Vieira da
F'onseca.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958, visada pejo Tribunal
de Contas em 26 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Diversos:
Serviços Cartográficos

do Exército

Chefe dos serviços fotográficos da secção fotográfica
e cinematográfica, o capitão de cavalaria, do regimento de lanceiros n.? 1, Fernando Ferreira
da
Cunha, nos termos da alínea e) do artigo 12.0 do Decreto n. o 21 904, alterado pelo Decreto-Lei n. o 22 398,
de 4 de Abril de 1933, para preenchimento de vaga
no quadro ainda incompleto.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Julho de Hl58. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Oficiais
Al"rnas

e

de "Complemento

sel"vlços:

Ministério do Exército - Quartéis-generais e comandos militares:
Angola
Comando

militar

Tenentes milicianos: de infantaria, do centro de mobilização de infantaria n.? 4, José Luís Fernandes de
Moura e, de artilharia, do centro de mobilização de
artilharia n. o 6, David António Capelas de Avelar,
ambos licenciados.
(Por portaria

de 28 de Julho de 1958).

Alferes milicianos, em disponibilidade: de infantaria,
do comando militar de S. 'I'omé e Príncipe, Manuel
J oaq uim Claudino, do batalhão de metralhadoras n. o 1,
Arménio Manuel Paiva Fidalgo, do centro de mobilizaçrto de infantaria n. o 7, Cesário Luzindro Pires e,
médico, do 2.° grupo de companhias de saúde, João
António da Silva Herdeiro.
(Por portaria

de 28 de Julho de 1958).
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Tenente miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, do 2.° grupo de companhias do
mesmo serviço, José Nunes Tomás Cotrim.
Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçoadores n. ° 2, Manuel Duarte de Magalhães Fernandes Pinto.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958).
Moçambique
Comando militar

Tenente miliciano de infantaria, licenciado,· do comando
militar de Angola, Fernando César Rodrigues.
(Por portaria de 11 de Junho de 1958).

Alferes milicianos, em disponibilidade:
de artilharia,
do regimento da artilharia ligeira n." 2, Armindo de
Campos Barbosa e, de cavalaria, do regimento de
eavalaria n. ° 7, Carlos Francisco Ferreira Pinto Bastos
Bobone.
(Por portaria de 28 de Julho de 1958).
Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, do
batalhão de caminhos de ferro, Henrique José Dias
Pereira do Vale.
(Por portaria de 18 de Julho de 1958).

s. Tome

e Príncipe

Comando militar

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Angola, Gabriel Carvalho Goucha.
Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, João Domingos Fernandes
David.
(Por portaria de 28 de Julho de 1958).
Macau
Comando militar

Nomeado, nos termos da alinea a) do artigo 13.° da Lei
n. ° 1961, de 1 de Setembro de 1937, artigo único do
Decreto-Lei n.? 31 276, de 19 de Maio de 194:1, e artigo 8.° da Portaria n.? 11 02~, de 12 de Julho de
1945, o sacerdote J oão António de Sousa Chaves
para, com a graduação
de alferes capelão, prestar
assistência religiosa às forças militares destacadas na
província ultramarina de Macau.
(Por portaria de 22 de Julho de 1958 da Repartição Geral.
Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).
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Timor
Comando

militar

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, do centro
de mobilização de artilharia n.? 5, Adriano de Castro
illonteiro.
Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar do Estado da India, José Augusto
Xlarques Ferraz.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958).
Ministério do Exército - (luadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:

Regimento de infantaria n.· I

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, da
escola prática da arma, António Mateus da Silva
Duarte.
(Por portaria de 28 de Julho de 1958).
Regimento de infantaria n.· 10

Alferes miliciano de infantaria Manuel Tavares da Conceição.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958).
Batalhão de caçadores n.·

4

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
da
escola prática da arma, Manuel da Fonseca Cacorino.
(Por portaria de 28 de Julho de 1958).
Batalhão de caçadores n.· 5

Tenente miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n.? 5 (comando militar do Estado da India), Pedro
António Calapez Correia.
Alferes miliciano do infantaria, em disponibilidade, da
escola prática da arma, Durval da Conceição Bernardino.
(Por portaria de 28 de Julho de 1958).
Batalhão de caçadore~ n.· 10

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, da
escola prática da arma, ~L\rio Botelho Gonçalves Vaz.
(Por portaria de 28 (lo Julho ele 1958).
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 12, António Fernando Pereira Subtil,
por motivo disciplinar.
(Por portaria de 31 de Julho de 1958).
Batalhão de metralhadoras

n.O I

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
escola prática da arma, José Basilio Fontes.

da

(Por portaria de 28 de Julho de 1958).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira

Tenente miliciano de artilharia
Morais Sarmento Ferreira.

n.' 2

Alexandre

'I'omás

de

(Por portaria ele11 eleJulho de 1958).
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 4

Alferes miliciano médico, do 1.0 grupo de companhias
de saúde, Elias Catarino Tavares.
(Por portaria de 28 de Julho de 1953).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 2

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar de Cabo Verde, Francisco dos Santos
Regêncio Alves.
(Por portaria de 18 de Julho de 1958).
Cavalaria:
Regimento de lanceiros

2

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
comando militar da Guiné, José Manuel Marques Palmeirim.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958).
Regimento de cavalaria

n.· 7

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 31 de
Dezembro de 1957, inserta na Ordem do Exército
n.? 3, 2. a série, de 1 de Abril de 1958, que coloca
no centro de mobilização de cavalaria n.? 3 o tenente
miliciano de cavalaria, do regimento de cavalaria n. 07,
em disponibilidade, Manuel Ferreira da Silva Sabino.
(Por portaria de 28 de Julho de 1958).
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Engenharia:
Regimento de engenharia

11.· 2

Alferes miliciano de engenharia, do regimento de engenharia n." 1, António de Oliveira Ascensão, por
motivo disciplinar.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958).
Batalhão de caminhos de ferro

Tenente miliciano de engenharia, em disponibilidade,
comando militar de Angola, João Gomes Nunes.

do

(Por portaria de 18 de Julho de 1958).
Grupo de companhias de trem auto

Tenente miliciano do serviço de material, em disponibilidade, do batalhão do metralhadoras
n. ° 2, José
Aníbal Esteves Rebordão.
Alferes milicianos do serviço de material, em disponibilidade, do regimento de artilharia ligeira n.? 1, Angelino de Almeida Páscoa, do regimento de artilharia
ligeira n.? 4, Carlos Gonçalves do Amaral, do regimento de artilharia pesada n." 3, José de Paula Hungria Cabrita, António de Sousa Rodrigues da Silveira
e Mário Casimiro Coelho Balsa, do batalhão de metralhadoras n. ° 2, .T osé Barata Garcia, do batalhão de
metralhadoras
n.? 3, Adolfo Jorge Branquinho de
Campos e, do 1.0 grupo de companhias de administração militar, Fernando Correia Lino.
(Por portaria de 28 de Julho de 1958\.

Alferes miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, do regimento de artilharia ligeira n. ° 3,
Alberto José de Araújo Laplaine.
.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958).
Serviço de admini.traçio

militar:

Centro de mobilização de administração

militar n.· 2

Alferes miliciano do erviço de administrução militar
com a patente de tenente, licenciado, do batalhão
independente
de infantaria n.? 17 , José Henriques
Monteiro.
(Por portaria de 28 de Julho de 1958).
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Serviço de material:
Companhia divisionária

de manutenção

de material

Alferes milicianos do serviço de material, em disponibilidade, do batalhão de metralhadoras n.? 1, António
Manuel Brito de Carvalho, do regimento de cavalaria
n." 6, Hermínio José Moreira Ramos, Augusto Domingues Correia, Manuel Ramalho Ortigão de Melo Vaz
Sampaio, Ilfdio Joaquim Bartolomeu Neves e Mário
:\10reira Pinto Alves Dinis.
(Por portaria de 28 de Julho de 1956).

v-

MELHORIA

DE PENSOES

Rectificada a pensão de reserva a que passa a ter direito
desde 21 de Dezembro de 1955, ao coronel do serviço
de administração militar, na situação de reserva,
Manuel J osé de Mendonça
Pereira, no quantitativo
de 81.00015, nos termos do artigo 9.° do Decroto-Lei n. ° 20 247, de 24 de Agosto de 1931, por lhe
terem sido concedidos os periodos para o efeito de
0,14 por cento a que tinha direito.
(Por portaria de 7 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Concedido o abono de melhoria de pensão quo lhes foi
atribuído nos termos do § 2.0 do artigo 3.0 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 do
serviço que a cada um vai indicado, ao abrigo do
artigo 8.° do Decreto-Lei n. ° 28 402, de 31 do Dezembro de 1937:
Coronel

do infantaria

():3.999:SGO, desde

Aníbal

da Costa Brotas,

19 <.le Maio de 1958 - 3G anos

de serviço.
Capitão módico Alberto Salis Amaral, 32.000;$40,
desde 23 de :\Iaio de 19:>8- 30 anos do serviço• (Por portaria de 4 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de' Contas em 22 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes foi
atribuido 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 1937:
Capitão médico Álvaro de Sousa Ramos, 32.400a,
desde 15 de Junho de 1958 - 30 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Domingos Roque Belo, 26.962680, desde 21
de Maio de 1958 - 35 anos de serviço.
(Por portaria de 11 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhe foi
atribuído nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei
n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, ao capitão
médico, na situação de reserva, Manuel Pereira Rodrigues Clarinha, no quantitativo de 30.240a, desde
1 de Julho de 1958, p·or ter completado mais 2
anos de serviço ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 28402, da data acima referida, passando a
contar, desde a referida data, 28 anos de serviço.
(Por portaria de 18 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Julho de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22287).

VI - DEClARAÇOES
Contagem de antiguidades:

1) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que lhes vão indicadas os seguintes oficiais prolllovidos pela presente Ordem do Etcército :
Infantaria

l\1ajores:
Adalberto Júlio da Nóbrega Pinto Pizarro,
Pedro de Barcelos, David Teixeira Ferreira,
António Joaquim Fernandes, Camilo Augusto
Miranda Rebocho Vaz, José Pinheiro Salva-
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dor da Assunção, Adolfo Monteiro da Cruz
(com o curso geral do estado maior), Cassiano Diego da Silva, Carlos Manuel Vaz da
Costa Beirão (com o curso geral do estado-maior), Fernando Ermida, António Mendes
Baptista, Alberto Abilio da Costa, Álvaro
de Moura Kock Fritz, António Jorge da
Silva Sebastião, José Guardado Moreira e
Orlando da Silva Andrade, todos desde 1 de
Julho de 1958.
Artilharia

Majores:
Dagoberto do Coito Graça, desde 25 de Abril
de 1958.
Alfredo Marques Osório, desde 29 de Junho
de 1958.
Manuel do Nascimento Antas e José Vasco
Rodrigues Ramos, ambos desde 23 de Julho
de 1958.
Cavalaria

Major José Luis de Pinho Canelhas,
Julho de 1958.

desde 1 de

Engenharia

Majores:
Mário Pinto da Fonseca Leitão, desde 16 de
Maio de 1957.
João Carlos Oãncio da Silva Escudeiro e Mário
Correia de Sousa, ambos desdo 24 de Maio
de 1957.
José João Henrique de Sales Grade, desde
2 de Setembro de 1957.
Serviço de administração

Coronel Carlos Pessoa Fraikin,
de 1958.

militar

desde 25 de Julho

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitães:
Rui António Ventura Rodrigues e José Horta
da Veiga, ambos desde 18 de Julho de 1958.
2) Ficam inscritos na respectiva escala pela ordem
seguinte, contando a antiguidade do seu actual posto
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desde 10 de Julho de 1958, os majores do quadro do
serviço de material (engenheiros) :
Gualdino Leite da Silva Matos.
José Vasco Lobato de Faria Roncon.
Álvaro Baptista Jacquet.'
Abilio Antunes da Mata.
Elmano Augusto de Araújo e Melo.
Ernesto Augusto Ferreira de Almeida Freire.
Filipe José Freire Temudo Barata.
Rui Duarte Moreira Braga.
Mário de Carvalho Andreia.
Manuel Pereira dos Santos.
José Maria Soares da Costa Alvares.
José Manuel Queriol Tojeiro Elbling Quintão.
3) Tem a antiguidade de 1 de Novembro de 1957
o alferes miliciano do serviço de administração militar
Eduardo José Fernandes Pereira de Lima, promovido
a este posto pela Ordem do Exército n." 7, 2.a série,
de 1958, para o regimento de artilharia antiaérea fixa.
Colocações e desempenho de funções:

4) Continuou a prestal~ serviço na Direcção da Arma
de Infantaria o coronel de infantaria António Pedro de
Mira, que na Ordem do Exército n. ° 8, 2. a série, de 1G de
Julho de 1958, transitou para a situação de reserva.
5) Deixou de prestar serviço como oficial da policia
judiciária militar, na La Direcção-Geral,
desde 25 de
Julho de 1958, o coronel de infantaria, na situação de
reserva, António Rodrigues de Moura.
6) Continua prestando serviço no Colégio Militar, como
professor efectivo do 7.° grupo de disciplinas daquele
estabelecimento, o capitão miliciano de infantaria João
Afonso do Nascimento Rodrigues, que pela presente
Ordem do Exército passa à situação de oficial miliciano
de reserva.
7) Declara-se que foi no quartel-general da La re~ião militar que deixou de prestar serviço o tenente de
mfantaria, na reserva, Avelino António Martins, e não
no quartel-general da 2. a região militar, como consta da
Ordem do Exército n.? 7, 2. a série, de 1958, declaração 11).
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8) Continua a exercer as funções de comandante
do destacamento do Forte do Alto do Duque, desde
29 de Junho do corrente ano, o major de artilharia
João Pedro Correia de Matos, que pela presente Ordem
do Exército transita para a situação de reserva.
9) Declara-se que o capitão de cavalaria, na situação de reserva, António Simões Freire, prestou serviço
na comissão eventual de recenseamento e inspecção de
sollpedes n." 1, da 2.a região militar, de 9 de Março a
2 de Julho de 1958.
10) Deixou de prestar serviço no regimento de infantaria n." 11, desde 27 de Julho de 1958, o major médico,
na situação de reserva, Miguel Maria Greck Torres
Júnior.
11) Comanda a companhia divisionária de manutenção
de material o major do quadro do serviço de material
(engenheiros) Mário de Carvalho Andreia, que, por portaria de 10 de Julho de 1958, inserta na Ordem do
Exército n. ° 8, 2. a série, do mesmo ano, foi promovido
ao seu actual posto.
12) O coronel de engenharia, tirocinado, Manuel António Vassalo e Silva, a quem se refere a portaria de
16 de Julho do corrente ano inserta na Ordem do Exército n." 8, 2.a série, também do corrente ano, foi colocado na Inspecção das Tropas de Transmissões, como
inspector interino, e pertencia à Direcção da Arma de
Engenharia.
Fica deste modo rectificada a portaria
acima referida.
13) Declara-se que o capitão picador, na situação de
reserva, Augusto Serras Pereira, prestou serviço na
comissão eventual de recenseamento
e inspecção de
solipedes n. o 2, da 2. a região militar, de 8 de Março
a 2 de Julho de 1958.

14-) Continua prestando serviço no regimento de infantaria n.? 1 o capitão do quadro dos serviços auxiliares
do Exército Abel Pereira Afonso, que pela presente
Ordem do Exercito transita para a situação de reserva.
15) Prestou
recenseamento

serviço na comissão eventual n.? 3 de
e inspecção de solipedes, da 2. a região
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militar, de 23 de Abril a 4 de Julho de 1958, o tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, José Rodrigues de Sousa.
16) Deixou de prestar serviço na 1.a Repartição da
1. a Direcção-Geral deste Ministério, desde 15 de Julho
de 1958, passando a prestá-lo, desde a mesma data,
Como oficial da policia judiciária militar da 1.a Direcção-Geral, o major de aeronáutica, na situação de reserva,
José Francisco Antunes Cabrita.
Cursos:

17) Frequentaram,
altos comandos, no
obtido a classificação
a seguir mencionados,
coronéis tirocinados:

com aproveitamento, o curso de
ano lectivo de 1957-1958, tendo
que lhes vai indicada, os coronéis
que passam a ter a designação de
Infantaria

Francisco António Pires Barata (C. E. M.) - apto.
Augusto Manuel das Neves (C. E. M.) - apto.
João Alexandre Caeiro Carrasco - apto.
Fernando
de Magalhães Abreu Marques e Oliveira - apto.
Raul Cordeiro Pereira de Castro - apto.
Viriato Lopes das Neves - apto.
Artilharia

Afonso Lopes Franco (C. E. M.) - apto.
Cavalaria

António Augusto Sousa Dias Ribeiro de Carvalhoapto.
Engenharia

Manuel António Vassalo e Silva - apto.
José Ferreira dos Reis (C. E. M.) - apto.
18) Frequentaram, com aproveitamento, o estágio dos
s.el'viços junto do curso de altos-comandos, no ano lectIVo de 1957-1958, O' coronéis a seguir mencionados:
Serviço de saúde

Guilherme

Frederico

Bastos Gonçalves.

Serviço de administração militar

Alberto

de Sousa Amorim Rosa.
Serviço de material

João António de Saldanha Oliveira e Sousa.
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Classificação
arbitrada
p el o
consolho
de
Instruç!lo
do
curso de promoção a oficial
suporlor.

Nomes

Quadro do serviço de material (engenheiros)
Gualdino Leite da Silva Matos . .
J.osé Vasco Lobato de Faria Roncon
Alvaro Baptista Jacquet . . . . .
Abílio Antunes da Mata . . . . .
Elrnano Augusto de Araújo e Melo . . . .
Ernesto Augusto Ferreira de Almeida Freire
Filipe José Freire Ternudo Barata. .
Rui Duarte Moreira Braga . . . . . . . .
Mário de Carvalho Andreia. . . . . . . _
Manuel Pereira dos Santos '.' . . . . . .
Josó Maria Soares da Costa Alvares ....
Josó Manuel Queriol Tojeiro Elbling Quintão

Bom
Bom
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular

1
2

3
4
5
6
7

8

Regular

9

Regular
Regular
Regular

10
11

12

20) Tendo concluido o curso para promoção a oficial
superior, no Instituto de Altos Estudos Militares, no
ano lectivo de 1957-1958, que frequentou por antecipação, conforme a declaração n." 63 publicada na Ordem
do Exército n.? 6, 2.a série, de 17 de Julho de 1957,
o capitão de infantaria seguidamente indicado, publicam-se as respectivas classiflcações :
Ot asaíücução

Nomo

Classlficaçllo
arbitrada pelo conseIbo do ínstrução
do curso de promoção
a oficiaI
superior.

Mário de Brito Monteiro Robalo

Regular

arbitrada pelo júri 1\
que 80 refere o artigo 82.0 do Decroto
37189,
do 5 de Novembro
de ln48, e homologada por d espacho ministerial.

0.°

Apto

21) Frequentaram,
com aproveitamento, o' curso de
treinadores de basquetebol no regimento de infantaria
n.? 12, no ano de 1958, os seguintes oficiais:
Alferes de infantaria:
Manuel Ferreira de Oliveira.
Fernando António Pereira dos Santos.
lIugo Manuel Rodrigues dos Santos.
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Tenente de artilharia Álvaro Santos Carvalho Seco.
Alferes de artilharia:
António Yasco Santos de Faria Leal.
Ângelo Mendes da Silva e Sousa.
Manuel Henrique Lestro Henriques.
Tenente de cavalaria Mário da Cunha Seixas.
Alferes de cavalaria João Goulão de Melo.
Tenente médico Fernando Alves Pereira.
A e tes oficiais deve-lhes ser averbado este curso,
não lhes devendo no entanto ser averbada qualquer
especialidade.
22) Frequentou,
com aproveitamento,
o curso de
treinadores de basquetebol que teve lugar no regimento
de infantaria n." 12, o alferes miliciano de infantaria
Jaime "Martin Ribeiro Gomes Lobo, do regimento de
infantaria n.? 10.
A este oficial deve ser averbado aquele curso, não
lhe sendo no entanto ave~bada qualquer especialidade.
23) Frequentaram
com aproveitamento
o curso de
radar na E cola Militar de Electromecâ.nica, tendo-o
terminado em 24 de ~raio de 1958, os a pirantes a oficial
milicianos das unidades a seguir indicadas:
Grupo de artilharia contra aeronaves

n.· I

A pirantes milicianos:
José Manuel de Macedo Velês Caroço.
José Alberto Fernandes.
Grupo de artilharia contra aeronaves n. o 2

A pirantes milicianos:
J o é Ianuel Castilho Falcão Durão Paias.
J o é Mauricio Correia IIenriq ues.
Grupo de artilharia contra aeronaves

A pirante

n.· 3

milicianos:

Fernando J o é Vieira Lau.
Vicente João Cardoso de Macedo Meneses.
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Aspirantes

milicianos:

Raul Morgado Costa.
Alvaro Augusto Boaventura Vilela.
José João de Deus Rodrigues do Rosário.
Jorge Filipe Pinheiro Martins.
A estes oficiais deve ser averbada a especialidade
radar.

de

24) Frequentaram,
com aproveitamento,
na Escola
de Serviço de Saúde Militar, o curso de higiene os
seguintes aspirantes a oficial milicianos médicos:
I.· grupo de companhias de saúde

Aspirantes

milicianos:

Gustavo José Correia Neves Nobre, Jorge
Manuel Vieira Branco da Cunha e Luís de
Castro Vaz Pinto.
2.· grupo de companhias de saúde

Aspirantes

milicianos:

Mário Augusto Brochado Miranda e Fernando
Duarte Santos e Sousa.
A estes oficiais deve ser averbada
de higiene.

a especialidade

25} Relação dos alferes e aspirantes a oficial das
diversas armas e serviço que concluíram os respectivos cursos, organizada de harmonia com a norma 6. a
da determinação I da Ordem do Exército n." 6, L." série,
de 20 de Junho de 1955:
Postos

Nomos

Cla88111cação
Ilual

Número
do
ordem

Engenharia
Alferes
»
»

João Luís da Providência Vilas-Boas
e Costa.
.
..
António Luís Pedroso de Lima
João António Duarte Pina da Silva
Ramos
.,

14,76
14,22

1
2

14,18

3
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Postos

»
»
»
»
»
»

Nomes

Júlio César Pedreira de Campos.
Júlio Pimentel Fraústo Basso ..
Fernando Renato Pires de Figueiredo
Alípio Antunes Guedes.
. . .
Luís António dos Santos Maia.
António Marcelo Pinto de Abreu.

707

Cl assífícação
final

Número
do
ordem

13,70
13,54

4
5

13,44
13,20
13116
13,08

6
7
8
9

14,26

1

Infantaria

Aspirante
a oficial
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
l)

»
»

»
»

Henrique

de Sousa Afonso

Fernando Francisco Morgado Corte
Real
14,0-1
José Agostinho Gomes
.
13,95
Fernando dos Santos Rodrigues Trovão.
13,91
José António Silvestre Martins
13,67
Vítor Manuel Rodrigues Alves. .
13,20
António Luís Baptista Barrinhas.
(a) 13,03
António Teixeira Martins.
13,03
Carlos Alberto Rebelo Marques .
12,89
António João Rochg de Carvalho.
12,87
João Manuel Vilar Nunes ....
12,83
José Alberto Ponees de Carvalho
Aparício
.....
12,74
Antonio Maia Correia
12,68
Renato Vieira de Sousa..
...
12,65
Fernando Manuel Afonso de Almeida
12,64
Artur Manuel Carneiro
Geraldes
12,63
Nunes
12,60
Rui Mano Soares.
Jorge Alberto Madeira de Velasco
12,56
Martins.
. ..
. ..
12,55
Duarte Rui Lemos da Fontoura .
12,51
Joaquim Simões Duarte
.
Carlos Graciano de Oliveira Gorda12,45
lina . . . . ..
.
José Guilherme
Rosa Rodrigues
12,40
Mansilha.
12,26
Alvaro Teixeira Soares.
12,23
António Manuel Duarte Botelho.
12,21
José Alberto de Moura Callieiros .
Luís Augusto T .rvares Soares da
12,19
Cunha
l2,14
Jorge Esteves de Almeida
. . . .
Joaquim Manuel Trigo Mira Mensu12,11
rado
.
Francisco Ramos Brissos de Carva(a) 11,98
lho. . . . . . .
.
11,98
António Afouso da Silva Vigário.

2
3
4

5
6
7

8
9
10

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Adriano do Patrocínio
Rodrigues
Sanches.
Azuil Dias de Carvalho.
António José Santiago Maia
Artur da Fonseca da Mota Freitas
João Luís da Costa Martins Ares
José Vicente da Silva Júnior
Albano Paula de Carvalho
António Feliciano Mota da Câmara
Soares Tavares
José Abílio Lomba Martins.
António José Brites Leitão Rito.
Francisco do Nascimento Cordeiro
Isidoro de Azevedo Gomes Coelho
José Maria de Melo Parente.
Alcides Pinto
João José Louro Rodrigues de Passos

2." Série

Clnssíflcação
flnní

11,97
11,96
11,91

Número
de
ordem

11,89
11,85
11,71

31
32
33
34
35
36
37

11,69
11,68
11,58
11,57
11,31
11,27
11,25
11,24

38
39
40
41
42
43
44
45

(a) 11,89

Serviço de administração militar
Aspirante
a oficial
»

»
»
»
»
»
»
»
»

Armindo

Ramos Pinto Teodósio.

14,90

Manuel António Palminha
Sacramcnto
13,46
José Antunes Tomás.
12,90
António Pires Vicente
12,66
Fernando Augusto ele Melo Rodrigues
12,43
António Francisco Lopes Alves Ferreira .
12,20
Alexandre Hipólito cios Santos.
. . (a) 11,96
Rui Manuel Gomes Cabral 'I'elo . .
11,96
Luís Severino Laje Faria Ribeiro
11,40
José Duarte Simões Moura
•
11,36

1
2
3
4

5
6
7

8
9
10

(a) Maior soma do valores.

Pensões de reserva:

26) Pensões anuais atribuidas aos oficiais em seguida
mencionados, que pela presente Ordem do Exército
transitam para a situação de reserva:
Coronel do serviço de administração militar José
Francisco dos Santos, 72.0001$.
Major de artilharia João Pedro Correia de l\Iatos,
43.7101$. Tem 31 anos de serviço.
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Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Abel Pereira Afonso, 38.940t$. Tem 37 anos
de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Joaquim Simão Serote Nunes, 28.0806. Tem
36 anos de serviço.
Diversos:

27) Foi autorizada a rectificação do nome do alferes
de infantaria Alcino Fernando para Alcino Fernando
Veiga dos Santos, pelo que devem ser feitas as devidas
rectificações nos seus registos de matricula.
28) Chama-se Teresa da Conceição da Silva Almeida
e não Teresa da Conceição a mãe do coronel de artilharia Mário da Conceição Almeida, pelo que devem
ser feitas as devidas rectificações nos registos de matricula do referido oficial.
29) Foi autorizada a rectificação do nome do capitão
de cavalaria Alberto Carlos da Silveira para Alberto
Carlos Perestrelo de Alarcão da Silveira, pelo que deve
ser feita a devida alteraç~o nos respectivos registos de
matricula.
30) É cancelada a especialidade de mecânico auto ao
tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército
Carlos da Conceição Cabrita, adido, na Guarda Fiscal,
por o mesmo oficial se encontrar desde há muito afastado dos serviços desta especialidade e não estar em
condições de exercer as mesmas funções.
Rectificaçõ'es :

31) Deve ser considerado na situação de reserva
desde 25 de Junho de 1958, sendo-lhe atribuída a pensão
anual de G7.622;$40, com 36 anos de serviço, o coronel
de infantaria António Pedro de Mira, referido na Ordem
do Exército n. o 8, 2. a série, do corrente ano.
32) As portarias de 19 de Maio de 1958, respeitantes
ao major de infantaria Amílcar Augusto Lopes Chaves
e capitão de infantaria António Jorge Teixeira, insertas
na Ordem do Exército n.? 6, 2.a série, de 1 de Junho de
1958, devem considerar-se com a epigrafe «Moçambique».
33) É de 1 de Maio de 1958, e não de 9 do mesmo
mês e ano, como consta da Ordem do Exército n.? 6,
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2. a série, também de 1958, a data da portaria que promove a tenentes milicianos de infantaria, para a situação
de adidos, no l\Iinistério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, os alferes milicianos de. infantaria J oão
Maria Gonçalves de Magalhães, João Correia Guerreiro
Mendes, João Manuel da Conceição Domingues Garcia,
Jaime Anselmo Alvim de Faria Afonso e Vasco Damião
Marçal de Figueiredo.
34) Pertencia ao comando militar de Moçambique o
alferes miliciano de infantaria Isidoro Alberto Martins
Paço Viana, que, por portaria de 28 de Maio de 1958,
publicada na Ordem do Exército n. ° 7, 2. a série, de 1 de
Julho do mesmo ano, teve baixa de serviço.
35) São alferes milicianos os oficiais de artilharia,
em disponibilidade, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3, Abilio Augusto Fortuna de Moura, António
Augusto de Almeida Rodrigues Pinto Barbosa, António
Brasão Farinha e José dos Santos Marques Alves Catarino, qne, por portaria de 31 de Dezembro de 1957,
inserta na Ordem do Exército n.? 3, 2.a série, de 1 de
Abril de 1958, foram colocados no centro de mobilização de artilharia n. ° 12.
36) Chama-se Jacinto Henrique Manchado Lopez Coelho da Mota o alferes miliciano de artilharia promovido
a este posto por portaria de 1 de Abril de H)58, publicada na Ordem do Exército n." 6, 2.a série, de 1958, para
o regimento de artilharia pesada n. ° 3.
37) Deve ser considerado promovido para o regimento
de artilharia antiaérea fixa, e não para o grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2, o aspirante a oficial miliciano de artilharia José Horácio da Silveira Bettencourt,
constante na Ordem do Exército n.? 4, 2.a série, de 1958.
38) Foi promovido a aspirante a oficial miliciano de
cavalaria, e não a aspirante a oficial miliciano de infantaria, como consta da portaria de 4 de Julho de 1958,
publicada na Ordem do Exército n.? 8, 2. série, do
mesmo ano, o ex-cadete aluno da Escola do Exército
n. ° 323/3. u, Francisco Manuel Vidigal Solano de Almeida.
U

39) Chama-se Luis Carlos de Morais o tenente miliciano veterinário, da secção de depósito do pessoal do
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serviço veterinário militar, que, por portaria de 28 de
Maio do corrente ano, inserta na Urdem do Exército
n.? 8, 2.a série, de 16 de Julho de 1958, passou á situação de reserva.
40) Chama-se João Campos Sardinha o alferes do
serviço de administração militar, do 2.0 grupo de companhias do mesmo serviço, que, por portaria de 27 de
Junho de 1958, inserta na Ordem do Exército n.? 7,
2. a série, de 1958, foi colocado no batalhão de caçadores
pára-quedistas.
VII- RELATOR lOS
Cofre de Previdência

dos Oficiais do Exército

Metropolitano

Relatório do conselho de administração
referente ao ano de 1957
O conselho de administração do Cofre de Previdência
dos Oficiais do Exército Metropolitano, em cumprimento
do disposto no artigo 43.0 do Decreto com força de lei
n.? 22 199, de 15 de Fexereiro de 1933, relata, a respeito do ano de 1957, o seguinte:
I - Subscritores,

subsídios

QUADRO
Sub.eritore.

-

e quotas

A

Movimento em 1967
Número

do subscrítores

Designação
Exército

Marinha

Aeronáutica

Total

--- --- --- --Existência em 31 de Dezembro
de 1956 (a) ..
lnscritos em 1957
Soma
Faleceram em 1957.
Existência em 31 de Dezembro
de 1957 .
Diferença para mais

6213
161

1155
85

472
54

6374

78'W

300

--- --- --1240

526

--8140

113
18
-----

---

---

6261

---

48

1222

---

67

4

135

- 522

8005

50

165

,(a) A dlstrihulç1l0 polo Exército, Marinba e Aoronáutlca
dos 7840 subscrItores
eXlstontes em 31 do Dezembro do 1956 não é Igual à quo consta do relatório roferente
a esse ano, por durante o ano de 1957 terem transitado para a Aeronáutica 20 oficiais
<lo Exército e 1 da Mariuha.
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Verifica-se por este quadro que durante o ano de
1957 houve um aumento de 165 subscritores em relação aos existentes em 31 de Dezembro de 1956.
Pelos cálculos feitos pela tabela Hm, previa-se para
1957 uma mortalidade de 260 subscritores, superior em
125 à que na realidade se verificou. Esta mortalidade foi
pois de 51,92 por cento da calculada por aquela tabela.
A idade média dos subscritores era, em 31 de Dezembro de 1957, de 51,12 anos.
O mapa n. o 8 anexo a este relatório indica os nomes
de todos os subscritores de cujo falecimento houve
noticia durante o ano de 1957, as idades com que se
inscreveram no Cofre, as idades na data do seu falecimento, as importâncias dos subsídios legados e a importância total da sua quotização.
Examinando essas importâncias, nota-se que, dos 135
subscritores falecidos, apenas 8, com idades além de
83 anos, contribuiram para a instituição com quantias
superiores aos subsidios que legaram.
QUADRO

B

Discriminação dos subsidios pelos subscritores
existentes em 31 de Dezembro de 1957

Número de subscritores
Destgnação
Exército

--Reservas matemáticas (a) .
Subsídios:
De 2.5001
De 5.000$
De 10.000$
De 15.0001
De 20.000$

a 4.9991
a 9.999$"
a 14.999$
a 19.999$
ou mais
Total.

Marinha

---

Aoronáutica

---

Total

---

220

20

4

244

65
1430
2214
51
2281
--6261

45
523
302
15
317

19
127
188
5
179
--522

129
2080
2704

--1222

71

2777

--8005

(a) Nos termos do artigo 23.° do Decreto com força de lei n.? 22 199, de 15 d.
Fevereiro de ln33, alterado pelo Decreto-Lei n.? 33 651, de 23 de Fevereiro de 1944,
os subsídios destos subscritores estão roduzidos às respectivas reservas matemáttcas, por falta de pagamento das quotas.
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C

Subsídios subscritos pelos subscritores inscritos em 1957

Número de subscritores
Subsidios
Exército

Marinba

Aeronáutica

Total

-- -- -De 2.500$.
De 5.000$.
De 10.000$.
De
De 20.000$.

re.oeos.
Total.

2
65
22
1
71

11
66
8

4
10
32
1
7

17
141
62
2
78

54

300

-- -- -- -161

85

Percen tagem
em
relação
ao
número
total
de
inscritos

5,67
47
20,67
0,66
26

Irnportâncla
total
dos
subsídios

42.500$00
705.000$00
620.000$00
30.000$00
1:560.000$00
2:957.500$00

Nota-se que durante o ano de 1957 nenhum oficial da
Armada se inscreveu para subsídio superior a 10.000t$,
~ se procurarmos a origem dos 85 oficiais da marinha
l~scritos nesse ano, verificamos que 23 foram transferidos do Cofre dos Sargentos -11 com subsidios de
2.500t$, 4 com subsidios Cle 5.0008 e 8 com subsidios
de 1O.OOOt$
- e que 62 se inscreveram directamente
neste Cofre de Previdência no subsidio mínimo de

5.000t$.

A falta de espirito de previdência manifestada pelos
novos oficiais da Armada deve atribuir-se ao facto de
serem muito novos e solteiros. Certamente, mais tarde,
quando constituírem família, procurarão aumentar os
seus subsidios.
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Oomparando

a importância
dos subsidios pagos
com a de 1:100.061650 com que os
135 subscritores falecidos contribuíram para o Cofre
(vide mapa n. o 7), constata-se que há uma diferença de
730.631élO entre os subsidios pagos e as contribuições
correspondentes;
isto é, os subscritores contribuíram
para os subsídios que foram pagos aos respectivos beneficiários com 60,08 por cento da sua importância.

-1:830.692i$60 -

QUADRO

E

Aumento de subsídios em 1957
Número de subserítorss
Aumonto

Exército

lIIarinha

Aeronáutica

Total

Import6.ncia
total
do
aumento

-- -De
De
De
De
De

2.500~ para
s.ocos para
5.000,,- para
para
is.eoos para

to.ooos

-

io.ocoa
10.000,,20.ooo~
20.000$

20.0001

-

2
3

2
2
1

-

12

2

-

--

Total.

-

7

-

5

7
1
4
6
1

1
1

-- ---

19

52.500~00
5.0001%00
60.000$00
60.000~00
5.000~00
182.500$00

Estes aumentos foram feitos nos termos do artigo 27. o
do Decreto n.? 22199.
QUADRO
Subsidios -

F

Movimento em 1957

Designação

Importilncius

Importância
total dos subsídios subscritos
pelos subscritores inscritos em 1957 (vide
quadro C)
.
Importâncias respeitantes a aumento de subsídios:
a) Pedidos pelos subscritores (vide quadro E)
.
b) Nos termos do artigo 40.0 do Decreto
n.v 22199
.

Soma

.

Importância
dos subsídios liquidados e a liquidar por falecimento
de subscritores
(vide quadro D) . . . . . . . . . . . .

Diferença para mai8

2:957.500$00

182.500$00
325.000$00
3:465.000$00

1:859 .817 ~OO
1:605.183100
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QUADRO G
Importância dos subsídios à responsabilidade
em 31 de Dezembro de 1957

Dcstguação

do CoEre

Importâncias

Seu valor em 31 de Dezembro de 1956 ...
Aumento durante o ano de 1957 (vide quadro F)
.

96:008.594$00

Seu valor em 31 de Dezembro de 1957.

97:613.777$00

. .

1:605.183$00

QUADRO II
Quotas - Movimento

em 1957

Deaígnação

Importânclns

Valor em 31 de Dezembro de 1956. . . . .
Aumento resultante de novas inscrições. . .
Aumento resultante do aumento de subsídios

1:698.475$50
53.9081il80
6.228$00

.

1:758.612$30

Redução resultante do falecimento de subscritores. . . . . . . . . . . .

41.207$40

Soma

Valor em 31 de Dezembro de 1957 .....
Diferença para mais

1:717.404$90
18.929$40

11- Capitais do Cofre
1) Titulo.

de crédito público

Como nos anos antecedentes, somente houve alteração no valor de titulos de crédito na parte referente ao
empréstimo das obrigações de 5 por cento, 1937, da
Oompanhia dos Oaminhos de Ferro do Norte de Portugal, das quais, por sorteio, foram reembolsadas trinta,
correspondentes
a três titulos, cujo valor de compra,
de 2.872680 (3X 9576GO) diminuiu, assim, o valor da sua
existência do ano anterior (315.997640) para 313.124660,
conforme se vê no mapa n. o 1.

2.1 Série
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Como o valor nominal destes títulos é de 1.0006
(1006 para dez obrigações), o reembolso produziu um
lucro por obrigação, que nestes três titulos foi de 127620,
o qual foi levado à conta de «Receitas eventuais» e
liquidado pela conta de «Resultados».
Nos restantes títulos, os valores ficaram inalteráveis
em relação ao valor de compra, pois não têm reembolsos
por sorteio, e as suas cotações, não sendo tão favoráveis
como no ano anterior, oferecem, todavia, ainda boa
posição para o Cofre em relação ao consolidado de 4 por
cento, 19-10, e às obrigações de 5 por cento da Companhia Caminhos de Ferro do Norte de Portugal, com
excepção do consolidado de 3 por cento, 1942, e consolidado de 23/4 por cento, 1943, tudo em relação ao valor
de compra.
Pelo quadro que segue se verificarão as posições dos
valores dos títulos, na relação entre o valor de compra
e as últimas cotações de 1957.
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Como o capital investido em títulos é de 19:841.94M70
e os juros obtidos totalizam 646.787 t$60, a taxa do rendimento foi de 3,26.
2) Prédios urbanos

a) De renda livre

O valor de compra destes prédios, actualmente de
7.569.5Ú8t$60, passou em 1957 a 5:831.287t$40, depois
das desvalorizações que lhes foram atribuídas nos anos
económicos anteriores e do aumento relativo à aquisição de um novo prédio na Amadora, conforme se verifica no adjunto mapa n. o 3 e no balanço apenso ao relatório referente a 1956, publicado na Ordem do Exército
n.? 7, 2.a série, de 22 de Agosto de 1957.
Durante o ano de 1957 adquiriram-se mais dois prédios na Amadora, por 1:227.301t$20, e obteve-se a restituição de 73.530~00, referente à sisa do prédio da
Rua do Major Cândido Pinheiro, 5, da mesma localidade, cujo valor do custo passou a ser 552.207 MO .
. Verifica-se pelo dito mapa n. o 3 que a taxa de rendImento liquido destes prédios, em relação ao valor
de compra, passou a 5,11.8 por cento e a relativa ao
último valor indicado a 5,913 por cento, quando no ano
anterior, isto é, em 1956, foi, respectivamente, de 4,461
e 4,639 por cento.
As receitas aumentaram de 112. 710~ em relação
ao ano anterior e as despesas de 27.374il, havendo
assim um saldo positivo de 85.336t$, como se verifica
pelo quadro I e mapa n. o 4.
O fundo de reparações
obrigatórias
passou de
34.185t$30 para 51.851;$30 (ver quadro II e mapa n.? 2).

7.20

ORDEM

DO EXERCITO

2." Série

N.o 9

(uropunrv)
g
op 6

'I!"'"
aplHll:I

(uropaurv)
LI1'sodo,!
OSOP'lIO ep
UPJU9AV
(UlOpUWV)

ç

'o.IJaquJd

°P!PuVO
lO[UW op unU
(uoqsj-j)
'''IUJlllIA
Z!'lay 1lp 1lnU
L

gg

""'~
"" ...
"';ct:i
00

<O '"

"""

(noqspj)
W'sodwlla
-ellu:;[ ep "nu

("o"SI'1)
gç 'sodW1la
~a.Ilu3: ap unu

(UlOPllWV)
119'oqupuoO
01l1l0 ep
uPlua"y

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO

8 8
"a.

:;
8

o
E-<

"a.
I~

~

S
>'1

..'"
o

~
.~

'"s
o

e

ri

ri

o

o

"a.
I~

o

oo

>'1

'0

"
..,'""
"...

lO
00
lO

00

"a.

lO

lO-

l-

ri

ri

o
c

•.u..

:a
'C

·C
GI

;a'"
o

..

-e
p.

..

<I)

B

<I)

o
P.
o

o

Z

•...

·C

......

.~
I<

O

~

O

23
Çj

a

~~
CX?~

lO

O>

G<I
<O

~

o

•

GI
10
UO

...I<

g
<I)

...c:I..

..,os

GI
I<

.."
<II

CI

<II

ou
o
ou

o

G<I

g~ ~"1l,
~"a.

EI

,Q

e<:>

o

~"

'C

......

~oci
ri

c:I..

H

~s; ~
"a. "a. ~
8
e<:>

0>0
ri 00
00-.:1<

e<:>

-.:I< ri

<O
O>

g
g,~
"1l, ,
~

lO <O
00 <O
ri <O

~.,..;

e<:> ri

ri
'0

CX?
ri
lO

s:
~
o
ou
o

...s:
GI

.>li
o

~

..
o

vd

00
lO

.~

O>

<I)

ri

A

ee

~
'"'"
~

c.

<O lO-

lO lO
O> O>

ri ri
.."

+'

8

'"5<
.~
~

'"
<.l

<~ ~'"

N.O 9

721

· 722

ORDEM DO EXERCITO

b) De renda

N. o 9

2.· Série

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 5,235 por cento em relação ao custo total da
construção (3:151. 702Ó60), taxa superior à do ano anterior, que foi de 5,210 por cento.
A percentagem das despesas destes prédios em relação ao rendimento bruto desceu de 12,825 por cento
em 1956 para 11,626 por cento em 1957, como se
verifica no mapa n.? 2. Esta descida teria sido, talvez,
mais acentuada, se não se continuasse a substituição
de lava-louças de marmorite por lava-louças de mármore, nas casas em que tal se impunha, e não houvesse
também a exigência de reparações por deficiência de
alguns dos materiais de construção das casas.
Nos prédios de renda livre, a correspondente percentagem subiu, entretanto,
de 8,615 por cento em
1956 para 15,974 por cento em 1957, em razão de
grandes reparações
por mudança de inquilinos nos
prédios da Rua de Entrecampos,
54, e da Avenida
de Cardoso Lopes, 37.
Pelo quadro III e mapa n.? 4 verifica-se que o rendimento dos prédios de renda económica do .tipo 6
diminuiu em 1957 de 1.6041$ em relação a 1956 e que
a diferença das despesas, para menos, nos dois anos,
foi de 2.331t$60, resultando, pois, ainda um saldo positivo de 827660.
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QUADRO III
Despesa e rendimento dos prédios de renda econ6mica
do tipo 6, em Lisboa, em 1956 e 1957
Rua de Carlos

Malheuo

Dias (Alvalade)
Total

Designação
A

B

---

C

D

---

DOSlleS&
Normal:
1~5(\
1957
Diferonça
pnrn
1957 .......•.•

rueuos

em

Eventual:
1~56
1957
Diferença

para mais em 195i

Diferença
total para
em 1U57 .........
Receita

menos

2.987800
2.311820

2.927800
2.319#20

2.~70800
2.343#",0

2.963840
2.303#30

11.847,$70
9.277MO

-

-

-

-

2.570#60

2.586890
4.104tS60

2.630#50
1.304#30

3.067850
2.618~50

3.~78~50
4.075#00

12.263#40
12.402~40

-

-

-

-

139~00

-

-

-

-

2.431~60

46.814~00
47.816ijOO

47.324,$00
45.41O~00

-

-

bruta

1956
1957

ss. 4.j~00 47.322~00
4.6.976,$00 "G.498~00

Diferença
1957

para

monos

..........

Saldo positivo
ças ...........

om

das dlforon-

-

-

-

-

-

-

188.334,)00
186.730~00
1.6041100
827,~GO

2) Do tipo 9.'
O custo total dos dois prédios deste tipo é de
2:090.979,530.
Mostra o exame do mapa n.? 3 que a taxa do rendimento liquido em relação ao referido valor foi de
5,287 por cento, superior, portanto, à do ano anterior,
que foi de 4,953 por cento.
A percentaO' m da despesas em relação ao rendimento bruto {'oi de 10, 66 por cento} como se verifica
p.elo mapa n.? 2 contra 16,077 por cento no ano ante-

nor.

'

Pelo quadro IV
mapa n.? 4 verifica-se que pel.a
compara~ão da. diferenças das despesas totais e receitas brutas de te prédios, nos anos de 1956 e 1957,
respectivamente
de menos 6.752t$40 e menos 3.102;$,
resultou um aldo positivo de 3.650 40.
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IV

Despesa e rendimento dos prédios de renda económica
do tipo 9, em Lisboa, em 1956 e 1957
Avenida do Rio de J nneiro
(Bairro de Alvalade)
Total

Designação
N.· 40

N.· 38

3.0301160
2.4411150

2.9631190
2.4671150

5.9941150
4.9091100

-

-

1.0851150

7.3611100
4.985/170

6.4841100
3.1921140

13.8451100
8.1781110

Despesa
Normal:
1956.
1957.
Diferonça

para menos em 1957

Eventual:
1956.
1957.
Diferença

para menos em 1957

-

-

5.666/190

Diferença

total para monos em 1957 •

-

-

6.7521140

62.002/100
60.762#00

61.382/100
59.520#00

-

-

3.102/100

-

-

3.6501140

Receita

bruta

1956.
1957.
Diferença

para mODOSom 1957

Saldo positivo

das diferenças.

123.384/100
120.282/100

3) Dos tipos 7/8 e 9, no Porto:
Verifica-se pelo mapa n,° 3 que o custo total dos três
prédios de renda económica do Cofre no Porto foi de
3:392.368680, sendo de 5,283 por cento a taxa do rendimento líquido em relação ao dito valor, que no ano
anterior foi de 5,327 por cento.
Pelo mapa n.? 2 verifica-se também que a percentagem das despesas em relação ao rendimento bruto
foi de 4,533 por cento, contra 5,800 por cento em
1956.
Da comparação das despesas e receita bruta em 1956
e 1957 verifica-se, pelo quadro v e mapa n.? 4, que as
despesas diminuíram no ano de 1957 de 2.399670 e a
receita aumenton de 41$, havendo assim um saldo positivo de diferenças de 2.403670.
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V

Despesa e rendimento dos prédios de renda econ6mica
dos tipos 7/8 e 9, no Porto, em 1956 e 1957

Rua da Constituição

Designação

Total
N.· 1466
(Tipo 7/8)

N.· 1518
('l'ipo 7/8)

N.· 1492
(Tipo 9)

-Despesa

Normal:

..

1956 .
1957 •

Diferença para menos em 1957.

3.3831100
2.6221180

3.3621120
2.6241190

3.5731170
2.718nOO

10.3181190
7.9651170

-

-

-

2.3531120

Eventual:
1956 •
1957 .

781140
1761$60

106n60
2631120

395n50
941$20

5801$50
5341$00

Diforença para menos em 1957.

-

-

-

461150

Diferença

-

-

-

2.3991$70

61.2001100
61.202/)00

61.2021100
61.2061$00

65.2821100
65.2801100

-

-

-

41100

-

-

-

2.4031170

total

para mais em 1957

Receita
1956 •
1957 •

bruta

..

Diferença

para mais em 1957

Saldo positi,.o

das diferenças.

187.684/)00
187.6881100

4) Do tipo 1954, em É'GOrae Tomar:
O custo da construção destes dois prédios, incluindo
o dispêndio com terreno e escrituras, foi, respectivamente, como consta do mapa n. o 3, de 630.220t$70 e
633.9871$70, excluidos os subsídios do Ministério do
Exército (170.000;5 para Évora e 120.000;$ para Tomar).
Pelo mapa n.? 2 verifica-se que a percentagem das
despesas em relação ao rendimento bruto foi de 9,116
por. cento, e pelo mapa n." 3 que a do rendimento
liquido em relação ao custo da construção foi de 5,073
por cento.
Da comparação das despesas e receita bruta em 1956
{j 1957 verifica-se,
pelo quadro VI e mapa n. o 4, que as
despesas excederam no ano de 1957 em 3.957~20 as
de 1956 e as receitas em 52.8966, havendo assim um
saldo positivo de diferenças no montante de 48.938r$80.
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VI

Despesa e rendimento dos prédios de renda económica
,.
do tipo 1954,
em Evora e Tomar, em 1956 e 1957

Avenida
de S. Jono
de Deus, 16
(Evora)

Designação

RuaM
do plano
de
urbanização
(Tomar)

Total

,
Despesa
Normal :
1956.
1V57.
Diferença
Eventual:
1956.
1957.

,
• f.

1.5521)40
3.8351)90

..

para mais em 1957

..

..

9011)20
2.4591190

2.453j)60
6.2951)80

-

-

3.8421)20

-

-

1151)00

1151)00

-

Diferença

para mais em 1957

-

-

1151)00

Diferença

totai para mais em 1957.

-

-

3.9571120

8.8321)00
34.7901)00

8.8321100
35.7701100

17.6641100
70.5601100

-

-

52.8961)00

-

-

48.9381)80

Recet ta bru ta
1956 .
1957.
Diforença

para mais em 1951

Saldo positivo

das diforeuças

.

5) Construção de um segundo prédio tipo 1954 em
Tomar e de dois do mesmo tipo na Amadora,
Junto do anterior, foi construido em Tomar um segundo prédio de renda económica para seis inquilinos.
O dispêndio correspondente
atribuído ao Cofre, incluindo o do custo do terreno, foi de 600.000t$. As rendas são de 50015. Os encargos excedentes da construção
foram cobertos por subsidio do Ministério do Exército.
A entrega provisória deste prédio foi feita em 22 de
Novembro, data em que foi igualmente feita a recepção
definitiva do primeiro.
Conclulram-se neste ano também dois prédios, de
oito inquilinos cada, na Amadora, em terreno cedido
pela Fazenda Pública, nos termos já referidos no relatório anterior, sendo de 1:920.000t$ o custo da construção atribuído à responsabilidade
do Cofre para um
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juro de 6 por cento, ou seja correspondente a rendas
de 600t$.
Falta apenas a estes prédios a ligação com a rede
geral da electricidade.
A sua entrega provisória deverá efectuar-se em Ja
neiro de 1958.
6) Prédios de renda económica a construir em Coimbra, Ponta Delgada e Elvas:
Mantém-se sobre a construção destes prédios o indicado no relatório anterior, prevendo-se, porém, para
breve o início das construções em Ooimbra e Ponta
Delgada.
a) Depósitos

à ordem

O depósito da Caixa Económica Portuguesa, cujo
saldo em 31 de Dezembro de 1957 acusou o valor de
1:545.039,.)30, produziu o juro de 3.072Ó50.
Este valor é insuficiente em relação ao capital imobilizado, cuja influência na taxa geral média do rendimento
dos capitais é bastante' acentuada, visto que o capital
que for além de 2:000.000t$ não produz qualquer rendimento para o Cofre.
..
Taxa geral de rendimento

Deslgnação

Títulos de crédito.
.
Imóveis ......
Depósitos 1:1 ordemSaldo de 1957. . .
Investido em construções em curso.
Somas

Capitais

Rondimento

CoeJlcionto
do
rendimento

646.787$60
908.243$60

3,260
5,520

1:545.039$30

3.072$50

0,002

2:520.000~()()

110. 880$()()

19:841. 945$70
16:457.261$90

40:364.246~90

1:668.983$70

4,4
4,1

Pelo quadro acima conclui-se que a taxa média de
rendimento dos capitais do Cofre, aplicados em titulos
de, crédito público, imóveis, saldos em depó~ito n,a
CalXa Económica Portuguesa durante o ano e ínveatimentos em construções em curso, foi de 4,1 por cento.
Esta média é superior à do ano anterior (3,65 por
cento), notando-se uma diferença para mais de 0,15
por cento.
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Teve influência nesta melhoria de rendimento o seguinte:
A aquisição de dois prédios de renda livre na Amadora, no valor de 1 :227.30la20; um menor volume de
capitais imobilizados na Caixa Económica para este
facto e ainda a compensação que houve para o Cofre
de ter sido atribuido ao capital investido nas construções
dos prédios de renda económica na Amadora e Tomar,
no valor de 2:520.0006, o juro de 4,4 por cento ao ano,
capitais que, anteriormente, nada produziam.
Como se disse no relatório anterior, houve ainda um
factor que influiu na baixa de rendimento em 1956, o
qual foi o de ter havido imóveis que foram capitalizados
naquele ano (Évora, Tomar _1.0 bloco - e um prédio
de renda livre na Amadora), que só principiaram a produzir rendimento nos fins daquele ano.
III - Saldo da gerência de 1957

Pelo mapa junto, com o desenvolvimento da conta
«Resultados», verifica-se que estes foram no valor liquido
de l:061.21M90, depois da liquidação de todos os encargos e responsabilidades, o que representa uma posição mais favorável, comparada com a do ano anterior,
que foi de 429.726a.
Influíram na melhoria deste valor os seguintes factores:

1.0 'I'er sido já levada à conta de «Reserva matemática de subsídios», em Abril, a quantia de
325.000~, o que diminuiu senslvelmente as
obrigações desta conta no fim do corrente
ano; além doutros motivos, o de terem transitado do Cofre de Previdência dos Sargentos
de Terra e Mar menos subscritores, que, ao
passarem para o Cofre de Previdência de
Oficiais, oneram sensrvelmente as taxas calculadas com este encargo;
2.° Terem sido liquidados no ano que findou menos
subsidios por morte - 2:081.733t$40 para
1:830.692~60 -, o que dá para menos a
quantia de 251.040;$80;
3.° Um maior rendimento em imóveis, pela aquisição
de novos edifícios, tanto de renda livre como
de renda económica - 767.087alO no ano
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anterior para 908.243560 no ano findo -, o
que dá uma melhoria de Ul.156,&50;
4.° Melhor rendimento nos juros, pois quo em relação ao capital investido em construções em
curso, que anteriormente nada rendia, no ano
findo foi indemnizado o Cofre em 110.8806,
ou seja o .i uro de 4.4 por cento sobre o capital de 2:520.0006, importância paga à Comissão Administrativa do Construção de Casas
de Renda Económica para o Exército, a entregar em 19,)8, um edifício em Tomar e dois na
Amadora.
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IV- Balanço

Já se anotou a causa de uma melhoria sensível na
conta «Resultados » do saldo de gerência, o qual foi
levado à conta «Disponibilidade livre».
O balanço técnico apenso apresenta o saldo de
1:061.216;$90.
Os valores em balanço são justificados nos mapas
do activo e passivo que se seguem, verificando-se que
a vida do Cofre, em condições normais, responde pelos
encargos que lhe são impostos e que lhe competem na
administração das quotizações dos seus subscritores,
visto que vem liquidando todos os subsidios, e ainda
poderá reforçar, em pequena percentagem embora, as
c~pitalizações daqueles, como já se tem vindo a praticar em anos anteriores.

v - Aplicação do saldo da gerência de 1957
. O conselho de administração, de harmonia com o que
dispõe o artigo 40.° do Decreto n." 22199, da 15 de
Fevereiro de 1933, resolveu dar ao saldo de gerência,
na importância de 1:061.216690, a seguinte aplicação:

.

1.0 65.216.$90 para reforço da reserva livre, destinada a cobrir quaisquer deficiências das
reservas matemáticas, consequentes de possiveis desvios da mortalidade ou redução do
rendimeuto dos capitais do Cofre;
2.° 996.000tS para aumento dos subsidios dos subscritores existentes em 31 de Dezembro de
1957 com direito a legar subsidio. A referida importância será distribuida pelos subsídios, proporcionalmente
ao total das quotas
pagas pelos seus subscritores até àquela data.
Como a totalidade da quotização de todos
esses subscritores
é, aproximadamente,
de
33:500.000/$, vem a caber a cada subsidio um
aumento correspondente
a 3 por cento da
totalidade das quotas pagas pelos respectivos
subscritores.
Esta deliberação só será posta em execução se merecer a aprovação de SS. Ex. a. os Ministros do Exército
da Marinha, nos termos do artigo 42.0 do já referido
ecreto n.? 22199.
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Este quadro dá-nos a situação dos valores activos em
fins de 1957, em comparação com os mesmos valores
de 1956, como abaixo se discrimina:
1) Em balanço de valores, o aumento em 31 de
Dezembro de 1957 foi de . . . . . .

3:881.180$70

2) Nos capitais aplicados:

Imóveis:
Prédios de renda livre
Diferença para mais:
Aquisição de um imóvel na vila da
Amadora, no valor de 1:227.301$20.
Este aumento é deduzido de uma
sisa recuperada e que havia sido
cobrada indevidamente pela Secção
de Finanças de Oeiras no ano de
1956 num prédio adquirido na Amadora, no valor de 73.530$, a qual,
adicionada do valor de depreciação
nos prédios de renda livre no corrente ano, no valor de 75.605$, nos
dá a diferença para mais, em balanço, de . . . . . . . . . ..

1:078.076$20

Prédios de renda económica
Diferença para menos:
Desvalorização, por depreciação, nos prédios do
Porto. .
33.923$70
Desvalorização, por depreciação, nos prédios de
Lisboa, Évora e Tomar 65.068$90

98.002$60

Papéis de crédito - Diferença para menos: .
Redução de valor pelo reembolso de três
títulos do empréstimo de 5 por cento,
1937, da Companhia dos Caminhos de
Ferro do orte de Portugal (vide capítulo 11) . . . . . . . . . . . . . . .

2.872$80

Móveis e utensílios - Diferença para menos:
Desvalorização de 10 por cento sobre o
valor de aquisição . . . . . . . . . .

5.173$00

3) Capitais disponíveis:
Depósitos à ordem na Caixa Económica Portuguesa - Diferença para menos . . . ..

2:014.708$10
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4) Outros valores:
Os restantes valores,
em curso, Agência
caixa e fundo de
uma diferença para

como sejam construções
Militar, contas correntes,
maneio, apresentam-nos
mais de .

4:924.851$00

Total de diferença para mais . .
Total de diferença para menos. .

6:002.927 $20
2:121.746$50

Diferença para mais no balanço .

3:881.180$70
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A diferença para mais nos valores em balanço foi
igualmente de 3:881.180670.
As diferenças para menos ou para mais resultam das
seguintes alterações:
1) Reserva

matemática

de subsídios:

Diferença para mais:
Reforçou-se esta reserva em
Abril com. . . . . .
Reforçou-se esta reserva em
Dezembro com. . . ..
2) Reserva

325.000$00
330.429~20

----~~

655.429~20

livre ou extraordinária:

Diferença para mais:
Reforçada em Abril com
3) Reserva matemática

.

104.726$00

de rendas vitalícias:

Diferença para menos:
Diminuição
desta

reserva

em Dezembro

4) Outros valores:
Reparações obrigatórias,
credores, subsídios a
liquidar, fundo de administração, reserva do
fundo de administração,
subsídios em prestações, diversos depósitos, apresentam uma
diferença para mais de.
. . . . . . . '.

2.543~80
-----

2:492.078~40

5) Saldos disponíveis:
Diferença

para mais

Total das diferenças
Total das diferenças
Diferença

631.490~90
para mais .
para menos.

para mais no balanço

.

3:883.724$1:0
2.543~80
3:881.180$70

VI- Fundo de administração

Os mapas n.OS 5 e 6 - «Comparação entre a receita e
despesa» e «Desenvolvimento da conta» em epigrafeesclarecem que entre a receita orçamentada e a efectivamente realizada se obteve um saldo a favor de 2.328650.
Entre a despesa orçamentada e a realizada obteve-se um
saldo de 37.07õt$00, o que perfaz o total de 39.403650.
Como para o orçamento privativo do ano de 1958 se
propôs um saldo de 10.000~, foi o excedente de 29.403650
transferido para o fundo da reserva de administração,
donde proveio o reforço de 39.8606, para se fazer face
às despesas com a administração.
Pela economia que se verifica nas despesas desta
conta, pode-se concluir que foram poupadas as verbas,
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evitando-se despesas supérfluas, de modo a obter-se um
resultado favorável, e defendidos os interesses do Cofre,
tendo sempre em atenção o modesto volume da receita
que provém do adicional de 11$ mensal por subscritor.
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 benefícios que o Cofre
tem proporcionado aos beneficiários dos subsidios legados pelos subscritores falecidos desde a fundação da
instituição, em 1925, põe em relevo esses beneficios.
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

3068
35:560.44M85
17 :064.679t$70
18:495.766a15

.Os subscritores contribuíram, portanto, para a institUI~ão, apenas com 47,98 por cento da importância total
dos subsidios que legaram.
VIII- Projecto do novo estatuto do Cofre

Aguarda-se
IX -

a sua aprovação.
Documentos anexos a este relatório

Balanço técnico; mapa n. o 1- 'I'ítulos de crédito;
mapas n. os 2, 3 e 4 - Imóveis; mapas n. os 5 e 6Fundo de administração ; mapa n.? 7 - Estatístico;
mapa n.? 8 _ Relação nominal de todos os subscritores
falecidos em 1956' , balancete do Razão.
Lisboa, 12 de Março de 1958. - O Conselho de
Admi_nistração: presidente, José Esquivel, ~eneral; vice-preSIdente, Virqllio António Gomes Ferreira Quaresma,
coronel; vogal tesoureiro, Victorino Rodrigues Corvo,
Coronel; vogais, José Rebelo Cordeiro, tenente-coronel,
e LUís F'ilipe d'Albuquerque Rebelo) major.
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Balanço técnico

referido

ACTIVO

Disponibilidades:
Fundo de manoio :
Impcrtâncín em poder do tcsouretro

.

12.000~00

Depósitos à ordom :
Imporrância
em saldo depositada na Caixa Económica
Portuguesa
. . • . . . . . • • . . . • • • . • . . 1:545.03n~30
Agêucía

Militar:

Importâncla
em saldo na Ag60cla
nesta duta .•••••..•••.••••...•.
Caixa:
Saldo existonte

l\fllltar

do

nl

couta,

00 Cofre

Contas de ordem:
Devedoros:
Quotas e adicionais em débito om 31 do Dezombr o do
1957. . . . . . . . . • . • • • • • . . . • . . ••
Construçõos cm curso:
Importância
Investida nas construções
de Amadora
Tomar.
. . . . . . . . . . . . . . . .

41.412"30

o
2:520.000~OO

Coutas correntes :
Importâucla
a saldar em podor da ComissAo Admlnlstruttvu
do Construção do Casas ele Ronda Flcouómf ca
para o Exército
. . • . . • • • . . . . . . • . . . 2:47G.078iiOO 5:037.490"80

Valores de rendimento:
Imóveis:
Em prédlos
Em prédlos
Titulas

de renda 11vre .
do renda económica.

de crédlto

6:n09.363~60
9:373.210/j70

16:282.574~30

:

Valor dos titulas

em carteira

("alar

do compra)

....

ln:841.!l45~70

36:124.520600

Móveis e utensfllos:
Valor dos existontes

.

nosta data.

~

Som.a

23.349620

. 42:77G.21~
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de t957

PASSIVO

Valores exlglvels:
Subsidios a liquidar:
Subsidios vencidos

aguardando

Subsidios em prestações:
Saldo à responsabilidade
Diversos

pagamento

do Cofre

. . . . ..

218.756,~40

• . . . . . • . . .

848/)00

depósitos:

Imporl!lncias

aguardando

destino

•......

"

. ..

3.153/)30

Contas de ordem:
Credores:
Quotas

e adicionais

pagos

adiantadamente

....•.

40.985/)10

Contas corrontes:
Saldo na Agência Militar de nl conta
. . • . • . . . •
Saldo do Cofre em poder da Comtssão Admlnístratívn
de Construção
de Casas de Renda Económica
para o
Exército
•.••••..••........•..
2:476.078/)00

2:532.010/)50

Valores activos:
Reservas técnicas:
Reserva matemática
Reserva matemática
Reservas

de subsidios
de rendas vitalicias

.
.

.35:764.7111J50
96.028/)10

livres:

~eserva
eserva

livre - Reserva extraordinária.
do fundo de admínístração
• . .

2:876.905/j40
71.135/)9038:808.780/)90

Outros vaiores:
;undo
'undo

141.452/)90
10.000/)00

de reparações
obrigatórias
de administraç!\o
• . . . .

151.452/)90

DISPonibilidade livre:
Saldo de gor(lncinpo

..._____

corrente

ano

..•.•.•.•..........

Soma

1:061.216/)90

. • . • • • . • • • • • • . • . 42:776.218,$90

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

740

ORDEM DO EXERCITO

N.o 9

2." Série

MAPA

Titulos em
Obrigações

Valor nominal

Valor de compra

Quantidades
o
...

o

...

.o

'S
'"~'"
"''''
~~
"'",
....
.,

S

~.,.
'"
"''''
~~

Por
unidade

Espécie

Total

Por
unidade

Total

"'",
"d"d

"d "do

....
.,

S

S

i"I

i"I

1607

1607

15614

15614

1213

1213

3300

3270

---

Consolidado
de
4 p o r cento,
1940 (Centenários), certificado
n,? 508 (b) •
2.000~00
Consolidado
de
3 por cento,
1942, certificado
n,? 75 (c)
••..
1.000~00
C on s o li dado
do
2'1. por cento,
1943, certificado
n.? 647 (c) .•••
1.000~00
Companhia dos Camínhos de Ferro
do Norte de Portugal( 5 por cento,
1937 a) e (b) ••.
100{J00

..

.

-

-

Talais .

-

(b)

3:137.014nOO

3:214.000~00

1.952~13(06)

15:614.000~00

972~62(82)

(c) 15:186.61Sn1O

993~51

(c)

1:205.129nOO

(b)

313.124~~

1:213.000~00

327.000~00
(d) 20:368.000~00

95iJ75(7)

-

(d) 19:841.945~70

.-

(a) Foram reembolsados
três títulos do dez obrigações, sendo dois no 1.0 somestre e umOn)o
valor nominal para o valor de compra fi 957~60 levado à conta do roceítas eventuais (127í!,O.
(b) Nota-se melhoria nas cotações em rolação ao valor de compra nos títulos de 4 por cento,
(c) Nota-se diminuição de cotação llo'~valol' de compra DOS titulos de 3 por cento, 1942, e
(d) A diferença para mais entre o valor nominal (20:368.000{J) e o valor de compra
rendimento (646.787 ~60) foi de 3,26.
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N.O 1
c:arteira

-

1_ Valor pela última

Por
Unidade

cotação

Diferença
para mais
ou menos
em relação
à compra

Total

2.215800

(b) 3:559.505#00

(b)

128.5601100

-11-

468.4201100

468.4201100

-11-

33.3571160

33.3571160

(a) 1271120

16.4501100

16.5771120

646.7871160

646.9141180

sendo a diferença

de 3.000# do

9221150

(c) 1:118.9921150

-

86.1361150

106800

(b)

+

34.5551140

-

!.•sem

20:093.617850

estre, no total

de trinta

Totais
dos
rendimentos

128.5601100

-

-

Juros
cobrados

-#-

(c) 15:067.51011°0

347.6801100

Lucro
nos
reembolsos
das
obrigações
de
5 por cento

de 1957

+ 422.431/100

9651100

~

Rendimento

de 1.57 (compra)

119.1081110

+ 251.7411180
obrigações

no valor

.

1271120

de 2.872880,

1940 e C
2'/ ~
ompanhia do Caminhos de Ferro do Norte do Portugal no total do 456.9861140.
(19;84~r cento, no total de 205.2441160, sondo a diferença para mais de 251.7411180 .
.9451)70) é do 526.0541)30. A tnxa média de rendimento
entre o capital (19:841.945#70)

e o
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ImÓ
Rendimento, despes.s

-

Despesas

Prédios

Rendimento
bruto

Loealfzação

Normais

Renda livre:
1- Aveuída de Gago Coutinho, ~3, Amadora
2-Rua da Entrecampos, f>2, Lisboa.
3-Rua
de Entrecampos,
51, Lisboa.
4.-Rua
da Actriz Virglnla, 7, Lisboa
.•.
4-A-Rua
do Major Cândído Pinheiro,
5,
Amadora.
4-li - Rua do 9 do Abril, 2, Amadorn
4-C-Avonlda
de Cardoso Lopes, 37, Amadora •

..

Tolal

Renda oconôrnlca - Lisboa:
Tipo 6:
5-Rua
de Carlos lIfalhelro Dias, A, AI"alado.
6-Rua
da Carlos Malheiro Díns, li, Alvalade
7 -Rua
de Carios Malheíro Dias, C, AI"alada
"
8-Rua
da Carlos Malheíro Dias, D, Alvalade •

. ........

o

•••••••••

.....

......

Eventuais

Total

82.3201100
80. 550nOO
83.200nOO
93.570/100

5.2401100
3.872n40
5.914n30

5.5341110
2.422/1ÓO
13.53ón2O

10.774/110
6.294./lDO
19.449DóO

5.9641180
4.2361180

1.2881120
5821100

7.253/1°0
4818nSO

3.1971190
2.6331120

2.3591100
6.198n90

5.5561190
8.8321110

455.6401100 31.0591140

31.919nOO

44.500,$00
48.6001100
22.900/j00

62.97911!.

46.976nOO

2.3111120

4.404/160

46.498nOO

2.3i9/120

J.304n30

3.623/150

6.715/18Q

47.8461100

2.3431140

2.6181150

4.961;$90

45.4101100

2.303n30

4.07Ó/lOO

~ 6.3781130

186.730;500

9.277/110

12.402/140

21.679/160

60.762~00
59.520nOO

2.4411150
2.4G7n50

4.985/170
3.192/140

7.427/120
5.659/190

Soma

120.2821100

4.909~00

8.1781110

13.087810

Tolal

307.012800

Soma
Tipo 9:
9-Avenida
lO-Avenida

do IUo de Janolro,
do Rio de Janoiro,

40, Alvalade
38, Alvalade

Renda económica - Porto:
Tipos 7/8 o 9:
11- Rua da Constltuiç1to,
1466 .
12 - Rua da Ooustttulção,
1492 .
13 - Rua da ConstJtuJç!\o,
1518 .
Total

Renda econômíen-s- 'ripo 1954 :
14-Avenlda
de S. João do Deus, ]:~Yora
15--Ruallf
do Plano de Urbanização,
Tomar
Tolal
Tolal

ge"al

61.202800
65.2801100
61.2061100

14.1861110

20.580850

34.7661160

2.622/1.·0
2.7181$00
2.621/190

176660
94/120
263n20

2.799/140
2.812820
2.888/110

187.688800

7.965870

5341100

8.4991170

34.790800
35.770600

3.836890
2.459890

115800

3.950/190
2.459890

70.560/j00

6.295/190

1151100

1:020.900/100

59.5071100

-853.149/140

6.410~
112.656/140
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N.· 2
veis
e amortizaçio em 1957

-

Percentagens
em relação
ao rendimento bruto

Deduções sobre o valor
de compra ou de construção

I
Rendlmento
liqUido

--

Para
depreciação

-

1 por cento

Para
fundo
de obras

-

Total

Rendlmonto
para
capttallz.ação

'/. por
cento

Das
dospesas

Da
deprocíação
e
fundo
do
obras

Total

---

---

71.5451190
74.2551110
63.7501150
86.3171100

10.9001100
1~.5001l00
15.5001100
16.00°1100

2.72!\1I00
3.875/100
3.8751100
4.0001100

13.625,)00
19.3751100
19.37511°0
20.0001100

57.9201190
54.8801110
44.3751150
66.3171100

13,088
7,814
22,415
7,751

16,543
24,053
23,287
21,374

14,815
15,933
22,851
14,562

39.6811120
43.0431110

5.5221100
8.0081150

1.564fl40
1.0631160

7.086MO
9.0721110

32.5941180
33.9711)00

10,828
11,433

15,924
18,872

13,376
15,152
31,323

~
~2.6601170

4.2641150

5631100

4.8271150

9.2401140

38,568

21,078

75.6951100

17.6661100

93.3611100

299.2991170

15,974

20,018

7.8481100

1.9621100

9.8101100

30.4501120

14,296

20,883

17,589

7,792

21,246

14,519

•
4.0.2601120
4.2.8741150

7.9031140

1.9751180

9.8791120

32.9951130

4.2.8841110

7.903114.0

1.9751180

9.879,$20

33.0041190

10,370

20,647

15,508

7.8621130

1.9651160

9.827890

29.2031180

14,046

21,642

17,844

31.5171110

7.8791120

39.396630

125.6541120

11,626

10.212620
10.697660

2.553,)20
2.6H1I40

12.7651140
13.3721100

40.5691140
40.4881110

12,223
9,509

20.9091180

5.2271160

26.1371140

81.0571150

10,866

52.4261190

13.1061180

65.5331170

206.7111170

11.0001100
11.9231170
11.0001100

2.750~00
2.980 90
2.750~00

13.7501100
14.9041160
13.7501100

44.6521160
47.5631120
44.5671190

4,574
4,307
4,718

33.9231170

8.4.801190

42.4041160

136.7831170

4,533

6.3021130
6.339,~90

1.7501180
1.585,)00

8.0531110
7.924,$90

22.786,)00
25.3851120

11,356
6,876

12.6421120

3.335"80

15.9781100

48.1711120

9,116

174..6871180

42.589650

217.2771130

690.9661130

10,217

~
165.050650

53.3341180

~

..!2.!:194690
272.2451i40
58.402~60
62.467 80

~

~

179.188630
30.8891110

~
1~·14.91120

-

908.243660

~

~

~

21,003
22,466

~

16,613
15,987

~
~

~
22,460
22,831
22,465

~
22,147
22,155

~
21,293

13,517
13,569
13,591

~
16,751
14,515

~
15,755
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Custo, valor de inventi

-

Compra ou construção

Prédios

Locallzação

Datas

Renda livre :
A,.enlda de Gago Coutinho, 6R-N.·
1
Rua de Entrecampos, 52-N.o 2 ...
Rua de Entr ecumpos , 54.-N.o 3
Rua da Actriz Virgínia, 7-N.·
4 ...
Rua do Major Cândído Pinholro, 5-N.·
4-A
Rua de 9 de Abril, 2-N.·
4-B ....•••
Avenida de Cardoso Lopes, 37-N.·
4-C

-

Total

Rua
Rua
Rua
Rua

Renda económica-Lisboa:
Tipo 6:
de Carlos Malholro Dias,
de Carlos Malhelro Dias,
de Carlos Malhoiro Dias,
de Carlos Malhelro Dias,

P.
P.
P.
P.

A-N.·
n-N.·
C-N.·
D-N.·

5
6
7
8

26-11-1949
26-11-1049
26-11-1919
26-11-1940

-

Valor
de
Inventário
em 31
de Dezembro
de 1056

975.55080~
1:090.0001100
1:550.0001100
1:395.0oo80U
1:395.000800
1:550.0001100
1:600.0001100
1 :440.000600
552.2071140 (a) 552.207640
800.8511120
-/I426.4501100
-67:569.5081160

784.800870
790.336800
790.3361100
786.2201190

5:757.757840

730.4711130
735.7291160
735.729/16(1,
731.8291100

3: 151. 7021160

2:933.759/150

28- 8-1950
20-12-1950

1:021.2221190
1:069.756640

960.437H30
1:006.057820

S01l1a

-

2:090.9791130

1:966.494H50

Tota!

-

5:242.681890

4:900.254..500

28- 5-1954
28- 5-1954
28- 5-1054

1:100.000/100
1:192.368080
1:100.000800

1:072.500800
1:162.734~90
1:072.500/100

-

3:392.3G8,580

3:307.734,590

Soma

Avenida
Avenida

20- 6-1940
23·12-1946
2.'1-12-1946
11-11-1946
19-11-1956
12- 4-1957
12- 4-1057

Preço
de
compra.
ou custo
da
construção
e
administração

Tipo 9:
do Rio de Janeiro,
do Rio de Janeiro,

40-N.·
38-N.·

9.
10

Renda económica-Porto:
Tipos 7/8 e 9:
Rua da Constttulção
, 1466
Rua da Constituição,
1492
Rua da Constituição,
1518
Tota!
Renda econômlca - Tipo 1954:
Avenida do S . .Jono do Deus, 16, I::"ora .
Rua 111do Plano de Urbanização,
Tomar.
Tota!
Totalo·ml
(a) Custo de 19õ6, abatido

do valor

28- 6-1956
11- 7-1956

da sisa (73.530~00).

630.226570
633.987870
1:26'1.2141)10
17:468.7731)70

630.226/i7O
633.987b7O
1:264.214840
15:229.960870
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N.O 3
rio e taxas de rendimento

-

f°'"·""
Pagamentos
dlll"ante
o
ano

--Ii-8-8-8-

800.851$20
426.450800

--.::::::

1:227.3011120

~

l

----±_

---:.t...
-8-

---±_

---.:t:.
---.:t:.
-8-

-4-

---±_

<:s:
-8-

-- ---±_

Taxas de rendimento
Para

Líquido

Total

Depreciação
prevista
em
1957

Valor
em
31 de Dezembro do 1957
(depois
do balanço)

975.550800
1:3~5.000800
1:395.000800
1:440.000800
552.207840
800.8511120
426.450800

10.900,$00
15.500,$00
15.5001i00
16.000800
5.522{j00
8.008ii50
4.264850

964.650800
1:379.500800
1:379.500800
1:424.000,$00
546.685{j40
792.842,~70
422.185~)50

6,514
4,790
4,113
5,395
6,341
5,374
3,298

6:985.0581160

75.695000

6:909.363,$60

5,118

730.471~30
735.729 60
735.729860
731.829800

7.848IJOO
7.903,$40
7.903840
7.862830

722.6231130
727. 26820
727.8261120
723.966870
2:902.242840

5,937
3,934
3,181
4,605
5,249

--- ---

4,282

5,222
5,353

-_ ---

5,287

4:900.254600

52.426/)90

4:847.827610

5,261

1:072.500800
1 :162.734890
1 :072.500/100

11.000600
11.923~60
11.000800

1:061.5001100
1:150.811/130
1:061.500800

5,309
5,239
5,302

3:307.734890

33.923860

3:273.811830

174.687870

5,314
3,541
2,863
4,145
5,249
4,124
2,049

5,235

1:945.684,570

16:457 .261~90

7,335
5,323
4,570
5,~99
6,341

4,168
4,484
4,486
3,990

20.909880

12.612/120

---

3,879
4,174
4,176
3,714

1:966.494,550

1:264.214MO

---

5,512
5,6~1
5,828
5,333

5,129
5,424
5,426
4,964

950.225/110
995.359860

-8-

---

3,8~8

10.212820
10.697860

-i!-

Em
relação
ao
valor
em31
de
Dezembro
de 1956

5,913

960.437830
1:006.057820

623.924840
627.647/180

Em
relaçãc
no
valor
de
compra
ou de
construção

---

31.517810

6.3021$30
6.339ii90

relação
ao
valor
em 31
de
Dezembro
de 1956

---

2:933.759850

630.226870
633.9871170

Em

Em
relação
ao
valor
de
compra
ou de
construção

capitaUzação

-

--- ---

---

5,593

5,553
5,353
5,953

---

5,773

---

---

4,581

---

--- --3,983

3,972
3,785

3,879

--3,~31

4,224
4,024

---

--4,124
4,203

--- ---

5,445
5,372
5,437

4,059
3,989
4,052

5,418

4,033

4,136

3,615
4,004

3,615
4,OM

--- ---

5,283

---

4,893
5,254

4,893
5,254.

1:251.5i21i20

5,073

I~

16:282.574/130

5,184

I

5,544

4,163
4,091
4,155

---

--- ---

--- --3,809

3,809

3,918

4,lR2
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MAPA
Desenvolvimento

N.· 9

2.' Série

N." 5

da conta -Fundo de administração»

Comparação entre a receita e a despesa
Destgnação

Importâncias

Total

RECEITA

a) Orçamentada:
Saldo previsto do ano económico
anterior.
Adicionais a cobrar
Importância
transferida da reserva do fundo de administração
b) Realizada:
Saldo do ano económico anterior
Adicionais cobrados
. . . . .
Transferida da reserva do fundo
de administração.

15.000$00
90.000$00
39.860~OO

144.860~00

15.000~00
92.328i%50
39.860$00

Saldo entre as verbas orçamentadas
e rcalizadasDiferença para
menos

147.188$50

2.328150

DESPESA
a) Orçamentada
b) Realizada
Diferença

.

144.860100
107.785100

para mODOS

37.075100

Saldo para o ano económico seguinte:

a) Diferença para menos entre a receita orçamentada
e a realizada.
b) Diferença para menos entro a
despesa orçamentada
e a realizada .
Importância
transferida
ao
fundo de reserva, do fundo do
administração,
por exceder o
saldo previsto para 1958
Saldo para 1958 .

2.3281150
37.075$00

39.403150

29.4031fiO
10.000s%00

2.1 Série
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MAPA N.o 6
Desenvolvimento
Comparação

....

da conta «Fundo de administração»

entre a despesa

orçamentada

e a realizada

o

ClasslllcaçTlO

~

1.°

Orçamentada

Efectuada

Diferença
para menos

Despesas com o pessoal
Remunerações
certas
a? 'pessoal em exerCICIO:

Pessoal
2.°

assalariado.

105.660100

89.410$00 16.250$00

Despesas com o material
Aquisições de utilização permanente:
Móveis

3.°

.

"10.000100

233$00

9.7671Oú

3.000$00

529140

2.470160

2.000100

1.674150

325~50

2.500$00

1.892,310

607190

8.500100

7.115$00

1. 38511'l00

6.000$00

5.177100

823$00

Despesas de conservação
e aproveitamento de material
1) De imóveis:
a) Prédios

urbanos

2) De móveis
4.°

Material de consumo corrente
1) Impressos
......
2) Expediente e diverso material não especificado

5.°

Despesas de higiene,
saúde e conforto
Luz, aquecimento,
etc.

6.°

água,

Despesas de comunicações
1) Correios e telégrafos.
2) Telefones.
. . . . .
3) Transportos
A transportar

1.200~00
500100
1.000,,-00

826110
21,'100
603~90

373190
479~00
396$]0

140.360~00 107.482$00 32.878$00

750
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Classlflcação

Orçamentada

Efectuada

~
Transporte.
7.·

2." Série

Diferença
para menos

140.360$00 107.482$00 32.878100

Encargos administrativos

1~ Restituições . . . . .
2 Pagamento de ~erviços
e encargos nao especificados. . .
Soma.

1.000100
3.500100

3$00

997100

300$00 3.200100

144.860$00 107.785100 37.075100

.' Série
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MAPA N.o 7
Mapa e.tatí.tico
do. suhsidios legados pelos suhscritores
falecidos, comparado. com as importAncias com que contrihuíram para o Cofre, desde a sua fundação.

Anos

Número
de
subscrltores

Quantias
com
que contríbuíram
para o Cofre

importância
dos
respectlvos

subsídios

--

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

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
155
135

-3068

(a)Desta
b) Idem
c) Idem
d) Idem
•) Idem
f) Idem

I

897$10
15.161$50
24.667~20
55.268$70
72.160~65
67.623540
98.340ii>'l95
115.285$30
139.756~60
126.261$65
235.608~60
239.056;$65
294.155$80 (b
336.305~10
376.021~20 (c)
453.554i1l90
447.262~55 (d)
393.523540
399.686$25
579.369~35
664.044~80
784.412;3'80
694.702$95 (e)
908.644$75 (f)
880.476~15
850.119,355
880.721ii>'l15
1:095.252$75
1:115.493;3'25
1:074.437$85
1:191.763$75
1:354.581$60
1:100.061$50

cal

17:064.679$70

10.000poo
8,79
134.000$00 11,31
154.oo0~00 16,02
361.000$00 15,31
477.000$00 15,01
442.OOO~OO 15,30
539.ooo~00 18,25
540.000$00 21,31
582.463~00 23,99
(84.841$00
26,04
787.757$00 29,91
815.ooo~00 29,33
1:ooo.207~00 29,40
1:045. ocosoo 32,18
1:040.513$00 36,13
1:175.954~00 38,56
1:194.0591500 37,54
982.926~00 40,03
908.554~00 43,99
1:357.470;3'30 42,68
1:311.332~00 50,63
1:501.236~60 52,25
1:286.953,300 53,90
1:617.105;3'45 56,18
1:518.953;3'30 57,96
1:383. 892~80 61,42
1:459.354$50 60,35
1:937.883,350 56,51
1:995.585~00 55,90
1:696.428$80 63,33
1:907.550$60 62,47
2:081. 733$40 65,06
1:830.692$60 60,08 1

35:560.445$85

Importância
foi convertlda
a de 16.0001).
a de 20.0001).
a de 10.0001) .
a de 25.0008.
a de 20.0001).

Percentagem
das
contribuíções
em
ralação
aos
subsídios

em rendas

47,98

vitalícias

Dírerença
entre os subsídios
e as
contribuiçOes
correspondentes

9.102$90
118.838$50
129.332$80
305.731$30
404.839$35
374.376~60
440.659~05
424. 714ii>'l70
442.706$40
358.579~35
552.148~40
575.943$35
706.051$20
708.694~90
664.491$80
722.399~10
746.796145
589.402$60
508.867~75
778.100;3'95
647.287~20
716.823i1l80
592.250$05
708.460~70
638.477115
533.773$25
578.633$35
812.630$75
880.091$75
621. 990a395
715.786;3'85
727.151~80
730.631$10
18:495.766$15

a de 60.0001).
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MAPA

Relação doa .ub.critorea

de cujo falecimento

oS

" '"
"'''''
S"
." o

Posto e nome

z~

-------1
2

3
4

5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43

81
303
330
333
370
373
428
438
533
611

629
732
753
796
843
897
996
999
1004
1270
1312
1326
1362
1384
1446
1479
1550
1582
1603
1620
1720
1739
1766
1825
1828
1447
1850
1879
1968
2092
2099
2204
2226

-----------------------------------------1
Capitão João Baptista de Araújo Leite
.
Capitão Augusto do Espírito Santo dos Inocentes .
Capitão Maurício António de Freitas
. . .
Tenente-coronel
Eduardo Ferreira da Silva.
Major João Lapa Fernandes Manuel
Coronel Luís Nobre de Melo
Capitão João da Costa Lobato
..
Capitão José Correia Durão Paias .
General José Filipe de Barros Rodrigues.
Major J08é da Cruz Viegas.
. . . . . . . . . .
General Domingos Augusto Alves da Gosta Oliveira
Coronel Francisco José Martins Morgado ..
Tenente-coronel Henrique Ferreira
Coronel Aníbal dos Reis Chaves 'I'arrinho
Coronel Alberto Carlos das Neves e Castro
Tenente Gastão Lopes Jordão.
. . . . .
.
Tenente Narciso da Silva Bastos
. . . .
: .l
Capitão .João de Almeida Serra.
. . . . . . . . ...
Tenente Joaquim Camilo Lobo Garoas Palha de Almeida
Capitão João Fernandes Barradas.
. . . . . . . ..
Capitão Abílio Baptista Machado . . . . . . . . . .
Capitão Francisco dos Anjos Faustino . . . . . . . .
Tenente-coronel
Alfredo da Silva Barreto de Carvalho.
Tenente-coronel
Carlos Rodrigues Varela ..
Tenente-coronel
Miguel da Fonseca Pinheiro
Capitão Manuel de Matos. . . . . . . . .
Major David José Gonçalves Magno.
. ...
Tenente Eugénio de Loureiro Almeida Fontes
Tenente Frutuoso Veiga da Silva Gomes.
Capitão Francisco Augusto da Cunha . .
Tenente José Correia Pires de Lima ...
General Carlos Maria Pereira dos Santos.
Capitão Henrique de Santana.
. . . .
Tenente-coronel
Francisco Mota.
. . .
Capitão Frederico Tamagnini Barbosa.
Capitão Firmino Ferreira.
. . . . . .
Capitão Joaquim Inácio de Jesus Caeiro .....
Tenente-coronel
José Francisco Gonçalves Sevivas
Coronel Francisco Garcia Tereno . . .
Major Ernesto Videira . . . . . . . .
Capitão Augusto da Costa Gomes . . .
Capitão Manuel Rodrigues de Oliveira.
Major José da Câmara .l\leneses Alves .

A transportar

2." Série
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-"

houve conhecimento durante o ano de 1957

..

-o

" o
~~
~~ "~<la
" ~ ~;a
'tI.~
os" " "

"~.;::

'ti.,.

;::'tI

'ti"

--

Subsídio
subscrito

""o
'"'ti

44
32
35
30
42
36

75
63
67
61
74
68
50 83
30 62
34 66
44 76
52 84
51 .
83
31) 70
31 63
54 87
28 60
'33 65
50 82
38 70
53 85
50 82
34 66
30 63
27 59
47 78
35 67
48 80
34 66
30 62
45 77
36 67
46 78
31 63
51 82
40 71
51 83
54 87
33 65
40 72
46 78
41 73
44 77
40 72

-

-

Aumento
nos termos
do
artigo 40.0
do Decreto
n.·22199

Subsídio legado

10.000$00

981100

10.981$00

20.000100

1.187$00
657~00
1.087~00
896$00
l.4oo~OO
1.345$00
1.099$00
646~00
2.041~00
3.084~00
1.'383$00
771$00
567$00
3.457$00
999~00

21.187100
10.657100
21.087100
10.896100

10.000~00
20.000$00
10.000~00
20.000100

10.000$00
20.000$00
10.000$00
20.000100

20.000,ª00
10.000$00
10.000$00
10.000$00
20.000$00
20.000$00
10.000iPOO
10.000$00
10.000$00
10.000~00
10.000$00
20.000~00
20.000$00
10.000$00
5.000~00
10.000$00
20.000$00
20.000~00
5.000~00
10.000$00
10.000$00
20.000$00
10.000$00
10.000$00
10.000$00
10.000$00
10.000~00
20.000$00
10.000$00
10.000100
5.000100
10.000100

10.000:$00
555.000 00

610100

1. 314,s"00
744~00
1.537$00
1.318$00
1.274$00
1.115$00
495$00
565$00
658$00
2.496~00
1.285$00
272$00
1.029$00
685$00
2.251~00
567$00
1.379:$00
814$"00
1.382:$00
1.655$00
1.227100

814$00
1.076$00
426;1loo
~75:$00
814~00
50.:m:$00

21.400$00
11.345100

.

21.099~00
10.646$00
22.041$00
23.084$00
11.383~00
10.771$00
10.567$00
23.457$00
20.999$00
10.610$00
11.314$"00
10.744$00
11.537$00
11.318$00
21.274$00
21.115$00
10.495$00
5.565$00
10.658$00
22.496$00
21.285$'00
5.272~00
11.029$00
10.685$00
22.251~00
10.567$00
l1.379~00
10.814$00
11.382:$00
11.655$00
21.227$00
10.814~00
11.076$00
5.426:$00
10.975$00
10.814~00
605.377:$00

Importância total
das quotas
com que
contribuíram
para
o Cofre

7.617$90
9.378$60
5.130100

8.627~90
6.955120

11.235$30
10.638~00
8.946$40
5.018~00
16.629$10
25.203~80
10.706$80
6.080$00
4.516$20
28.062$80
8.117$10
4.762$50
10.476$00
5.921$10
12.096$00
10.260$00
10.220~00
9.077$10
3.886$20
4.420$30
5.197$50
20.213$20
10.472$00
2.174$75
8.144~60
5.315$70
17.909$00
4.431~30
10.706$80
6.316$80
10.990$80
13.147120
10.011190

6.501$60
8.413$80
3.361160

7.758$60
6.400$80
401.453$25
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45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
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Posto e nome

"

""
---

2250
2256
2268
2301
2320
2333
2384
2402
2418
2456
2468
2575
2732
2785
2897
2899
2928
2943
2995
3051
3089
3108
3138
3311
3341
3449
3482
3524
3573
3618
3644
3685
3711
3742
3744
3871
3932
3994
4087
4089
4095
4204
4211
4381
4443

Transporte

. .

Tenente Agostinho João de Sousa Marques.
Tenente Fernando David Martins Pereira
.
Coronel José Maria Martinho . . . . . .
Coronel Hélder Eduardo de Sousa Martins
Capitão António Gonçalves Dias. . . . .
Capitão José António da Costa .....
Coronel João José de MeLo Miguéis
.
Capitão Manuel Duarte Pereira Santos Ribeiro .
Tenente António de Capristano Antunes Cabrita
Capitão Romano Maximiano Rodrigues.
. . .
Major Vicente Roberto Garéia de Carvalho.
.
Coronel Francisco Homem de Figueiredo . . . . . .
Tenente-coronel
Luís Maria Salema Mouzinho de Albuquerque
.
General Manuel da Costa Latino
. . . . . .
Coronel Jaime Eduardo dos Santos Paiva
..
Tenente-coronel
José Cabral Caldeira do Amaral
Brigadeiro José Fernandes de Barros Júnior .
Capitão José Ribeiro da Fonseca de Mendonça
Coronel Antero de Figueiredo Alves.
. . .
."
Capitão Mário Augusto Vaz. . . . . . . .
Capitão João José Vinagre
.
Tenente-coronel
Joaquim Mendes Bragança.
'.'
Capitão Domingos Joaquim Machado Júnior
."
Capitão Nicolau António Andrade.
. . . .
Capitão Alberto da Costa Ferreira
. .
Tenente Manuel Casimiro de Figueiredo
Capitão João Dias Leite Machado.
Coronel Alfredo de Castro Antas
.
Tenente José Bento Martins
...
Tenente-coronel
Alípio Ferreira.
. . .
Major António Alonso Moreira
. . . . .
Coronel António Areosa Correia da Cruz.
Capitão Albano Ribeiro Coelho . . . . .
Capitão Manuel Spinola de Mendonça . .
Tenente José de Sousa Paz
.
Capitão-tenente
José Viegas Ventura Júnior
.
Capitão-de-mar e guerra João Maldonado Vila Lobos Vieira
Coronel Afonso Eurico Ribeiro Casais . . . .
Contra-almirante
Afonso Júlio Cerqueira.
. .
Tenente José de Azevedo Pereira
.
Capitão Tito Lívio das Neves Cordeiro e Silva
Segundo-tenente
José António da Silva
.....
Capitão Jacinto Henrique de Paiva Simões.
. . .
Contra-almirante
Joaquim Melo Coutinho Garrido.
Tenente José da Nazaró Barreto Pinto ..

A transportar

2.' Série

-

~

~o

"'"
~.~

00,,"

~~

ORDEM

" o
~Q
e .§
" o

-- -""
50
23
49
46
51
35
37
35
35
51
41
47
42
4.0
38
33
28
41
45
42
31
41
38
40
35
33
37
47
39
32
34
43

-

70
65
81
55
81
78
82
67
68
67
67
83

55
43

72
78
74
72
70
65
60
73
77
74
03
72
69
72
67
65
69
80
71
63
65
75
72
70
82
58
85
75
66
57
61
86
74

-

-

40
38
51
27
43

44
35
26
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555.ooo~00
5.000;%00
10.000~00
10.ooo~00
20.000~00
10.000$00
20.ooo~00
5.000~OO
20.ooo~00
10.000:$'00
10.000 00
20.000$00
20.000$00
10.000$00
20.ooo~00
10.000$00
10.ooo~00
10.000$00
20.000$00
10.000$00
20.000$00

s.ooosoo

10.000$00
10.000$00
5.000$00
20.000$00
10.000$00
20.000$00
10.000$00
10.000$00
10.000$00
10.OOO$UO
20.ooo~00
20.000$00
5.000$00
20.000$00
20.000,'100

ao.ooosoo

20.000$00
20.000$00
10.000$00

e.ooosoo

20.000$00
10.000$00
20.000$00
10.000$00
1:1G5.000$OO

605.377~OO
5.358;%00
10.608~00
11.312~00
20.801~00
11.218~00
22.203$00
• 5.686;%00
21.336:$'00
(a)
960~00
10.652$00
21.361~00
22.922~00

401.453~25
3.008~00
4.755~30
10.203~00
6.820~20
0.894:$'50
18.263MO
5.325:$'00
10.640~40
984~90
5.130;$'00
10.811~40
23.077$10

324$00
911$00
575 00
3.713$00
913$00

10.853$00
22.363$00
10.821$00
10.812$00
10.739~00
21.219$00
10.507$00
21.759$00
5.509$00
10.889~00
10.564$00
5.421~00
21.343~00
10.811:$'00
20.736$00
10.610-500
10.724$00
11.161$00
10.795~00
21.155$00
21.280~00
5.462$00
21.715$00
21.530$00
22.857$00
20.961~00
23.329$00
(a) 2.653$00
5.324$00
20.911$00
10.575$00
23.713$00
10.913$00

6.705$60
18.800$40
6.881~60
6.451120
5.875$20
9.801~20
3.990$00
14.461160
4.056~50
7.017~20
4.504~50
3.335~20
12.045~50
6.451~20
9.838~70
4.762~50
5.688$90
9.180~20
6.320~00
9.241$90
10.132$00
3.686~40
13.700$60
12.459$05
22.932$30
7.733$40
26.466$50
3.325$50
2.549$80
7.437$40
4662$95
29.772$70
7.257$60

101.318· 00

1:249.961ilOO

817.951$75

50.377~00
358~00
608~00
1.312;$'00
861~00
1.248$'00
2.263:$'00
686:$'00
1.336$00

-~-

652~00
1.361$00
2.922$00
853$00
2.363$00
821$00
812;600 ~
739$00
1.219$00
507~00
1.759~00
509;$'00
889ilOO
564$00
424$00
1.343~00
811~00
736:$'00
610$00
724$00
1.161$00
795$00
1.155~00
1.280$00
462 00
1.715~00
1.530$00
2.857;600
961$00
3.320$00
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Posto e Dome

,~

:z;

---

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
]02
103

4486
4496
4565
4586
4628
4634
4832
4834
4880
4943
4946
5025
5063
5078
5343

104
]05
106
107
108
109
110
111
112

5445
5507
5594
5600
5615
5627
5724
5756
5768

113
114
115
116
117

6030
6064
6098
6111
6142

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

6331
6424
4544
6595
6705
6823
6862
6910
6999
7020
7455
7728
7962
8632

Transporte
, ,
Tenente-coronel
Jerónimo Carlos da Silveira
Coronel Alberto Faria de Morais
,
Coronel João Rosado da Silva Rijo
Primeiro-tenente
Manuel Borges.
,
Capitão José dos Santos , , , , ,
Capitão António Júlio Estanislau
,
"
Primeiro-tenente
António Pedro dos Santos.
Segundo-tenente
Benjamim Rodrigues Pereira
Capitão José Lopes , , ..
, , , , ...
Capitão Isidro Peres.
. . . . . . . . . .
Coronel Júlio César Moreira Sales .....
Capitão Carlos Henrique Jones da Silveira,
Major João Gonçalves da Cunha Ferreira ..
Capitão João César Correia Mendes
.
Tenente-coronel
Jorge Alexandre
de Campos Barbosa
Vieira
,
,
Major Frederico Mendes Abóbora . . .
Primeiro-tenente
Martiniano Domingues
Capitão António Trindade
. , .
'.'_,
Tenente Armindo de Almeida,
. . . .
.,
Tenente José Francisco Barradas
. . .
Capitão José Julião de Freitas
.
Tenente Domingos António dos Santos.
. .
Guarda-marinha
Rafael dos Santos Borralho . . . . .
Major médico veterinário João de Ascensão Grilo Fevereiro , . . ' , . , . , ' . . . . . . .
Capitão-de-mar
o guerra Oscar Manuel de Carvalho.
. .
Tenente Anibal de Amaral e Albuquerque
. . . . . . .
Capitão José Maria Cordeiro
,
.
Capitão Carlos Maria Freire
. . . . . . . . . , . . .
Capitão-de-mar
e guerra Manuel Augusto dos Santos Botelho
,
.
Capitão António Fernando Pedroso Quaresma
Segundo-tenente
João Pinto Monteiro .
Primeiro-tenente
José Carvalho Antunes.
Capitão Manuel Pereira Choça . . . , .
Primeiro-tenente
José António da Costa .
Capitão Mário Jorge Rios de Sousa ...
Primeiro-tenente
António Marques Leitão
Capitão José Maria Carreiro
.
Segundo-tenente
José Fontes . . ,
.
Primeiro-tenente
Sebastião Gonçalves de Oliveira.
Capitão José de 1\1elo ,.....
, . .
Tenente Mário Mendonça.
. . . . , . .
Capitão Manuel Sidónio dos Santos Nunes
Tenente Alvaro da Conceição Santos. . .
A transportar
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Subsídio legado

Impcrtância total
das quotas
com que
contribuíram
para
o Cofre

1:249.961$00
5.225$00
21.294$00
10.431$00
11.065$00
21.710$00
(a) 2.235$00
11.036$00
10.482$00
11.035$00
11.080$00
11.326$00
10.672$00
21.145$00
10.725$00

817.951$75
1.800$00
10.306$50
3.403$80
8.364$70
13.629$00
2.653$60
8.155$00
3.825$90
8.155$00
8.466$80
10.614$50
5.431$50
9.693$90
5.896$00
1.427$35
9.484$80
3.973$80
3.988$90
8.9~8$50
2.872$80
7.722$10
4.413$30
2.880$00

DOS

"'0

-- --

Aumento
termos
do
artigo 40.·
do Decreto
n.? 22 199

N.o 9

25
34
24
47
42
40
47
2!l
46
47
52
38
35
40

56
65
54
77
71
70
75
58
76
76
81
67
64
69

1:165.000$00
5.000$00
20.000$00
10.000$00
10.000$00
20.000~00
10.000$00
10.000$00
10.000$00
10.000$00
10.000$00
10.000$00
10.000$00
20.000$00
10.000$00

101.348$00
225$00
1.294$00
431~00
1.065$00
1. 710$00

22
34
46
29
33
40
29
36
a9

49
64
76
59
62
68
58
61
69

5.000$00
20.000$00
5.000$00
10.000$00
20.000$00
5.000$00
20.000$00
10.000$00
5.000$00

178$00
1.156$00
497$00
505$00
1.125$00
350$00
948$00
512$00
355$00

5.178$00
21.156$00
5.497$00
10.505$00
21.125$00
5.350$00
20.948$00
10.512$00
5.355$00

26
53
38
47
52

51
77
62
71
76

5.000$00
20.000$00
20.000$00
20.000$00
10.000$00

185$00
2.245$00
1.085$00
1.660$00
1.117$00

5.185$00
22.245$00
21.085$00
21.660$00
11. 117i1l'OO

1.512$00
18.333$00
8.874$00
13.467$40
9.072i1l'OO

34
36
50
22
42
45
25
39
35
48
51

ao.ooosoo

42
23
42

57
60
76
44
64
70
45
63
64
72
75
60
60
36
52

20. 918i1l'OO
20.991$00
5. sissoo
5. isssoo
5.289~~00
21.453$00
20.556$00
5. 27ã$00
21.17 $00
5.403$00
5.473$00
10.494$00
20.812$00
20.329$00
10.246$00

-

918$00
991i1l'OO
515$00
136i1l'oo
289$00
1.453$00
556$00
279$00
1.173$00
403$00
473$00
404$00
812$00
329$00
246$00

7.592$00
8.262i1l'60
4.157i1l'10
1.166$60
2.474$80
12.836$90
4.800$00
2.309$50
9.908$80
3.434$40
3.959$10
4.694$80
8.280$10
3.565$00
2.858$90

-

44

20.000$00

s.ooosoo

5.000$00
5.000$00
20. Oooill00
20.000$00
5.000$00
20.000$00
5.000$00
5.000$00
10.000$00
20.000$00
20.000$00
10.000$00
1:695.000$00

-$-

1.036$00
482$00
1.035$00
1.080$00
1.326$00
672i1l00
1. 145i1l00
725$00

134.559$00

1:805.407 $00

1:095.658$50

ORDEM DO EXERCITO

758

.. '"

o

EI

ª ..

"''d

•

o

z.@

N.o 9

2." Série

..
....
o

o~
",<>

EI~

."
z""e

Posto o nomo

'd

---

---

132 9040
133 9746
134 9803
135 10912

Transporte
Tenente Abílio Ferreira Calatré . . . .
Alferes António Alberto Caléra de Sousa Carneiro
Tenente António Manuel Pissarro
Alferes Norberto Silva Quintas
Soma total.

(a) Estes subscrltoros encontravam-so
suspensos por Jalta de pagamento das suas quol"",
seu legado a respectiva resorva matomátlca.
(b) Este subscritor faleceu antes do completar dois anos de inscrito, polo que, nos torlllO'
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27
24
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Importâncla total
das quotas
com que
contribufram
para
o Cofre

47
24

1:695.000100
5.000100
10.000~()()
10.000100
5.000$00

134.559100
154100
14$00
90100
-$-

1:805.407100
5.154100
10.014100
10.090100
27160
(b)

1:095.658150
1.300160
670p50
2.404$30
27160

-

1:725.000100

134817100

1:830.692160

1:100.061150

4.8

30

Pelo que, nos termos do arttgo 23.0 do Decreto
do artigo 11.0 do Decreto

n.? 22 199, de 1933, foi paga aos beneficiários

n. o 22 199, foram restitui das as quotas por ele pagas.

do
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VIIIA) Cofre de Previdência

BALAR
dos 011

Nos termos do artigo 45. do Decreto n.? 22199, de 15 de,
ao 2.0 trimestre de 1958:
0

RECEITA
Saldos

do trimestre

antecedente:

Fundo de maneio
Depósitos ii. ordem.
Caixa
Tltulos de crédito
Imóveis
Móveis e ntensillos

Reoeitas

.

12.000.,00
1:754.984"20
32.035850
19:841.~45.,70
18:802.574830
23.349820

.
.
.

do 2.° trímestre

40:466.888.,DO

de 1958:

De quotas
De receitas oventuais
De diversos depósitos . .
De imóveis (admíuístração)
De fundo de admínístração
Dejuros
•.•••....

.
.
.
,

45~.702.,10
246860
975850
281.696800
23.110.,00
125.444840

891.074.,60

2.' Série
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CETES
cials do Exército Metropolitano

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

DESPESA
Despesas do 2.0 trimestre

de 1958:

~Ubsldios (ger3ncia vigente) .
ubsidlos em prestações.
. .
Rendas vitalicias
. . . .
Imóveis (adminlstraçAo)
.
Fundo de administração.
Quotas (restituições).
. .

586.8291100
3001100
2.6191110
24.2881120
25.6921130
2.4501120

642.1781180

Saldos que passam:
Fundo de maneio
Depôsl tos à ordem
Caixa
.
Titulos de cródlto .
Imóveis
.....
Móveis e utensílios

12.0001100
2:015.3811160
20.5331190
19:841. 9451170
18:802.5741130
23.3491120

40:715.7841170
41:357.9631150
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B) Cofre de Previdência

dos

Balancete relativo ao 1.0 semestre de 1958, a que se refere o
de Terra e Mar:
Receita
Cofre de Previdência:
Saldo do semestro anterior
Qnotas .•••••••••
Despesas de administração
Juros de papéis de cródito.
Reoeitas eventuais ....
Administração
de propriedades
Contas a regularizar
...
Caixa Económica.
. • . • • •
Juros de depósitos à ordem • .
Propriedades urbanas.
• • • . • • • •
'I'ransferêncía do reservas matomáticas .

8:074.678880
835.082800
77.813870
89.062860
29.505890
458.612860
15.1701)50
320.000800
3.492830
93.385~00
1.907{160

1:924.032820

9:998.711800

Caixa Económica:
Saldo do semestro anterior
Juros de empróstlmos.
• • • •
Juros de mora . . . . . . . .
Juros de papéis de crédito
. •
Contas a regularIzar na C. E.
PrémIo de risco. • • • • • • •
•
Juros de depósitos à ordem na C. E •.

2:944.071MO
67.184820
664810
9.250800
401.046800
11.315,$40
1.054870

. .

3:434.585880,

2.' Série
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Sargentos de Terra e Mar
artigo 24.0 dos Estatutos

do Cofre de Previdência dos Sargentos

Despesa
Cofre de Previdência:
398.000300
7.805~40
22.388/)90
1.768/)50
61.913/)50
15.831/)70
77.569MO
2/)20
2:106.510/)00

SubsIdias a liquidar
•••
Quotas
••••••.•••.
Contas a rogularJzar
...••
A l'redondlllRento
do quotas
• .
Desposas do administração
••
Admlnlstraç1\o
de propriedades
.•.
Transforência do reservas matornáttcas
Recúitns eventuais
. . . • . .
Proprledados
urbanas.
• • . .

2:694.792/)50

Caixa Económica:
45.862bOO

Despesas gerais
• • • • • • •
Prémio de r,seo
•••••••
COlltas a regularIzar
na C. 1':.
Imposto de sucessões e doaçõos
Móveis o utensl llos ••.•.•
COfro do Provldêucla
.....
Saldo

para o semestre

Cofre

segulnto

11.550/)70
402.516/)00
464/)10
8.963/)00
320.000/)00
:

de Previdência:

~m cofre ..•••••••.•••••.
Doposltado
na ('al%a Gorai de Depósitos,
Crédito o Prevldêncla
••••••••
Em papéis

do crédito:

------

100 obrigações
do ompréstlmo
cousolidado de 4 por cento(Contennrlos19(0) ..••.•...•..••.
100 obrlg nçõos do emprústlmo
cousolidado de 3 '[« por conto de 1941 ••
3400 obrtg açõos do omprúsUmo
consolidado de S por cento de 1912 •.
2350 obrigações
do emprésUmo
con- solldndo do 2 'I. por conto do 1918

Caixa Económica:
~m cofro .•••.••.•••••.••
epOsltado na Cal%a Geral
E Crédito e ProVidência.
mprostado
••••••••••••••
Em Papéis

-----.-~~~~
de Depósitos,

do eródito:

00 Obrigações do empréstimo
eonsottdado de 4. por cento (Centonário.19(0) •••••••••••.•••
200 obrignçOoa do omprósUmo cousolidado do S 'I, por cento do 1941 ••
250 obrlgnçOes do amprásttmo
censolldado de li por conto de 1912 •••

------

---~~-~~

789.345/)80
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IX - OBITUARIO

1957 :
Junho, 30 - Major de cavalaria, separado do serviço,
José da Câmara Meneses Alves.
1958:
Julho, 4 - Capitão reformado António Afonso Pais
Gomes.
Julho, 11- Coronel reformado José Bernardo da
Costa Restolho.
Julho, 12 - Capitão reformado Artur Gonçalves da
Silva.
Julho, 16 - Coronel reformado António Maria.
Julho, 18 - Ooronel reformado José de Si Nogueira.

Afonso Maqalhãee de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem do Exército
Série

2.&

N.O 10

1 de Setembro de 1958

Publica-se ao Exército o seguinte:
l-DECRETOS

E PORTARIAS

Decretos:

Presidência

I
J

da República - Secretaria

Decreto

n.· 41 826

Usando da faculdade que me confere o n.? 1.0 do
artigo 81.° da Constituição:
Hei por bem, sob proposta do Presidente do Conselho,
conceder ao coronel do estado-maior Fernando dos
Santos Costa e general Manuel Gomes de Araújo a
exoneração que me pediram, respectivamente, de Ministros da Defesa Nacional e interino do Exército e das
Comunicações, lugares que me apraz declarar exerceram com zelo, inteligência e acendrado patriotismo.
Publique-se.
Paços do Governo da República,
1958. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES
de Oliveira Salazar'.
Decreto

14 de Agosto de
António

THOMAZ -

n.· 41 827

Usando da faculdade que me confere o § 1.0 do
artigo 107.° da Constituição:
Hei por bem, sob proposta do Presidente do Conselho,
conceder ao coronel do corpo do estado-maior Afonso
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Magalhães de Almeida Fernandes 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, 14 de Agosto de
1958. -Al\IÉRICO
DEUS RODRIGUES TnOMAZ - António
de Oliveira SalaZ01".
Decreto n.s 41 828

Usando da faculdade que me confere o n.? 1.0 do
artigo 81.° da Constituição:
Hei por bem, sob proposta do Presidente do Conselho,
nomear o general Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz
e o coronel do corpo do estado-maior Afonso Magalhães
de Almeida Fernandes, respectivamente,
Ministros da
Defesa Nacional e do Exército.
Publique-se.
Paços do Governo da República, 14 de Agosto de
1958. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António
de Oliveira Salazar.
Deoreto n.O 41 830

Usando da faculdade que me confere o § 1.0 do
artigo 107,° da Constituição:
Hei por bem, sob proposta do Presidente do Conselho,
nomear o tenente-coronel do corpo do estado-maior Francisco da Costa Gomes Subsecretário de Estado do Exército.
Publique-se.
Paços do Governo da República, 14 de Agosto de
1958 - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOl\IAZ - António
de Oliveira Solazar,
(PubJleados no Diário do Governo n.· 178,1.'
do 1958).

.órlo, d.14 do Agosto

Portaria.:

Presidência

da República - Secretaria

Para os devidos efeitos se declara que S, Ex. a O
Sr. Presidente da República escolheu o brigadeiro Emir-
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cio Leão Maria Magno Teixeira Pinto, o capitão-tenente
Guilherme dos Reis Tomás, o capitão Gaspar Pinto de
Carvalho Freitas do Amaral e o primeiro-tenente Carlos
Benvindo dos Reis da Fonseca para desempenharem,
respectivamente, as funções de chefe da sua casa militar,
de ajudantes de campo e de oficial às ordens.
Secretaria da Presidência da República, 9 de Agosto
de 1958.- O Secretário da Presidência da República,
Luis de Orey Pereira Coutinho.
(Diário do qoeemo n.? 186, 2." série, de 9 de Agosto de 1958).

Presidência

do Conselho

. Manda o Governo da República Portuguesa, pela Presldência do Conselho, exonerar do cargo de chefe do
Estado-Maior General das Forças Armadas o general
Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz, que foi nomeado Ministro da Defesa Nacional, conforme consta
do Diário do Governo n. o 178, La série, de 14 do corrente mês.
Presidência do Conselho, 14 de Agosto de 1958.O Presidente do Conselho, António de Oliveú'a Salazar.
(Anotada pelo Tribunal
de Agosto de 19(8).

de Contas, com o n.O 24033, em 26

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 7.0
do Decreto-Lei n." 37909, de 1 de Agosto de 1950:
. Manda o Governo da República Portuguesa, pela Presldência do Conselho, nomear para o cargo de chefe do
Estado-Maior General das Forças Armadas o general
José António da Rocha Beleza Ferraz, em substituição
do general Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz, nomeado Ministro da Defesa Nacional por decreto de 14
de Agosto de 1958.
Presid ncia do Conselho, 22 de Agosto de 1958. O Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar. - O Ministro da Defesa Nacional, Júlio Carlos Alves
Dias Botelho Moniz.
(Visada pelo Tribunal de Contas, com o n.s 24038, em 27
de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos,
nos
termos do Decreto n." 222(7).
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da Defesa Nacional

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, nomear para o exercício
do cargo de seu chefe de Gabinete, a partir de 14 de
Agosto corrente, ao abrigo do disposto no artigo 39.°
do Decreto-Lei n." 26 115, de 23 de Novembro de 1935,
o tenente-coronel do -corpo do estado-maior Augusto da
Silva Viana.
Presidência do Conselho, 16 de Agosto de 1958. O Ministro da Defesa Nacional, Júlio Carlos Alves
Dias Botelho Moniz.
(Não carece de anotação do Tribunal de Contas).

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
exonerar do cargo de adjunto da 3.a Repartição do
Secretariado-Geral
da Defesa Nacional o major do corpo
do estado-maior António da Câmara Leme de França
Dória, que foi nomeado para prestar serviço na DELNATO, conforme consta do Diário do Governo n. o 178,
2. a série, de hoje.

°

Presidência do Oonselho, 31 de Julho de 1958.Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 5 de Agosto de 1958,
sob o n." 21326).
(Publicada
no Díârio
de 1958).

do 00 •• "110 n,? 188, 2." sórlo, de S de Agosto

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército, exonerar do cargo de adjunto da 3. a Repartição do Secretariado-Geral da Defesa Nacional o capitão de artilharia
Gaspar Pinto de Carvalho Freitas do Amaral, que foi
nomeado para desempenhar as funções de ajudante de
campo de S. Ex. a O Sr. Presidente da República, conforme consta do Diário do Governo n. o 186, 2. a série,
de hoje.
Presidência do Oonselho, 9 de Agosto de 1958.Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.

°

(Anotada pelo Tribunal de Contas em 13 de Agosto de
1958, sob o n.s 22287).
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do Conselho - Junta de En~rgia Nuclear

Manda o Governo da República Portuguesa, pela
Presidência do Concelho, reconduzir por um novo per~odo de três anos no cargo de vogal da Junta de Energia Nuclear, para que foi nomeado por portaria de 26
de Julho de 1955, em representação da Defesa Nacional,
nos termos da alínea b) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 39580, de 29 de Março de 1954, o major do corpo
do estado-maior Fernando Ferreira Valença.

°

Presidência do Conselho, 4 de Agosto de 1958.Ministro da Presidência, Marcello Caetano.
(Visada ~elo Tribunal de Contas em 11 de Agosto de 1958.
Não sao devidos emolumentos,
nos termos do Decreto
n.O 22257).
(Publicada no Dlãrio
de 1958).

Direcção-Geral

do Governo n.? 194, 2.' série, de 20 de Agosto

MinistériQ. dos Negócios Estrangeiros
dos Negócios Políticos e da Administração

Interna

Por despacho de 23 de Julho de 1958 de SS. Ex. as
os Ministros da' Defesa Nacional e dos Negócios
Estrangeiros:
Designado, nos termos do artigo 7.°, § único, do Decreto-Lei n.? 38728, de 24 de Abril de 1952, para
prestar serviço na DELNATO, na parte relativa à
representação
militar, o major António da Câmara
Leme de França Dória, em substituição do tenente-coronel João de Oliveira Marques, que vinha desempenhando idêntico cargo.

°

Direcção-Geral dos Negócios Politicos e da Administração Interna, 26 de Julho de 1958. Director-Geral,
Abílio Andrade Pinto de Lemos.
(Publicada no Diãrio
lho do 1958).

Ministério

do Governo

o.· 178, 2." sórle, de 81 de Ju-

do Ultramar

Manuel Maria Delgado e Silva, major de artilharianomeado, nos termos do n.? 1, 1.0, da base XI e n." v,
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regras Ln e 3. a, da base XII da Lei Orgânica do Ultramar Português, artigo 12.° e seu § úuico do Decreto
n.? 35229, de 8 de Dezembro de 1945, e artigo 2.°
do Decreto n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
para exercer, em comissão civil, o cargo de governador do distrito de Diu, na vaga resultante de ter
terminado a comissão de serviço o capitão de artilharia Domingos de Magalhães Filipe.
(Por portaria de 21 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 do Julho de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22 257).

Ministério do Exército - 3.a Direcçso-Geral-1.

a

Repartiçso

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros das Finanças e do Exército, nos termos do
artigo 34.° do Decreto-Lei n.? 30264, de 10 de Janeiro
de 1940, e artigo 10.° do Decreto-Lei 34366, de 3 de
Janeiro de 1945, nomear para a frequência de um estágio na Escola Superior de Guerra, em Paris, França,
o major do corpo do estado-maior Artur Henrique Nunes
da Silva.
Ao referido oficial será abonada a ajuda de custo determinada na Portaria n.? 13478, de 20 de Março de 1951,
bem como o necessário para as despesas de representação, transporte em viagens de instrução que façam
parte do estágio, matriculas e transporte de ida e volta
à França, o que tudo será pago pelas verbas inscritas
nos artigos 89.°, n." 1), alínea a), 90.°, n.? 1), alínea b),
91.°, n.? 1), alinea a), 92.°, n.? 1), do capitulo 4.°, e 110.°,
n." 2), alinea a), do capitulo 5.°, do orçamento do Ministério do Exército do corrente ano.
Ministérios das Finanças e do Exército, 25 de Julho
de 1958. - O Ministro das Finanças, António Manuel
Pinto Barbosa. - O Subsecretário de Estado do Exército, Afonso J-fagalht1es de Almeida Fernandes.

Ministério do Exército - Repartiçso

Geral

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, nos termos do Decreto-Lei n. ° 40627,
de 1 de Junho de 1956, conceder fi Amélia Rita Alves
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Mendes, viúva do tenente reformado Domingos Ferreira
Mendes, o subsidio mensal no quantitativo de 300a, a
partir de 30 de Junho no corrente ano.
Ministério do Exército, 22 de Julho de 1958.O Subsecretário de Estado do Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 5 de Agosto de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

II - JUSTiÇA E DISCIPLINA
Condecorações:

Manda o Governo da República PortUiguesa, pelo
Mini. iro da Defesa N acional e interino do Exército,
condecorar com a medalha de (Juro de serviços distintos, 'Por ter sido l!onsiderado() ao abrigo da alínea a)
do artigo 15.°, com referência ao. § 2.0 do artigo 51.°,
do Regulamento da ,Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, o general J 000 IMaria Rebelo Valente de
Carvalho.
MinisrLér:'o do Exército, 13 de AgoSlto de 1968.O Minis,tro da Defesa N acional e interino do Exército, Femanda dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Mini tro da Defesa Nacional e interino do Exército,
'c'Ündecorar com a medalha de ouro de serviços distintos, Ipor ter sido considerado ao abrigo, da alínea a)
do artivo 15.o,com referência ao § 2.0 do arti.go 5,1.°,
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, o general ,Joviano Lopes.
Mini ,OOr:'odo Exército, 13 de Agosto de 1958.O !Ministro da Defesa N acional e interino do Exército, Eernomdo dos Santos Costa.
Manda o Governo da República PortUigues,a, pelo
Mini iro da Defesa N' acional e interino do Exército,
c?ndecorar com a. medalha de ouro de serviços distIntos, por ter sido con iderado ao abrigo da. alínea a)
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artigo 15.°, com referência ao, § 2.° do artigo 51.°,
Regulamento da Medalha .Militar, de 28 de Maio
1946, 'Ü ge,ner.al Luís Gonsaga Bressane Leite Perry
Sousa Gomes.

Ministério do Exército, 13 de Ag08lt() de 1958.O ,Minisltro da Defesa N acional e interino do Exército, Fernando dos Santos Costa.
Manda 00 Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
condecorar cem a medalha de ouro de serviços distintos, !por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 15.°, com referência ao § 2.° do artigo 51.°,
do Regulamento da Medalha ,Militar, de 28 de Maio
de 1946, o general José da Encarnação Alves de Sou a.
Ministério do Exército, 13 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa N acional e interino do Exército, Fernando dos Santos Costa.
Manda 00 Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa N acional e interino do Exército,
condecorar com a medalha de ouro de serviços distintos, !por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 15. ,com referência ao § 2.° do artigo 51.°,
do Regulamento da Medalha 'Militar, de 28 de Maio
de 1946, o general António Epifânio Antunes Cabrita.
0

Ministério do Exército, 13 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa N acional e interino do Exército, Fernando MS Santos Costa.
Manda 00 Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
condecorar
com a medalha de mérito militar
de
La classe, nos termos do artigo 52.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, !por estar
ao abrigo do artigo 26.° Ido mesmo regulamento,
o
brigadeiro de infantaria Avelino Barbieri Figueiredo
Baptieta Cardoso.
Ministério do Exército, 13 de Agosto de 1958.O í~Iinistro da Defesa Nacional e interino do Exército, Fernando dos Sanéos Costa.
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Man,da 00 Governo da República Portuguesa,
pelo
Minis,tro da Defesa Nacional e interino do Exército,
condecorar com a medalha de mérito militar
de
1.a classe, nos termos do artigo 52.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, [lar estar
ao abrigo do artigo 26.° do mesmo regulamento,
o
brigadeiro de infantaria Manuel Gonçalves da Silva.
Ministér:o do Exército, 13 de Agosto de 1968.O Minis.tro da Defesa Nacional e interino do Exército, Fernando dos Santos Costa.
Manda 00 Governo da República Portuguesa,
pelo
Mini tro da Defesa Nacional e interino do Exército,
condecorar com a medalha de prata de serviços distintos, !por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.°, cem referência ao § 2.° do artigo 51.°,
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, o bnigadeiro de infantaria Heitor dos, Santos
Patrício.
•
Mini tér;o do Exército, 13 de Agosto de 1958.O ·Minis,tro da Defesa Nacional e interino do Exército, Fernando dos Santos Costa.
Manda 00 Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
condecorar 'com a medalha de prata de serviços distintos, 'por ter sido considerado ao abri,go da alínea a)
do artigo 17.°, cem referência ao § 2.° do artigo 51. 0,
do Regulamento da Medalha .Militar, de 28 de Maio
de 1946, o brigadeiro de infantaria Francisco IIolbeche Fino.
Mini tério do Exército, 13 de Agos<io de 19<58.O Ministro da Defe a Nacional e interino do Exército, Fernando dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Mini tro da Defesa Nacional e interino do Exército,
condecorar
com a medalha de mérito militar
de
l. da, ,110 t rmo do artigo 5,2.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de ~faio de 1946, !por estar
&
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do artigo 26.° Ido mesmo regulamento,
de infantaria
João Duarte Marques.

o

Ministério do Exército, 13 de Agosto de 1958.O IMinis,tro da Defesa Nacional ·e interino do Exército, Fernando MS Santos Costa.
Manda Ü' Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
condecorar <com a medalha de prata de serviços distintos, Ipor ter sido oonsi derado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.°, cem referência ao § 2.° do artigo 51.°,
do Regulamento da ,Medalha ,Militar, de 28 de Maio
de 1946, 'O brigadeiro de ar.tilharia com 'O curso do
estado-maior Abel dos Anjos da Rocha.
Ministério do Exército, 13 de Agosto de 1958.O .Minis,tro da Defesa N acional e interino do Exército, Fernando MS Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa. Nacional 'e interino do Exército,
condecorar
com a medalha de mérito militar
de
L." classe, nos termosdo
artigo &2.0 do Regulamen,to
da .Medalha Militar, de 218de ,~Iaio de 1946, por estar
ao abrigo do artigo 26.° Ido mesmo regulamento,
o
brigadeir'O de artilharia Carlos de Sousa oGorgulho.
Ministério do Exército, 13 de Agosto de 19-58.O Minis.tro da Defesa Nacional e interino do Exército, Fernando MS Santos Costa.
Manda o' Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa N acional e interino do Exército,
condecorar com a medalha ele ouro de serviços distintos, Ipor ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 15.°, com r'eferência ao § 2.° do artigo 51.°,
do Regulamento da ,:Medalha .Mi litar, de 28 de Maio
de ,1.946, 'O brigadeiro de engenharia
Emírcio Leão
Maria Magno Teixeira Pinto.
Ministério do Exército, 13 d,e .Agosto de 19-58.O Minietro da Defesa Nacional e interino do Exército, Fernando MS Santos Costa.
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Manda o Governo da República Port1l1gues,a, pelo
Ministro da Defesa N acio.nal e interino do Exército,
condooorar com a medalha d.e mérito militar
de
La das'se, nos termos, do artigo 52. do, Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de 'Maio de 1946, !por estar
ao abrigo do artigo 26. do mesmo regulamento,
o
coronel tirocinado de artilharia João Máximo Tassara
Ma,chado.
0

0

Ministério do Exército, 13 de AgoSlto d e 1968.O Ministro da Defesa Nacional ,e interino do Exército, Fernando dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Defesa Nacional, condecorar com a medalha
de prata de serviços distintos, nos termos do artigo 50.0
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de
1946, os oficiais abaixo indicados:
Ooronel de infantaria Miguel da Conceição Mota
Carmo.
•
Ooronel de artilharia João António Montalvão dos
Santos e Silva.
Major do corpo do estado-maior José Alberty Correia.
Major de infantaria José Augusto Henriques Monteiro Torres Pinto Soares.
Major de cavalaria Paulino Magalhães Oorreia.
Presidência do Oonselho, 12 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa Nacional, Fernando dos Santos
Gosta.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
condecorar 'com a medalha de prata de serviços distintos,
nos termos do artigo 50. do Regulamento da Medalha
Militar, de 28 de Maio de 1946, o coronel Mário José
Pereira da Silva.
0

Presidência do Conselho, 12 de Agosto de 1958. O Mini tro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Fernando a-as Santos Costa.
~.anda o Governo da. República Portuguesa,
pelo
Mlll1stro da Defesa N acional, condecorar com o grau
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de 2." classe de mérito militar, nos termos do artigo 2.°
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de
1946, o coronel de infantaria João da Costa Moreira.
Presidência do Conselho, 12 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa Nacional, Fernando dos Santos
Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional,
condecorar com os
graus que lhes vão indicados da medalha de serviços
distintos, nos termos do artigo 50.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o seguinte
pessoal afecto aos 'departamentos militares:
Medalha; de prata:
Coronel de infantaria Manuel Magro Romão.
Tenente-coronel de infantaria António de Almeida
Andrade.
Major de artilharia Horácio Emílio Perez Brandão.
Major de cavalaria José Maria Guedes Cabral de
Campos.
Capitão chefe de banda de música, na situação de
reserva, Armando Fernandes.

Presidência do Conselho, 12 de Agosto de 1958. O Ministro da Defesa ,Nacional, Fernando dos Santos
Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro do Exército, condecorar com a medalha de
prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao
abrigo da alínea a) do artigo 17.°, com referência ao
§ 2.° do artigo 51.°, do Regulamento da Medalha Militar,
de 28 de Maio de 1946, o coronel de infantaria Armando
Francisco Páscoa.
Ministério do Exército, 22 de Agosto de 1958.O Ministro do Exército, Afonso Magalhaes de Almeida
Fernandes.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, condecorar com a medalha de
prata dos 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 Mi-
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Iitar, de 28 de Maio de 1946, o coronel de artilharia
Fernando da Silva Ponce.
Ministério do Exército, 5 de Agosto de 1958.O Subsecretário de Estado do Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
condecorar 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 Regulame,nto da Medalha ,Militar, de 28 de Maio
de 1946, o coronel Ido quadro do serviço de material
Carlos Luciano Alves de Sousa.
Ministér:o do Exército, 13 de AgOSltOde 1968.O Ministro da Defesa N acional e interino do Exército, Eernasubo dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Mini tro da Defesa N acicnal e interino do Exército,
condecorar 'Com a medalha de prata Ide serviços distintos, !por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.°, com referência ao § 2.° do artigo 51.°,
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, o tenente-coronel do corpo do estado-maior
José de Oliveira Vitoriano.
Ministér:o do Exército, 13 de Agosto de 1968.O Ministro da Defesa N acional e interino do Exército, Fernando dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro do Exército, condecorar 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 Hl46, o tenente-coronel do corpo do
estado-maior António da Oruz Gromicho Boavida.
Mimi Lério do Exército, 22 de Agosto de 1958.O Mini tro do Exército, Afonso Magalhães de Almeida
Fernandes.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defe a Nacional e interino do Exército,
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condecorar com a medalha de prata de serviços distintos, Ipor 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 d·e Maio
de 1946, o .tenente-coronel do ·COl'ipO do estado-maior
José Sacadura Moreira da Câmara.
Ministério doo Exército, 13 de ÂgoSlto de 1958.O Ministro da Defesa N acional e interino do Exército, Eernasuio dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa N aoional e interino do Exército,
condecorar cem os graus que lhes vão indicados da medalha de serviços distintos, nos termos do artigo 50."
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, o seguinte pessoal afecto aos departamentos
militares:
Medalha de, prata:
'I'enente-corcnel do corpo do estado-maior Francisco Rafael Alves.
Capitão de infantaria Alberto Alves Pinto Baptista.
Capitão de cavalaria AHredo Alexandre Fernando
Ordaz Mangas.
Tenente de artilharia Fernando Jorge Freire de
Andrade Castelbranco Lobo da Costa.
Presidência do Conselho, 12 de Agosw de 1958. O Ministro da Defesa N acional e interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, condecorar com a medalha de
prata dos 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 de infantaria Albertino Carreira Mariano.
Ministério do Exército, 5 de Agosto de 1958.O Subsecretário de Estado do Exército, Afonso M agalhães de Almeida Fernandes.
Manda 00 Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da' Defesa N acional e interino do Exército,
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c~ndecorar com a medalha de prata .de serviços distIntos, Ipor ter sido considerado ao a brigo da alínea a)
do artigo 17.°, com referência ao § 2.° do artigo 51.°,
do Regulame.nto da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, () tenente-coronel de cavalaria António Oamilo
de S,á .Pinto de Abreu Soto Maior.
Minis'oor:o do Exército, 13 de AgoSito de 1968.O .Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército, Fernando dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Mini tI'O da Defesa N acio.nal e interino do Exército,
condecorar com a medalha de 'prata .de serviços, distintos, Ipor ter sido considerado ao abri.go 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 do COI1pOdo estado-maior André da
Fons·eca Pinto Bessa.
Ministério do Exército, 13 de ÀgOSitOde 1968.O Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército, Eernasido dos San,tos Costa.
· Manda o Governo da República Portuguesa, pelo MinIstro do Exército, condecorar com a medalha 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 Regulamento da Medalha Militar, de 28 de
Maio de 1946, o major do corpo do estado-maior Raul
Ribeiro Ramos.
·Ministério do Exército, 22 de Agosto de 1958.-0
MinIstro do Exército, Afonso Magalht1es de Almeida Fernandes.
.
·Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mini tI'O do Exército, condecorar com a medalha de
prata dos serviços di tintos, ,por ter sido, considerado
ao abrigo da alínea a) do artigo 17.0, com referência
~o § 2.° do artigo 51.°, do Regul'amento da Me.do.lha MilItar, de 28 de :Maio de 1946, o major de infantaria
João Maria da Silva Delgado.
Miuistério do Exército, 5 de Agosto de 1958.Subsecretário de Estado do Exército, Afonso Magahães de A lmeida Fernandes.

?
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. Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, condecorar com a medalha de
mérito militar de 2." classe, nos termos do artigo 52. do
Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de
1946, por estar ao abrigo do artigo 26. do mesmo regulamento, o major de infantaria José Herdade Telhada.
0

0

Ministério do Exército, 5 de Agosto de 1958.O Subsecretário de Estado do Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, condecorar com a medalha de
mérito militar de 2." classe, nos termos do artigo 52. do
Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de
1946, por estar ao abrigo do artigo 26. do mesmo regulamento, o major de infantaria Licurgo António de
Pina.
0

0

Ministério do Exército, 5 de Agosto de 1958.O Subsecretário de Estado do Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, condecorar com a medalha de
mérito militar de 2." classe, nos termos do artigo 52. do
Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de
1946, por estar ao abrigo do artigo 26. do mesmo regulamento, o major de artilharia Alberto Augusto da
Costa Andrade.
0

0

Ministério do Exército, 5 de Agosto de 1958.O Subsecretário de Estado do Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Defesa Nacional, condecorar com o grau de 2. a
classe de mérito militar, nos termos do artigo 52. o do
Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946,
o major de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 8
António José Ramalho Xavier.
Presidência do Conselho, 12 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa Nacional, Fernando dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Defesa Nacional, condecorar com a medalha

2.' Série

ORDEM DO EXERCI'l'O

N.o 10

783

de prata de serviços distintos, nos termos do artigo 50.0
do Regulamento da Medalha Militar, os seguintes oficiais:
Majores de engenharia
material:

do quadro do serviço de

Heitor Ramalheira Carrapichano.
Gualdino Leite da Silva Matos.
Abílio Antunes da Uata.
Manuel Pereira dos Santos.
José Vasco Lobato de Faria Roncon.
Capitão do quadro dos erviços auxiliares do Exército:
Álvaro Lopes de Oliveira.
Presidência do Conselho, 12 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa Nacional, Fernando dos Santos
Costa.
;Manda o Governo da República Portuguesa.
pelo
Mlllistro da Defesa Xaciounl
e interino do Exército,
{?ondecorar com a medalha de mérito militar
de
2.a classe, nos termos do artigo 52." do Regulamento
da ·1feelalha )filitar. ele:" de :Maio de 1946, por estar
ao abrigo do artigo '26. 'elo mesmo regulamento,
o
major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Vir-iato Egídio.
0

Ministério do Exército, 13 de Agosto de 1968.O Miniqtro da Defe a ~ acional e interino do Exército. Fernanda dos Santos Costa .
. )Ianda o GoYel'110da República Portugue a, pelo MinIstro elo Exército, condecorar com a medalha de
mérito militar de :3."da se. nos termos do artigo 52. do
Regulamento da )fedalha )filitar, de 28 ele :àfaio de
194(3, por estar ao abrigo do artigo 26. do mesmo regl~lall1ento, o capitão de infantaria Eurico Gonçalves
BIgote de Almeida.
0

0

Mini tério do Exército. 5 de Agosto de 1958.ub ecretário de Estado do Exército, A-fonso JJafJallraes de "1lmeida Fernandes,
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Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, condecorar com a medalha de
mérito militar de 3.~ classe, nos termos do artigo 52."
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, por estar ao n.brigo do artigo 26. do mesmo
regulamento,
o capitão de infantaria
Júlio Carlos
Matias.
0

Ministério do Exército, 5 de Agosto de 1958.O Subsecretário de Estado do Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo ~Iinistro do Exército, condecorar com a medalha de
mérito militar de 3.a classe, nos termos do artigo 52.
do Regulamento da Me'dalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, por estar ao abrigo elo artigo 26. do mesmo
regulamento,
o capitão de artilharia
Aldemar Dias
Costa.
0

0

Ministério do Exército, 5 ele Agosto de 1958.O Subsecretário de Estado do Exército, Afonso 111agalhães de Almeida Fernandes,
Manda
Ministro
dalha de
tigo 50.
de Maio
Gouveia
0

o Governo da República Portuguesa,
pelo
da Defesa Nacional, condecorar com a meprata dos serviços distintos, nos termos do ardo Regulamento da Medalha Militar, de 28
ele 1946, o capitão de engenharia Fernando
de Morais Branquinho.

Presidência do Con elho, 12 de Agosto de 1958. O Ministro da Defesa Nacional, Fernando dos Santos
Costa.
Manda o Governo da .República Portuguesa, pelo ~Iinistro elo Exército, condecorar com a medalha de
mérito militar de 3.a classe, nos termos do artigo 52. do
Regulamento da Medalha Militar, ele 28 de Maio ele
1946, por estar ao abrigo elo artigo 26. do mesmo regulamento, o capitão do quadro dos serviços auxiliares
do Exército Hilário Pereira Almeida.
0

0

Ministério do Exército, 5 de Agosto de 1958.O Subsecretário de Estado do Exército, Afonso J1agalhães de Almeida Fernandes.
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Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional,
condecorar cüm os
graus que lhes vão indicados, nos termos do artigo 52.°
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de
19-16, os seguintes oficiais do exército português:
3.'" classe:
Capitão do serviço de administração
Maria dos Santos.

militar

José

Presidência do Conselho, 12 de Agosto de 1958. O Ministro da Defesa Nacional, Fernando dos Santos
Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, condecorar com o grau
de 3.a elas e de mérito militar, nos termos do artigo 52.°
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, o tenente médico Aníbal José da Silva e Costa .

..

Presidência do Conselho, 12 de Agosto de 1958. O Ministro da Defesa Nacional, Fernando dos Santos
Costa.
Manda o Go-verno da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, condecorar com os graus
que lhes vão indicados, nos termos do artigo 52.° do
Regulamentü da Medalha Militar, de 28 de Maio de
1946, os seguintes oficiais do exército português:
3.& cla se:
Alferes do quadro do serviços auxiliares
cito David Coelho de Araújo.

do Exér-

Pre idência do Conselho, 12 de Agosto de 1958. O Ministro da Defesa Nacional, Fernando dos Santos
Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Mini iro da Defe a Nacional e interino do Exército,
Cündecorar com a medalha de prata de serviços dis'tintos, rpor ter ido con~iderada ao abrigo da alínea b)
do artigo 17. ,C0ll1 referência ao § 2.° do artigo 51.°,
do Regulamentada
Medalha IMilitar, de 28 de Maio
0
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de 1946, a directora do Instituto de Odivelas, D. Deolinda de Oliveira dos Santos Fonseca.
Ministério doo Exército, 13 de Agosto de 1968.O lIinis,tTo da Defesa N acional e interino do Exército, Fernanda dos Santos Costa.
~Ianda. o Governo da República Pcrtuguesa , pelo
Ministro da Defesa N acional e interino do Exército,
condecorar 'com a medalha de prata de serviços distintos, Ipor ter sido considerada ao abrigo da alínea b)
do artigo 17.°, com referência ao § 2.° do artigo 51.°,
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, a subdirectora
do Instituto
de Odivelas,
D. Ofélia IMoreira de Sena Martins.
~finistér:o doo Exército, 13 de Agosto de 1958.O!Iinis,tro
da Defesa N acional e interino do Exército, Fernando dos Santos Costa.
Louvores:

)Ianda O Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
louvar '0 general governador militar de Lisboa José
Maria Rebelo Valente de Carvalho, pelas altas qualidades de comando e de chefia reveladas no Governo
Militar de Lisboa, cujo grau de disciplina, de aprumo
e de 'preparação militar tem feito elevar em muito
acentuado grau.
Oficial de grande carácter, de feitio bondoso e simples, sabe impor-se pelo alto exemplo das suas excelentes virtudes militares, 'pelo patriotismo que imprime
a todas as suas acções e 'pelo espirita militar que pratica e que sabe incutir a lodos <ossubordinado ..
Cuidando com o maior afinco da instrução militar,
do seus subordinados e fazendo prestigiar e respeitar
as suas tropas aos olhos das populações e na consciência ela N ação , presta ao Exército e ao País serviço que
com a maior propriedade devem ser considerados distintíssimos, relevantes e extraordinários.
Ministério elo Exército, 13 de Agosto de 1958.O Ministro da. Defesa. Nacional e interino elo Exército,
Fernando dos Santos Costa.
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)Ianda O Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
]~uYar o general, comandante da L." região militar, Joviano Lopes, porque no exercício do cargo de comandante da L." região militar, que comanda com grande
autoridade e prestígio, sem excluir uma rara afabilidade
para com os eus ubordinados e todas as pessoas que
com ele privam, se tem sabido impor, mesmo no meio
civi] da área da sua região, como um chefe militar
COmquem se pode contar, sempre atento aos problemas
da preparação militar das suas tropas, da tranquilidade
pública e do bem-estar das populações.
Oficial de illluito carácter, a quem os anos não fizeram
esmorecer a dedicação que consagra à profissão das
armas e à honra militar da Nação, prestou às instituições militares e ao Exército, nesta importante comissão,
í'eniço distintís imos e altamente relevantes e extraordinários.
)Iini:;tério do Exército, 13 de Agosto de 1958.O )Iini:::tro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Eemundo dos Santos Costa.
:Uanda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Mmistro da Defesa Nacional e interino do Exército,
louyar o general, comandante da
região militar,
Luis Gonzaga Bressante Leite Perry de Sousa Gomes,
pela maneira extremamente sensata e altamente dis~inta como comanda a tropas da sua região e se sabe
Impor à consideração
e respeito dos seus subordiuados
e da população civil. Sempre atento a todos os problemas respeitantes à instruçâo e à disciplina das tropas,
con~eguiu elevar todas as unidades sob as suas ordens
a ~n:lalto grau de preparação, de disciplina e de aprumo
mIlItar, embora para tanto não tenha de abandonar a
S~lanatural modéstia e implicidade, o que tudo o qualIfi('a como um chefe militar de alta qualidade e que
prestou ao Exército e às instituições militares serviços
di~tintissimo., relevantes e extraordinários.

z.a

Minist.ério do Exército, 13 de Agosto de 1958.O )Iinistro da Defe a Nacional e interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Mini"tro da Defe a Nacional e interino do Exército,
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louvar o general, comandante da 3.a região militar,
Humberto Buceta Martins, pela maneira extraordinàriamente distinta e eficiente como exerce o difícil cargo
confiado ao eu saber profissional, à sua longa experiência e à sua honra de soldado sem mácula. Integralmente dedicado tà sua profissão e à 'preparação militar
e técnica das suas tropas, a quem incumbe a honra da
representação portuguesa na Aliança Atlântica, tem
conseguido através de dificuldades de toda a na.tureza
cumprir com muito brilho a missão que lhe foi confiada, merecendo a mais elogiosas referências da autoridades militares estrangeiras que as visitam em funções de inspecção e de quem soube merecer o maior
respeito pela sua dignidade militar e competência profissional, no que tudo prestou ao Exército e ao País
serviços distintíssimos, extraordinários e altamente relevantes.
Ministério

do Exército,

13 de Ago to de 195 .-

O Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Fernando

dos Santos Costa.

Manda o Governo ela República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
louvar o general, comandante da 4,'" região militar, J o é
da Encarnação Alves de Sousa, porque no exercício do
seu alto .cargo, que cumpre com muito brilho e dignidade, tem 'patenteado altas qualidades de chefe militar
consciencioso e respeitado e virtudes de carácter e de
autoridade moral altamente exemplares, Sempre atento
aos problemas da paz pública, da instrução militar e
da disciplina das suas tropas, fez elevar a unidades
sob as suas orden a um alto nível de preparação profissional e técnica, não obstante as frequentes dificuldades po tas à eficiente acção do comando, e pre tou
ao País e ao Exército nesta importante couiis: fio serviço que com toda a propriedade se elevem. classificar
como distintíssimos,
extruordínàrio
e altamente relevantes.
Ministério

O Mini

do Exército, 13 de Ago to de 195 .da Defe a Nacional e interino do Exército,
dos Santos Costa,

tI'O

Fernando

Manda o Governo da República Portugue a, pelo
Mini tI'O da Defesa Nacional e interino do Exército,
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o general, comandante da 3.a divisão do Exér(;ItO, António Epifânio Antunes Cabrita, pelas altas qualidades de comando e de chefia que tem revelado no
exercício da difícil missão que lhe foi confiada e na
qual se revelou como um oficial general de fino carácter, grande competência profissional e extraordinàriamente atento às dificuldades ou indecisões dos seus
subordinados, a quem sempre procura auxiliar
em ostentações ou corrigir em afectar o seu brio pessoal e
militar. Extremamente
dedicado à preparação militar
da. tropa. da sua divisão, encarregada de transcendente
missão na defesa da Europa, tem agido por forma a
merecer as mais elogiosas referências das entidades
que visitam a sua unidade em funções de inspecção,
prestando assim ao País e ao Exército serviços distintis imos, extraordinários
e altamente relevantes.
louvar

Ministério do Exército, 13 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Femando dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Mmistro da Defesa Nacional e interino do Exército,
louvar o brigadeiro de infantaria, 2.° comandante do
Governo Militar de Li boa, Avelino Barbieri Eigueirede Baptista Cardo o, pelas excelentes qualidades de
lealdade e dedicação pelo serviço com que se entrega
totalmente ao exercício da sua missão no Governo Militar de Lisboa.
Oficial de raras qualidades de carácter, grande energia e de reconhecida competência profissional, sempre
atento às necessidades e dificuldades dos seus subordinados, merece pela sua exemplar conduta ser apresentado como exemplo.
Ministério do Exército, 13 de Agosto de 1958.O Ministro da Defe a Nacional e interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
llini tI'O da Defesa Nacional e interino do Exército,
louvar o brigadeiro de infantaria, 2.° comandante da
La região militar, Manuel Gonçalves da Silva, porque
no cargo que de. empenha põe ao serviço do seu comandante de região e do prestigio elo Exército todas as
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suas muitas qualidades
de carácter,
de seriedade
e de
capacidade
profissional.
Extremam ente zeloso e dedicado pelo serviço, fazendo-se respeitar
e estimar pelos
chefes e pelos subordinados,
põe em evidência
qualidades de comando e de chefia que o apontam como um
cliefe exemplar.
Ministério
do Exército,
1~ de Age-to
O Ministro da Defesa Nnciounl e interino

Fernando

de Hl58.do Exército,

dos SantoB Costa.

Manda
o Governo
da República
Portuguesa,
pelo
:Ministro da Defesa Sacional
e interino
do Exército,
louvar o brigadeiro
de infantaria,
2.° comandante
da
Heitor dos Santos Patrício,
porque
2.a região militar,
no exercício do cargo que lhe foi confiado tem ~eJllpre
posto ao serviço do seus chefe
e do prestígio do Exército todas n.s suas excepcionais
faculdades
de trn bulho
e dedicação .pelo serviço, aliadas a qualidades
de competência,
de lealda de e de carácter dignas de serem amadas
como exemplares.
Extremamente
zeloso ])1:'10
serviço, fazendo-se
respeitar
em extremo p('10..; subordinados e pela população
civil , militar
com um alto
sentido de disciplina
e de cumprimento
dos deveremilitares,
emprega- e totalmente
mo exercício
ela sua
proflssão, velando constantemente
pela boa preparação
militar
dos seus subordinados
e 'pre~tando ao Exército
e às instituições
militares
serviços distintos,
relevantes
e extraordinários.
Ministério
elo Exército,
13 de Agosto
O Ministro da Defesa Nacional
e interino

Fernando

de 105 .do Exército,

dos Santos Costa.

Manda
o Governo
da República
Portuguesa,
pelo
Ministro
da Defesa Nacional
e interino
do Exérci to,
louvar o brigadeiro
ele infantaria,
2.° comandante
(la
3.a d ivi ão do Exército,
Francisco
Holbeche Pino, porque -no exercício elo cargo que lhe está confiado tem
plenamente
confirmado
as suas hem conliecidns qual idades morais,
profissionais
e ele carácter.
Oficial general extremamente
dedicado i\ carreira ela"
arma", profundamente
conhecedor
do, assuntos relativos à instrução
da tropa s e dos quadro"
com qualidades de comando e ele chefia que o indicam
para o
exercício
ele altos cargo,; militnres,
colabora
intensa-
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mente na preparação militar das tropas da 3. a. divisão,
concorrendo para o seu prestígio no País e fora dele
e prestando ao Ex-ército e às instituições militares serviços con iderados distintos, relevantes e extraordinários.
Ministério do Exército, 13 de Agosto de 1958.O ~Iinistro da Defesa ~acional e interino do Exército,
Fernando dos • antos Costa.
Manda o Governo da Republica Portuguesa,
pelo
.)Iini stro da Defesa Nacional
e interino do Exército,
louvar o brigadeiro de infantaria, 2.° comandante da.
4.& região militar, João Duarte Marques, pela forma
digna e extremamente correcta como colabora com o
seu comandante de região, 'pondo ao seu dispor as suas
exC'elentes qualidades de inteligência
e de carácter,
(JS
'eu largo conhecimentos profissionais e técnicos
e a ua experiência de oficial que viveu toda a sua
carreira ao serviço das tropa .
Militar de grande espírito 'de disciplina, com um
fervoroso culto pelo dever militar e pelo prestígio do
Exército, que serve sem reticências de qualquer natureza, merece pelo exemplo da sua conduta e pelas suuqualidade' bem conhecidas de oficial muito distinto
a consielera\,ão e o respeito dos chefes c dos subordinados.
)Iini tério do Exército, 13 de Agosto de 1958.O )Iinistro da Defesa N aciona 1 e interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional e interino elo Exército,
louyar o brigadeiro de artilharia com o curso do estado-maior Abel elos Anjo, da Rocha, porque no exerr-í{',l() do rargo de adjunto
do comandante da 3.&r~gião mihtar se tem evidenciado pelas sua raras qual idades de
lealdade e de constância, aliadas a dotes de cultura
O'('1'ale profis iODaI que o categorizam como um militar
muito ilustre e pundonoro o.
. Ofi('ial de grande carácter e de g:ande espír-ito mihtar e de patriotismo, serve na carreira elas armas com
exemplar devoção e não se furta a esforço ele qualquer
natureza parn prestigiar e honrar o Exército e as ins-
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a que tem prestado
tos, relevantes
e extraordinários.

serviços

:Minist.ério do Exército, 13 de Agosto
O Ministro da Defesa Nacional
e interino

Fernando

2." Série

distin-

de 1958.do Exército,

dos Santos Costa.

1Ianda
o Governo
da República
Portuguesa,
pelo
Ministro
da Defesa Nacional
e interino
do Exército,
louvar o brigadeiro
de artilharia
Carlos de Sou a Gorgulho, porque no exercício das funções de inspector
e
de comandante
da artilharia
do corpo do Exército
pertencente
ou adstrita
à 3.& regiã6 militar
tem constantemente
confirmado
as suas excelentes
qualidades
profissionais,
de comando e ele chefia, aliadas a dotes
de capacidade
técnica e a virtudes
morais e militares
que raramente
se conjugam
na mesma pessoa.
Oficial de grande coragem física e moral, servido por
uma inquebrantável
e.nergia em todas as oircunstâncias, exemplo
de lealdade
e de firmeza de carácter,
sempre disposto a correr todos os perigos na defesa dos
altos interesses da Nação, sabendo impor-se à consideração e ao respeito elos chefes e dos subordinados,
é um
elemento com que se porle contar para o exercício de
altos comandos ele tropas, quer em tempo de paz, quer
em tempo de guerra.
Ministério
do Exército,
13 de Ago. to de 1958.O )Iinistrü
da Defesa :N acional e interino elo Exército,

Fernando

dos Santos Costa.

)Ianc1a o Governo
da Republica
Portuguesa,
pelo
Ministro
da Defesa Nacional
e interino
do Exército,
louvar o brigadeiro
de engenharia,
comandante
ela Escola do Exército,
Emírcio
Leão Maria
Magno Teixeira Pinto, .pela forma distinta
com que exerceu com
muito brilho o comando ela Escola, onde pôs mais uma
vez à prova os seus finos dotes ele notável intaligênoia,
bom senso, capacidade
profi sional e rara disí incão
pessoal.
Oficial muito culto e criterio o, pô.' ao erviço da Escola, em totaldevoção, todas a ua excelentes qualidades de carácter,
ele dedicação e de lealdde , orientando
por forma
uperior tudo o que re. peita à sducação e à
formação profissional
elos alunos e futuro" oficiais, astudando com o maior afinco todos os problemas
re. pel-
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tantes à reforma da Escola e às suas instalações em
novos moldes .pela adopção de planos de estudo e de
trabalhos mais adequado às modernas exigências da
formação dos quadros, em tudo .prestando ao Exército
e às instituições militare
serviços distintíssimos, extraordinários e altamente relevantes.
Ministério do Exército, 13 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa X acional e interino do Exército,
louvar o coronel tirocinado de artilharia João Máximo
Tassara Machado, porque no exercício do comando da
artilharia da 3.a divi ão se tem revelado um oficial
muito competente e criterioso, interessando-se constantemente pela instrução táctica e técnica das tropas
colocadas ob a ua autoridade, cujo espírito de disciplina e de cumprimento do dever assegura um nível
notável.
Com excelentes qualidades de bom senso e de carácter,
sempre leal para com chefe e subordinados, extremamente dedicado pelo serviço e fiel executor das ordens
q.ue lhe aão transmitida,
contribui com as suas quahdadeR morais e orn o seu exemplar aprumo para o
prestígio do Exército e das instituições militares.
Ministério do Exéricto, 13 de Ago to de 1958.O :Mini tI'O da Defesa Nacional e interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
louvar o coronel de infantaria Mário José Pereira da
ilva. pelas excelent R qualidades de comando e de
carácter manife tada no exercício do cargo de comandante da E cola Prática de Infantaria,
que durante
a sua zerêneia atingiu elevado nível de preparação
táctica oe técnica e e svidenciou como um excelente
centro de in trução profi ional e moral dos quadros e
tropas da arma.
Oficial dotado de notáveis qualidade de inteligência,
bom sen o e competência profissional, sabendo-se impor
pelo seu exemplar aprumo, pela sua firmeza, pelo seu
arreigado e. pírito de disciplina e pela sua conduta,
,ernpre di tinta em todas ns circunstâncias,
pr siou à.
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sua arma e ao Exército serviços que, com toda a j ustiça, d evem ser considerados distintos,
relevantes e
extraordiué.rios
.
Presidência do Conselho, 12 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portugue a, pelo
Ministro da Defesa ~ acicnal e interino do Exército,
louvar o coronel de infantaria João da Costa Moreira,
pela forma distinta como soube comandar o regimento
entregue à sun honra ,de oficial, que nunca se furtou a
sacrifícios nem canseiras para prestígio da sua farda
e do Exército, que estremece, e das instituições militares que serve, sem desfalecimentos nem defecções.
Oficial muito culto e entusiasta, sabe galvanizar em
proveito do bem público O'S subordinados que comanda
ou orienta, despertando-lhes os sentimentos patrióticos
e o espírito militar, assegurando assim a formação do
espírito e corpo e a coesão e disciplina das tropas que
comanda com muito aprumo e impecável
dignidade.
Presidência do Conselho, 12 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
Manda o Governo ela República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa ~ acional e interino do Exército,
louvar o coronel de infantaria Miguel da Conceição
Mota Carmo, pelos altos e relevantes serviços prestados
ao tiro nacional e à instrução no Exército na direcção
do campo de tiro da serra da Carregueira, que exerce
com muito distinção, aprumo e espírito de eriedade já
há alguns anos.
Oficial muito leal, zeloso e dedicado pelo serviço e
pelo prestígio do Exército,
em,pre atento ao. deveres
que lhe competem ou ao cumprimento das missões que
lhe são OU foram confiadas, dotado de verdadeiro espírito de sacrifício, ele excelente carácter e de notáveis
qualidades militares e profissionais, prestou à sua arma
e ao País serviços distintos. extraordinários e relevantes.
Presidência elo Conselho, 12 rle Agosto de lfl58.O Ministro da Defesa ~acional e interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
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Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
louvar o coronel de infantaria ~Ianuel Magro Romão,
pela extrema lealdade, inexcedível correcção e notória
autoridade com que chefia o regimento cujo comando
foi entregue à sua honra de oficial intimorato, que
não enj eita responsabilidades nem esconde atitudes.
Oficial muito inteligente, de inexcedível dedicação
pela carreira das armas e constante zelador do seu prestígio, soube O'anhar a afeição e o respeito dos seus subordinados e da população civil e mobilizar em favor
da exemplar preparação militar e moral da sua unidade
dedicações e energias que outros só muito dificilmente
poderiam reunir, contribuindo assim, na sua esfera de
aC9ão, para o prestígio do Exército e das instituições
~llitares, a que prestou serviços distintos, extraordinárIOSe relevantes.
I:>

Presidência do Conselho, 12 de Agosto de 1958. O Ministro da Defesa K acicnal e interino do Exército,
Pernando

dos Santos

Costa .

..

. Manda o Governo da República Portuguesa, pelo MinIstro do Exército, louvar o coronel de infantaria Arlllando Francisco Páscoa, porque, há cerca de dezoito
an?S, tanto no desempenho de funções docentes, em que,
eVIdenciando larga e profunda cultura geral e profission~l, deu ao ensino das matérias que professou um alto
nlvel pedagógico e técnico, como nas de 2.° comandante
e noutras que tem sido chamado a desempenhar, sempre
revelou clara compreensão rios problemas e dos objectíxos. essenciais inerentes à Escola do Exército, extrema
~dlcação, elevado espírito de sacrifício e marcada capaâldade de orgnnização, servindo sempre com inteira lea1ad~ e probidade em todas as circunstâncias, dando
~amfe, tas provas 'de er possuidor de notáveis dotes de
lnt Ii
1
'
e 19~ncia e de carácter serviços estes que devem ser
con~iderados importantes 'e distintos .
. Mini tério do Exército 2~ de Acosto de 1958. - O Minlstr d
,~
.
D
o o Exército Afonso Jla!JalllCles de Almeida rern(lndeIJ.

'

.

lf~~nda o Governo da República Portuguesa,
pelo
lolnlstro da Defesa
acional e interino do Exército,
'UVal' o coronel de artilharia João António Montalvão
J..

796

ORDEM DO EXERCITO N.o lO

2." Série

dos Santos e Silva, pela forma distinta. e a todos os
tftulos exemplar como exerceu o comando do regimento. de artilharia n." 1, unidade a que ofereceu, há
já longo tempo, toda a sua dedicação pelo serviço,
inquebrantável
espírito de disciplina e firmeza de carácter que não receia confrontos.
Oficial muito pundonoroso, com grande amor às responsabilidades e ao prestígio da sua arma, muito firme
na acção, mas sempre compreensivo para com as
dificuldades e necessidades de quantos servem sob as
suas ordens ou recorrem ao seu valimento, dedicou-se
por forma exemplar à preparação militar e moral da
sua unidade e prestou ao Exército serviços distintos,
extraordinários e relevantes.
Presidência do Conselho, 12 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa Nacional e inte-rino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército, louvar
o coronel de artilh ar ia Fernando da Silva Ponce, porque, no exercício do comando do regimento de artilhalia pesada n ," 3, consagrou ti, preparação técnica, moral
e fí ica do pessoal da sua unidade o melhor do seu
esforço, inexcedível boa vontade, grande capacidade
profissional, que permitiram manter nas' melhores condições de eficiência não só todo o pessoal da unidade
como o valioso e delicado material que lhe está distribuído.
Difundindo entre os seus subordinados a mais alta
noção de bem servil' e de espírito militar - penhor de
uma tropa eficiente-,
evidenciou, mais uma vez, as
melhores qualidades de comando, prestando à sua arma
e ao Exército serviços que devem ser considerados distintos, relevantes e extraordinários.
Ministério do Exército, 5 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portugue a, pelo
Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
louvar o coronel do quadro do serviço de material, director da Fábrica Militar de Braço de Prata, Carlos
Luciano Alve de Sousa, pelns excelentes qualidade
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morais e profissionais,
aliadas ao inexcedível
espírito
de dedicação pelo serviço e pelo bom nome do estabelecimento que dirige de que constantemente
dá provas .
. Tendo presidido
e impul ionado com a maior autoridads e proficiência
reconstrução
da fábrica depois
da grave explosão que a atingiu e em parte destruiu,
orientou depois a montagem
da fábrica de munições de
artilharia
e a produção para o astruugeiro
de um imp_ortante lote de tais munições pela primeira
vez realIzada em Portugal,
o que, pelo rigor de fabricação
e
excelente organisação
de produção,
contribuiu
para o
prf:'~tígio da ind üstria militar
portuguesa
no estrangeiro, prestando
assim ao Exército
e às instituições
n:ilitares
serviços distintos,
relevantes
e extraordiuáà

rIOS.

Ministério
do Exército,
13 ele Agosto ele 1958.-O Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Femando
dos Santos Costa.
~I~ncla o Governo ~a República
Portuguesa,
pelo
lhlllstro
da Defesa :x acioual e interino
do Exército,
1011\'"aro tenente-coronel
do corpo do estado-maior
José
1e Oliveira Vitoriano,
pela extrema
correcção,
muita
Iealdade e grande dedicação com que exerceu durante
~~rg-?Ranos o difícil cargo ele chefe da Repartição
elo
G ahlllete do Mini: tro do Exército,
onele pôs à prova
a~ suas excelentes qualidades
(le carácter e a sua capaCIdade profissional
como componente
destacado da corporação do Estaclo-~faior
do Exército.
Oficial de grandes
qualidades
morai
e de grande
correcç'ito pes oal, abendo- e lazer estimar e respeitar
pelos seus chefes e camaradas,
soube manter excelentes
leIa
~ com os comandos e chefe, ele serviços,
.
t < Ç'O(>s
a toe1os
a. endendo com a sua afabilidnde
de trato e conhecida
~trn~li('idade,
honrando
o prestigio
do Exército
c das
~l\"htlli\õe
militare"
a que pre tau serviços que devem
ser considerados
di. tintos, relevantes e extraordinários.

l

O ~f~l1~stério elo Exército.
] 0 de Agosto de 1958.~flll1 iro ela D fe: a ~acional
interino do Exército,
ernando dos
ant os Costa.

F

L

lf:M~nda Q Governo da República
Portugue a, pelo
{}olulstro da Deíe a 1 acional , louvar o tenente-coronel
('orpo do estndor-mnior
Francisco
Rafael
Alves,
T
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pela excelente colaboração que durante vários anos
prestou ao Ministro da Defesa Nacional no que particularmente toca aos problemas militares da I'ndia, sobretudo no respeitante às operações ali ocorridas e à
defesa da soberania naquela parcela distante do território, pátrio, manifestando sempre excelentes qualidades
e muito bom senso, saber e competência profissional,
preparando convenientemente todas as decisões ministeriais, dedicando-se ao serviço sem restrições de qualquer natureza, acompanhando com muito conhecimento
e a maior prudência os factos políticos e sociais na India
ocorridos e prestando às instituições militares e à causa
da defesa da Índia Portuguesa serviços considerados
distintos, extraordinários e relevantes.
Presidência do Conselho, 12 de Agosto de 1958. O Ministro da Defesa .Nacional, Fernando dos Santos
Costa.
Manda o Governo da Republica Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa l'acional e interino do Exército,
louvar o tenente-coronel do corpo do estado-maior José
Sacad ura Moreira da Câmara, porque no exercício do
cargo ele chefe elo estado-maior da 3.a divisão do Exército se tem revelado um oficial do estado-maior muito
distinto e consciencioso, ele grandes virtudes morais 'e
de carácter, sempre atento ao prestígio elos chefes, para
fluem trabalha sem [imitações, e às conveniências e
necessidades das tropas, por quem se sabe fazer respeitar
pela sua afabilidade e trato simples, sem menosprezo
do fiel cumprimento do dever militar e da disciplina .
. Oficial com invulgares conhecimentos profissionais e
de notável cultura, dotado de grande espírito militar
e de exemplares predicados de correcção e dignidade,
contribuiu com a sua acção e o seu exemplo para o prestigio do Exército e das instituições militares, a que
tem prestado serviços distintos, relevantes e extraordinários.
~finistério do Exército, 13 de Agosto de 1958.O ~finistro ela Defesa Nacional e interino elo Exército,
Fernando dos Santos Costa.
~fanela o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro elo Exército, louvar o tenente-coronel
do corpo
do estado-maior António da Cruz Gromicho Boavida,
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pela notável acção desenvolvida na Escola do Exército,
em todas as missões que tem sido chamado a efectuar,
há cerca de dez anos, cumulativamente com outras estranhas à mesma Escola, sem desfalecimento ou quebra
de rendimento, pondo acima de tudo as instituições militares, que vem prestigiando em elevado grau, quer
no desempenho de funções docentes, quer em comissões
de estudo de problemas relacionados com o ensino e
organização militares, quer por meio de publicações
castrenses, evidenciando sempre uma inteligência clara,
profundos conhecimentos e destacados dotes de carácter, prestando desta forma serviços que devem ser considerados extraordinários e distintos.
Ministério do Exército, 22 de Agosto de 1958.O Ministro do Exército, Afonso Magalhãe.~ de Almeida
Femandes .
. Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Miuistro da Defesa Nacional e interino do Exército, louvar
tenente-coronel de infantaria Albertino Carreira Maliano, porque no exercício do comando do batalhão de
metralhadoras n. o 2 patenteou os seus elevados dotes de
bom senso, extraordinária
boa vontade e reconhecida
C'apacidade profis ional, postos com o maior entusiasmo
e dedicação ao serviço da sua unidade, que mantém em
elevado nível de eficiência.
. Soube servir com o maior entusiasmo e dedicação e
lllcutir nos seus subordinados o mai elevado espírito
militar.
Manifestou assim, mais uma vez, excelentes dotes de
('omando e elevado espírito de bem servir, prestando à
sua arma e ao Exército serviços que devem ser considerado di tintos, extraordinários e relevantes.

°

Ministério do Exército, 5 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
~.anda o Governo da República Portuguesa,
pelo
lhlllstro da Defesa Nacional, louvar o tenente-coronel
de infantaria António de Almeida Andrade, porque no
exercício do cargo de chefe da delegação portuguesa
ao Oonselho Internacional
de Desporto Militar e em
muitas outras mi ões e comissões de erviço de que foi
enc1arregado se houve sempre 'com a maior lealdade
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e distinção, pondo à 'prova qualidades de dedicação, de
trabalho e de ponderação verdadeiramente exemplares.
Prestigiando sempre o bom nome do País e das suas
forças armadas em todas as competições e conferências
em que tomou parte, fazendo-se respeitar e ouvir com
autoridade pelas delegações de outros países, nunca se
poupando a esforços para que as representações portuguesas se houvessem sem:pre com muita distinção,
perfeitamente conhecedor das responsabilidades que lhe
cabiam, prestou ao País e às instituições militares serviços distintos, extraordinários
e relevantes.
Presidência do Conselho, 12 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa Nacional , Fernando dos Santos
Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
louvar o tenente-coronel de cavalaria António Camilo
de Sá Pinto de Abreu Sotomaior, porque durante os trê
anos em que comandou 00 grupo de carros de combate
do regimento de cavalaria n ." 8, destacado em Santa
Margarida, num período muito difícil de {)rganizaçuo
em que foi necessário corrigir deficiências que tolhiam
o bom desenvolvimento do serviço da unidade, contribuiu com as suas naturais qualidades de muito competência e manifesto espirito de disciplina e de iniciativa
para o nível presentemente atingido pela mesma unidade, a que ,consag'r{)u toda a sua capacidade de trabalho e espíri to de bem servir.
Deixando na unidade uma obra bem estruturada.
que resiste ao tempo e às improvisações fáceis, prestou
à sua arma e ao Exército serviços que com a maior
satisfação me apraz classificar de distintos, excelente
e extraordinários.
Ministério do Exército, 13 de Agosto de ]958.·_
O Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército.
louvar o major do corpo do estado-maior André da
Fonseca Pinto Bessa , porque no exercício do cargo de
adjunto do Gabinete elo Ministro do Exército, cuja
chefia lhe esteve por várias vezes interinamente
eu-
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tregue_, pô mais uma vez à prova as suas qualidades
d.e oficial do estado-maior distinto e competente e quah~a~e de carácter, dedicação pelo serviço, lealdade e
dlstlllÇão pessoal que não é fácil reunir no mesmo grau.
En('arregado especialmente do estudo de problemas
relativos à ordem pública ou referentes a questões de
reorganizac;:ão de alguns serviços do Exército, promoveu
sempre os mesmos estudo com a maior seriedade e
O?jectividade, trabalhando na redacção dos respectivos
dIplomas com muita honestidade intelectual e raro zelo,
em tudo prestando ao Exército e às instituições militares serviços distinto, relevantes e extraordinários.
Ministério

elo Exército,

13 de Agosto de 1958.-

O Ministro da Defesa X acional e interino do Exército,
Fernando

dos Santos

Costa.

Manda o Governo da República
Portuguesa,
pelo
Mini tro da Defesa Xacional e interino do Exército,
lOllYar o maj 01' do corpo do estado-maior José AI berty
Correia, pelo muito zelo, extrema lealdade e inexcedível
dedicação com que. na sua qualidade de oficial da Dil'~cção do Serviços do Ultramar do Ministério do Exército , colaborou com o Ministro no estudo de todos os
problema:;; de organização e rearmamento das forças do
11ltramar.
Oficial do estudo-maior muito distinto e profundamente conhecedor dos problemas militares confiados i:t
Sua reflexão e ao seu brio de militar muito correcto
e de excelente carácter,
procura sempre imprimir o
maior espírito de seriedade aos seus estudos e trabalhos, transformando-se num colaborador inestimável
e
pre tunda as. im ao Exército e tt defesa nacional serviço. distintos, extraordinários e relevantes.
Lisboa 12 de Arrosto de lf)58. - O Ministro da De'
~
i esa Nacional
e interino
do Exército, Fernando
dos
Santos

Costa.

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Mini tro da Defe a ~acional, louvar o major do corpo
do e tado-maior Hsrmes Araújo de Oliveira, pela exc;le~te colaboração prestada ao ~inistro
da Defesa
NaCIonal como adjunto do seu Gabinete, sobretudo nos
~ suntos relativo à organização militar do ultramar e
a defe a da India Portuguesa.

802

ORDEM DO EXERCITO

N.o 10

2.' Série

Oficial do estado-maior muito distinto e inteligente,
possuidor de uma invulgar cultura e de uma capacidade
de estudo e de trabalho que podem classificar-se de
excepcionais, tem assegurada uma carreira brilhante
e um lugar de muito relevo no seio da organisaçãc a
que pertence.
Presidência do Conselho, 12 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa Nacional, Fernando dos Santos
Costa.
Manda o Govetno da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, louvar o major do corpo do estado-maior Raul Ribeiro Ramos, porque, quer nas funções
docentes que vem desempenhando na Escola do Exército, há cerca de dez anos, quer nas que presentemente
desempenha, cumulativamente com as de professor, no
Gabinete de Estudos da mesma Escola, tem evidenciado
excepcionais qualidades de trabalho, ponderação,
espírito de sacrifício e grande competência profissional, as
quais, servidas por seguros dotes de inteligência, fino
trato e carácter integro, lhe permitiram desempenhar-se
cabalmente das variadas missões que tem prestado, nomeadamente no estudo dos problemas relacionados com
a remodelação do ensino e organização escolares, creditando-se assim como oficial de estado-maior de elevados méritos, serviços que devem ser considerados relevantes e distintos.
Ministério do Exército, 22 de Agosto de 1958.O 1linistro do Exército, Afonso Magalhães de Almeida
Fernandes.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército, louvar
o major de infantaria João Maria da. Silva Delgado,
pela invulgares qualidades de aprumo, grande dedicação pelo serviço e muito boa competência profis sional
e técnica, reveladas tanto no serviço de instrução da sua
unidade como em todos os outros de que tem sido encarregado, demonstrando
empre de forma bem vincada as
suas excelentes qualidades militares. Nunca se furtando
a todo e qualquer erviço, muito contribuiu com a ua
acção pessoal para o elevado nível de preparação moral
e profissional atingido pela sua unidade, que prestigiou
sempre com o melhor do seu esforço, prestando assim ao
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Exército erviços que devem ser considerados distintos,
relevantes e extraordinários.
Ministério do Exército, 5 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa X acional e interino do Exército,
Pernando

dos Santos

Costa ..

. Manda o Governo da República Portuguesa,

pelo Mi-

ui tro da Defesa Nacional e interino do Exército, louvar

o .major de infantaria Licurgo António Pina, pela forma
dIstinta e eficiente com que serve no batalhão de caçadores n." 7 e pela inexcedível dedicação, excepcional
zelo, grande lealdade e proficiência manifestadas em
toda a sua longa carreira profissional, em que tem demonstrado qualidades militares e de carácter dignas de
serem apontadas como exemplo.
Ministério do Exército, 5 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa K acional e interino do Exército,
Fernando

dos,

antos Costa .

. Manda o Governo da República Portuguesa, pelo MinIstro da Defesa X acional e interino do Exército, louvar
o maj or de infantaria J o é Herdade Telhada, porque,
durante todo o tempo em que tem ervido no batalhãc
de. metralhadoras n." 2, de que é 2.° comandante, tem
e;-Idenciado grande aprumo militar, elevada competência profissional e muito apreciáveis
qualidades de carácter, que o impõem como um excelente oficial, ao mesmo
tempo ponderado e enérgico, digno de ser apontado como
t'xel1lplo a seguir.
Ministério do Exército, 5 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa X acional e interino do Exército,
Fel'llando

dos Santos

Costa.

~Ianda o Governo da República Portuguesa,
pelo
:i\IIni tro da Defe a X acicnal e interino do Exército,
louvar o major de infantaria, comandante do batalhão
n.s 5, José Augusto Henrique
Monteiro Torre Pinto
B~)ares, pela maneira altam ente distinta como tem sabIdo comandar a sua unidade, mantendo-lhe firmemente
o seu alto espír-ito de disciplina e elevado o seu nível
de preparação militar e técnica.
O~cial de excepcionais qualidade'.morai
, fazendo do
sentllnento da lealdade um verdadeiro culto e do prin-
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cípio da honra militar leme constante da sua vida, inteligente, de largo saber profissional, de inexcedível
aprumo e grande dedicação pelo serviço e pelo prestígio
das instituições militares, prestou n'a sua actual comis<ão e nas missões que anteriormente
lhe foram confiada, serviços distintos, extraordinários e relevantes:
Presidência do Conselho, 12 de Agosto de 1958.O )Iinistro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Fernando

dos Santos

Costa.

)Iancla o Governo da Repúbl ica Portuguesa, pelo Miuistro da Defesa Nacional e interino do Exército, louvar
o major de artilharia Alberto Augusto da CORta Andrade , porque no regimento de artilharia pesada u.? 3,
unidade a que pertence, se tem evidenciado como oficial
de eleyada~ qualidades ele carácter, de notáveis dotes de
comando, grande competência profissional e inexcedível
zelo no desempenho de todas as funções de quP tem sido
encarregado, muito contribuindo para elevar o nível de
preparação e disciplina da sua unidade.
)Iinistério
O )Iinistro

do Exército, 5 de Agosto de 1958.da Defesa Nacional e interino do Exército,

Fcmnnd o dos Santos

Costa.

Manda o Governo da República
Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, louvar o maj or de artilharia Horácio Emílio Perez Brandão, porque, colocado
no Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, prestou ao
Ministro, nos limites da sua competência especializada,
uma excelente e muito útil colaboração, estudando os
problemas com muita seriedade e acerto e dando sempre
provas de muita competência e de dedicação pelo serviço, não se .poupando a trabalhos de qualquer natureza
para que os assuntos submetidos à sua análise fossem
completamente e clarecidos, facilitando assim, em alto
grau, a acção dos chefes, que serve com a maior lealdade
e honestidade, e prestando assim às ins tituições miliünl'~ e II defesa nacional serviços distintos, e. traordiuãrio- t' importante ..
Presidência do Conselho, 12 de Ago to de 1958.O Ministro da Defe a Nacional, Fernando dos íantos
Costa.
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_lf~ll(la o Governo da República
Portuguesa,
pelo
lrmlstro
da Defesa X acional e interino
do Exército,
10:lVar O major de cavalaria
Paulino
Magalhães
Correra, porque durante o tempo em que tem comandado
c~m muito brilho O grupo de carros de combate do reg-.llnento de cavalaria
n.? 8 destacado em Santa Margarida imprimiu
à Rua unidade uma notável coesão moral
e material,
acompanhando
com muita autoridade
todos
0" problema
orgânicos
e de manutenção
que se lhe
depararam,
aumentando
constantemente
o grau de preparação e de disciplina
dos seus subordinados,
valorizando notàvelmente
a eficiência dos esquadrões de carros
que lhe estão afectos, no que tudo prestou à sua arma
e ao Exército
serviços distintos,
extraordinários
e relt'yantE'R.
Lishoa, ]2 de Agosto de 1958. - O Ministro da Defesa Xacional
e interino
do Exército,
Fernando
dos
Santos Costa.
~anda
o Governo da República
Portuguesa,
pelo
lrmistro
da Defesa ~aêional
e interino
do Exército,
louvar o major ele cavalaria
do regimento
de cavalaria
ll. ° 8 A utónio
José Ramalho
Xavier,
pelas excelentes
qualidade
militare
e de devoção pela profissão das
arma
empre revelada.
durante toda a sua carreira.
Dotado de grande
espírito
de disciplina,
extrema111ente dedicado pelo serviço, com uma alta compreenS,lO do dever militar e de bem marcado carácter, tem-se
sempre evidenciado
como um ine. timável
colaborador
dos seus chefes, quer na unidade em que presentemente
. e 1'\' e , e onde se soube fazer estimar e respeitar,
quer
nas diferentes
comissões de serviço que lhe têm sido
(' no ultramar.
t'onfiac1a,.; na metrópole
1,i,.;1>oa, 12 de Arrosto de 1968. - O Ministro da DeXacional
t' i~ltel'illO do Exército,
Fernando
dos
8((IIt08
Costa,

fhi(t

Manda
o Governo da Rapública
Portuguesa,
pelo
Ministro da Defe a Nacional,
louvar o major de cavalaria Jo é Maria Guede
Cabral de Campos, pela larga
('ontribuição
com que t m concorrido
para o regular
lLncionamento
do erviço ele material
automóvel
da
3.~ divi ão,
pecialmente
no que re peita a material
blIndado,
pondo na missão que lhe foi confiada a sua

f
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notória
competência
técnica,
capacidade
proâssional
e grande amor à carreira
das armas e ao prestígio
do
Exército,
mobilizando
e despertando
boas vontades
e
dedicações
dentro e fora das fileiras militares,
concorrendo em alto grau para que o material
se mantenha
em perfeito
estado de serviço e poupando
ao Estado,
com o seu zelo inexcedível,
avultadas
somas, honrando
assim o seu carácter íntegro e a arma a que rpertence
e a que tem prestado serviços distintos,
extraordinários
e muito importantes.
Presidência

O Ministro

do Oonselho, 12 de Agosto de 1958.da Defesa Nacional,
Fernando dos Santos

Costa.
Manda o Governo da República
Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, louvar o major engenheiro
do quadro do serviço de material
Jo é Vasco Lobato
de Faria Roncou, pela inexcerl ível dedicação posta no
serviço da secção que dirige na Fábrica
Militar
de
Braço de Prata,
desde a montagem
e organização
do
trabalho
nas oficinas dessa secção, ~t instrução
permanente do pessoal e à eficiência elo trabalho
de precisão
em grande série, no qual pôs em prática as modernas
regras de veriflcnção
estatística
de qualidade.
Pelo difícil trabalho que vem realizando
com pleno êxito, tem
demonstrado
magníficas
qualidades
de oficial organizador e discipl iundor e ele engenheiro
muito estudioso,
competente
e criterioso.
Os serviços presta dos por este oficial merecem
ser
classificados
de distintos,
relevantes e extraordinário".
Lisboa, 12 de Ago to de 1958. - O Ministro
fesa Nacional,
Fernando dos Santos Costa.

da De-

Manda o Governo
ela República
Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nncicnal , louvar o major engenheiro
do quadro do serviço de material
Abílio Antune
da
Mata, em serviço na Fábrica Militar de Brnço de Prata,
pelo cuidadoso est udo, método e dedicação
po tos na
organização
e trabalho
da secção ele verificação
geral,
onde se revelou um engenheiro
muito competente,
cujo
esforço, em cooperação com. o do engenheiro,
da outras
ecçõe , em. muito
em contribuído
para a magnífica
eficiência do tra ba lho qu vem sendo renlizado.
í
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ofir-i al merecem

ser

e extraordinário
O Ministro
Costa.

da De-

~anda
o Governo da República
Portuguesa,
pelo
Mllli tro da Defesa K acional, louvar o major engenheiro
d? quadro do serviço de material Gualdiuo Leite da
Sll'n, Matos, porque,
endo engenheiro
duma das novas
~ecç'õe' de auuuições da Fábrica
Militar
de Braço de
Prata,
demonstrou,
quer na montagem
e organização
das uas oficinas, quer na posterior execução do fabrico.
altas qualidades
de organizador,
aliada
a magnífica
cultura
técnica
e espír-ito de discip lina, qualidades
es as que têm permitido
uma perfeita
realizução do
trabalho,
revelandoe de te modo um óptimo cooperador da direcção e um engenheiro
muito competente.
O . erviços prestados
por este oficial merecem
ser
con iderados
distintos,
relevante
e extraordinários.
Lishoa, 12 de Ago-to ~e 1958. fesa Sacional,
Fernando dos Santos

O Ministro
Costa.

da De-

~I~nda o Governo
ela Repúhlica
Portuguesa,
pelo
j\.hlllstro da Defea X acioua l, louvar o major engenheiro
do quadro do serviço de material
Heitor Ramallieiru
Ca:rrapichano,
pelo excepcional
inferes oe, critério
e
cllulado posto' no en-iço a seu cargo, estudando profundamente cada caso, resolvendo
sérias dificuldades
técllicas e instruindo
o seu pessoal de modo a conseguir
tra?alho
em série de execução perfeita,
demon trando
aSSIl1l ser engenheiro
muito distinto, competente,
culto
e estudio o.
Os serviços prestados
por este oficial merecem
ser
C'ollRÍderados distintos,
relevantes
e extraordinários.
Li~hoa. 12 de Agosto
fesa Nacional,
Fernando

de 1958. dos Santos

O Ministro
Costa.

da De-

~ancla
o Governo
ela Repübl ira Portuguesa,
pelo
l11nistro da Defesa X acional , louvar o major engenheiro
<lo quadro elo serviço de material
Manuel Pereira
dos
• antos, em ...erviço na Fábrica
Militar
de Braço de
Prata,
oficial
dl inexcedível aprumo
moral,
com
lllagníficas qualidade ...de trabalho.
espírito de . acrifício
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e inteligência, porque, no gabinete de preparação de
tra balho que organizou, ou nas proyas, a seu cargo, no
campo de tiro, tem sido um precioso cooperador da direcção da Fábrica, 'preyendo, calculando, executando e
fornecendo, sempre com exactidão e eficiência, todos os
elementos ou informações, não só necessários ao trabalho das secções, como à direcção, revelando-se um engenheiro altamente competente, distinto, de quem muito
há a esperar.
Os serviços prestados por este oficial merecem ser
considerados distintos, relevantes e extraordinários.
Lisboa, 12 de Agosto de 1958. - O Ministro da Defesa Nacional, Fernando dos Santos Costa.
~Ianda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa ~ acional e interino do Exército,
louvar o major elo extinto quadro de oficiais do secretariado militar Viriato Egídio, porque no exercício do
cargo ele chefe dos serviços de secretaria da Repartição
elo Gabinete elo Ministério do Exército deu durante
largos anos provas das mais exemplares qualidades de
lealdade, dedicação pelo serviço e grande amor à carreira de armas.
Oficial ele grande correcção e dignidade pessoais, com
dotes de caráter e de brio militar que o impõem como
militar para quem o cumprimento do dever militar
constitui um verdadeiro culto, modesto nas atitudes e
no trato, mas sempre possuído do espírito de maior
seriedade pessoal, é um auxiliar precioso e digno ela
maior consideração dos chefes e dos subordinados.
Ministério do Exéricto, 13 de Ag-osto de 1958.O Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
~Ianda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, louvar o capitão de infantaria Alberto Alves Pinto Baptista, porque no exercício do cargo de ajudante de campo do Mini tro do
Exército se comportou sempre com a maior correcção,
lealdade e dedicação, cumprindo com muito zelo e distinção as missões que lhe foram confiada, sempre atento
a todos os factos que pudessem concorrer para maior
prestígio do Exército e para a regular satisfação dos
legítimos interesses dos seus camaradas.
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Oficial muito distinto
e aprumado,
desempenhando
sem hesitações
de qualquer
natureza
todos os serviços
de que <é encarregado,
merece a estima dos chefes e
subordinados
e prestou nesta comissão ao Ministério
e. às instituições
militares
serviços considerados
distmtos, relevantes
e extraordinários.
Presidência
do Conselho, 12 de Agosto
O Ministro
da Defesa Nacional,
Fernando
Costa.

de 1958.dos Santos

:lianda o Governo da República
Portuguesa,
pelo Miuistro da Defesa Nacional e interino do Exército, 1011var
o capitão de infantaria
Júlio Carlos Matias, porque no
batalhão
de metralhadoras
n ," 2, unidade
a que pertence, tem evidenciado
grande entusiasmo,
apreciável
dinamismo,
grande lealdade e um firme carácter. Oficial
muito jovem ainda, tem revelado notável competência
profis~ional, a par de uma invulgar dedicação por todos
os serviços de que é incumbido,
e muito tem contribuído para li eficiência ela sua unidade.
)IiniRtério
do Exér~ito,
5 de Agosto
O ~Iinistro da Defesa Nacional e interino
Fernando dos Santos Costa.

de 1958.do Exército,

:li'anda o Governo da República
Portuguesa,
pelo Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército, louvar
o capitão de infantaria
do batalhão
de caçadores n. o 7
Eurico Gonçalves
Bigote de Almeida,
porque na sua
unidade tem sido um prestimoso
colaborador
dos seus
Superiores, não se poupando a esforços para suprir algumas dificuldades
resultantes
da falta de pessoal e das
deficientes
instalações
da sua unidade.
Oficial muito
trabalhador,
de grande dedicação e lealdade, tem posto
o melhor do seu entusiasmo
e apreciável
competência
profissionnl para elevar o nível de eficiência da sua unidade, pelo que é merecedor de e;;pecialmenção.
do Exército,
5 de Agosto
da Defesa Nacional e interino
FC'I'/I(lIldo dos Santos Costa.
)Iinistério

fi ~Iinistro

de 1958.do Exército,

:lianda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro da Defe fi Nacional e interino elo Exército, louvar
o capitão de artilharia.
.Alrlemnr Dias Costa, do regi-
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menta de artilharia pesada n. °3, pela inexcedível dedicação, excepcional zelo e grande lealdade com que tem
servido na sua unidade, onde tem evidenciado, a par de
elevada competência profissional, apreciáveis
qualidades de organizador e invulgar intusiasmo por todos (l~
assuntos à sua responsabilidade, sendo por isso merecedor da consideração dos seus superiores, da admiração
elos seus camaradas e do respeito dos seus inferiores.
Ministério do Exército, 5 ele Agosto ele 1958.O Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, louvar o capitão de cavalaria Alfredo Alexandre Fernando Ordaz Mangas, porque no exercício do eargo de ajudante de campo do
Ministro do Exército se houve sempre c-om o maior zelo
e inexcedível lealdade no cumprimento
de todas as
missões que lhe foram confiadas.
Oficial muito correcto e afável, procurando sempre
examinar '00m a maior objectividade
e seriedade os
pro blemas submetidos à sua análise, deu constantemente seguras provas das suas excelentes qualidades
ele trabalho e dedicação pelo serviço, prestando ao Ministro e às instituições militares serviços que devem ser
considerados distintos, relevantes e extraordinários.
Presidência do Conselho, 12 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa .Nacional, Fernando dos Santos
Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa ~ acional, louvar o capitão de engenharia Fernando Gouveia de Morais Branquinho, pelas
excelentes qualidades morais, profissionais e de carácter manifestadas durante o longo tempo em que, prestando serviço no Secretariado-Geral
da Defesa K acional, colaborou em diversos estudos e trabalhos que
correram pelo Gabinete do Ministro.
Especialmente encarregado do estudo de problemas
relativos a infra-estruturas
de indústrias militares ou
a instalações de combustíveis e outras de carácter internacional, deu largas provas da sua competência técnica, exemplar bom senso e alto espírito de seriedade
mental e honestidade de processos e prestou às institui-
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serviços distintos,

Presidência do Conselho, 12 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa Nacional, Fernando dos Santos
Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, louvar o capitão do serviço de administração
militar José Maria dos Santos,
porque, durante o largo .período de tempo em que prestou serviço no conselho administrativo
do departamento da Defesa Nacional, deu sempre exuberantes
prOY:1JSdo seu saliente es>pírito de honestidade, muita
Com'Petêll'cia técnica e marcado carácter.
Extremamente zeloso e dedicado pelo serviço, profundamente conhecedor de todas as regras e disposições
legais da contabilidade .púhlica, sempre atento ao regular seguimento dos processos que passam pelas suas
mãos e zelador indefectível do prestígio dos chefes e da
perfeita regularidade de contas, é um colaborador muito
eficiente e cheio de autoridade,
Presidência do Conselho, 12 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa Nacional, Fernando dos Santos
Costa .
. Manda o Governo da República Portuguesa, pelo MinIstro da Defesa Nacional e interino do Exército, louvar
o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército
Hilário Pereira de Almeida, do batalhão de metralhadoras n. o 2, pela maneira altamente dedicada e eficiente
C?nlo tem desempenhado todos os serviços que lhe têm
sIdo cometidos na sua unidade, em tudo se evidenciando
um oficial muito trabalhador, dotado de grande desemb~raço e de notável zelo pelos interesses da Fazenda N aClOnaI.
Mini tério

do Exército,

5 de Agosto de 1958.-

O Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Fernando dos SanttJs Costa.
~anda o Governo da República Portuguesa,
pelo
MInistro da Defe a N acicnal, louvar o capitão do quadro do serviço auxiliares do Exército, na situação de
reserva, Álvaro Lopes de Oliveira, chefe da secretaria-
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-geral da Fábrica :Militar de Braço de Prata, que, pela
inexcedível dedicação pelo serviço, pela sua honestidade, pela lealdade e desejo de em todos oS actos procurar defender os interesses da Fábrica, prestigiá-la e
engrandecê-la, pelo espírito forte e animoso com que
encarou o muito trabalho a seu cargo, tem demonstrado ser um auxiliar preciosíssimo da direcção, com
extraordinárias
qualidades que fazem dele um valor.
Os serviços prestados por este oficial merecem ser
classificados de distintos, relevantes e extraordinários.
Lisboa, 12 de Agosto de 1958. - O Ministro da Defesa Nacional, Fernando dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, louvar o capitão chefe
de banda de música, na situação de reserva, Armando
Fernandes, pela extraordinária dedicação pelo serviço
e inexcedível vontade de concorrer para o prestígio do
Exército, de que d.á constantes e iniludíveis provas,
não obstante estar já retirado do serviço e poder antes
preferir a sua <comodidade e tranquilidade.
Percorrendo o País em visita a todas as unidades das
diversas armas e serviços e tomando pessoalmente à sua
conta a instrução das fanfarras, imprimindo aos homens grande espírito artístico e de disciplina, despertando-lhes o brio e o garbo militares, tem contribuído
de forma decisiva para o espírito de disciplina e prestígio do Exército entre as populações, realizando uma
obra que inteiramente se lhe deve e prestando às instituições militares serviços distintos, extraordinários
e
relevantes.
Presidência do Conselho, 12 de Agosto de 1958. O Ministro da Defesa Nacional, Fernando dos Santos
Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa K acional, louvar o tenente médico
Aníbal José da Silva e Costa, porque, tendo, no Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, sido encarregado
de estudar vários problemas da sua competência especializada relativos à comparticipação
portuguesa eni
competições desportivas internacionais,
sobretudo ~o
campo da medicina desportiva, em que possui especial
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autoridade, se houve sempre por forma a patentear o
seu alto espírito de honestidade profissional e moral e
marcado carácter, fazendo-se respeitar por nacionais e
estrangeiros que com ele tiveram ocasião de privar e
~oncorrendo com o seu esforço exemplar e com a sua
llldiscutível autoridade científica para prestígio e honra
do bom nome das instituições militares nacionais.
Presidência

do Conselho, 12 de Agosto de 1958. Fernando dos Santos

O Ministro da Defesa Nacional,
Costa.

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, louvar o tenente de artilharia Fernando Jorge Freire de Andrade Castelbranco
Lobo da Costa, !porque no exercfcio do 'cargo de representante 'português no Conselho Internacional do
Des,porto ~IiEtar ena organ.sação de várias competições desportivas em que as forças militares rpor,tuguesa&. têm participado 'se houve sempre com a maior
sel'ledade e rectidão d,ll carácter, esforçando-se
constantemente porque o bom nome de Portugal e das suas
for}'as armadas saia ~restigiado,
!preparando com o
malOr cuidado as orgauisaçôes
que lhe ão confiadas
e animando o espírito Ipatriótico e desportivo dos atletas
P?r,tugueses, merecendo o respe; to dos militares naCIonais e estrangeiros que com ele privam e prestando
assim ao País e às uas instituiçôe
militares serviços
que merecem ser elas sificados de distintos, relevantes e
extraordinários.
Presidência 'do Conselho, 12 de Agosto de 19ó8. O Ministro da Defesa X acional. Fernando dos Santos
Costa.
~~nda o Governo d a República Portuguesa,
pelo
~Lnlsrt,ro da Defesa Nacional, louvar o alferes do quadro dos serv.ços auxi liares do Exército David Coelho
de ~raújo, 'porque durante o tempo em que prestou
serVIÇOno Gabinete do Ministro da Defesa Nacional
se. houve sempre com a maior dedicação e lealdade,
e~'HlenlCliandoqualidades de carácter, de zelo pelo ser"IÇ~e Ipelo bem público que o da sificam Como um
ofiCIal de excelente- virtudes militares e Um cola bo-
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Presidência Ido Conselho, 12 de Agosto de 1958. O Ministro da Defesa Nacional , Fernando dos Santos
Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
louvar a directora do Instituto de Odivelas, D. Deolinda
de Oliveira dos Santos Fonseca, porque no exercício do
cargo que lhe está confiado e ao qual empresta o prestígio da sua cultura e serena autoridade, se revelou
uma funcionária e educadora muito distinta e inteligente, dedicando ao serviço e ao bom nome do Instituto a sua natural aptidão realizadora, excepcionais
qualidades de ponderação, de fino trato e de trabalho,
em tudo concorrendo para que este modelar estabelecimento de educaçíío de raparigas sob a égide do Ministério do Exército ocupe um lugar destacado entre
os seus congéneres portugueses, prestando assim serviços que nos termos do n." 9.° do artigo 22.° do Regulamento da Medalha Militar devem ser considerados
distintos, relevantes e extraordinários.
Ministério do Exército, 13 ele Agosto de 1958.O Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
louvar a subdirectora do Instituto de Odivelas, D. Ofélia Moreira de Sena Martins, pelas excepcionais faculdades de trabalho, de inteligência e de dedicação com
que colabora na realização de uma obra de educação
que em grande parte se lhe deve, tanto no seu planeamento como na sua fiel execução, e porqu.e pelas suas
qualidades pessoais de bom senso, bondade sem afectação e de fino trato, semexcluir a necessária firmeza em
tudo o que toca ao essencial, soube gtranj ear a consicleração e o respeito das colegas e de todo o pessoal auxiliar do estabelecimento, bem como a veneração das
alunas, que nela encontram sempre remédio para suas
dificuldades na vida esoolar,concorrendo
assim elll
grau decisivo para
notório prestígio de que goza o
Instituto, prestando serviços que nORtermos do n ." 9.°
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do artigo 22. do Regulamento da Medalha Militar
devem ser considerados distintos, relevantes e extraordinários.
0

Ministério do Exército, 13 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
louvar a adjunta da regente do Instituto de Odivelas
D. Ilda Gonçalves Vieira, pela extraordinária dedicação, inexcedível zelo e excelentes qualidades de trabalho que integralmente põe ao serviço do Instituto, de
que se tornou um elemento chave, honrando assim a
casa e!ll-que roi educada e a que dedicou inteiramente
todas as suas faculdades de inteligência e grandes virtudes morais, contribuindo em elevado grau para o
bom nome de que goza o estabelecimento e conquistando
a estima e a afeição não só das alunas como de todas
as dirigentes e professoras, que nela vêem uma funcionária inestimável e digna de ser apontada como exemplo.
Mini tério do Exército, 13 de Age to de 1958. O Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Fernando dos Santos Costa.
~anda o Governo da República Portuguesa,
pelo
MInistro da Defesa Nacional e interino do Exército,
louvar o corpo docente e pessoal auxiliar do Instituto
d~ Odivelas, pela maneira altamente dedicada e efiCIente com que colaboram numa obra em que o Ministro pô o melhor do seu interesse para facultar à
família militar um estabelecimento de ensino secundário para educação de rapariga
que merecesse a plena
confiança de todos aquele que no País manifestam alguma predilecção pelos problemas do ensino.
O corpo docente, e pecialmente constituído por um
escol de senhoras muito culta e competentes que fazem
do magi tério verdadeiro sacerdócio, procurando sempre os melhores métodos educativos e facultando às
alu~a. todas a po ibilidades de aproveitamento, sem
prejuízo do seu progresso mental e educacional, é largamente merecedor do respeito da açâo e do Exército,
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para 'quem abnegadamente trabalha sem restrições de
qualquer outro objectivo OU propósito que não seja a
consciência do dever cumprido.
Ministério do Exército, 13 de Agosto de 1958.O Ministro da Defesa Nacional e interino do Exército,
Eernando dos Santos Costa.

111- MUDANÇAS DE QUADRO
Tenham passagem ao quadro permanente, no posto e
situação que lhes vão indicados, nos termos dos n.08 1.0
e 2.0 do artigo 54.0 e artigo 67.0 do Decreto-Lei
n. o 36 304, alterado pelo Decreto-Lei n. o 38 916, de
18 de Setembro de 1952, os seguintes oficiais milicianos: '
Quadro do serviço de saúde militar

Alferes farmacêutico com a patente de tenente,
o tenente miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n. o 5, Carlos Machado de
Beires.
Alferes farmacêutico, o aspirante a oficial miliciano
farmacêutico, da base aérea n." 4, Manuel Luis
da Costa Cabral Correia.
(Por portarias de 13 de Junho de 1958, visadas pelo Tribunal
de Contas em 27 de Agosto de 1958, São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

IV - MUDANÇAS DE SITUAÇAo
Oficiais do quadro permanente
Ingre.ao nos quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Coronel de infantaria, supranumerário, da direcção da
arma, onde continua colocado, Raul Augusto Mesquita
da Silva, devendo ser considerado nesta situação

2.' Série
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de

(Por portaria de 5 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Capitão de infantaria, adido, Fernando Neves Pedro,
que, 'por ter deixado de prestar serviço no comando
militar de Angola, se apresentou neste Ministério em
26 de Julho de 1958, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Tenente de infantaria, adido; Sérgio Manuel Carvalhais
Ribeiro dos Santos, que, por ter deixado de prestar
serviço no comando militar de S. Tomé e Principe,
regressou em 29 de Julho de 1958, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 2&de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Quadro da arma de artilharia:

Capitão de artilharia, supranumerário, do regimento de
artilharia ligeira n.? 3, onde continua colocado, António José da Conceição Baptista, que, por ter deixado de fazer parte das forças expedicionárias ao
Estado da índia, embarcou de regresso à metrópole
em 20 de Julho de 1958, devendo ser considerado
nesta situação desde a mesma data, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Agosto de 1()~. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O222(7).

Capitão de artilharia, adido, Domingos de Magalhães
Filipa, que, por ter deixado de prestar serviço no
:Ministério do Ultramar, como governador civil do distrito de Diu, embarcou de regresso i~ metrópole em

818

ORDEM DO EXERCITO

N.o 10

2.' Série

28 de Julho de 1958, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenente de artilharia, adido, Henrique Manuel Lajes
Ribeiro, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Timor, regressou em 30 de Julho
de 1958, desde quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Quadro da arma de cavalaria:

Tenente de cavalaria, adido, Heitor Hamilton Almendra,
que, por ter deixado de prestar serviço no comando
militar de Timor, regressou em 30 de Julho de 1958,
desde quando dove ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenente de cavalaria, supranumerário,
do grupo divisionário de carros de combate, Nuno Álvaro de Couto
Bastos Bivar, que, por ter deixado de fazer parte da
mesma unidade, vem preencher vaga no respectivo
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Agosto de 1958. 'ão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Quadro da arma de engenharia:

Capitão de engenharia, adido, Carlos Amaro Sá Teixeira
de Azevedo Ferraz, que, por ter deixado de prestar
serviço no comando militar de Angola, regressou em
26 de Julho de 1958, desde quando deve ser con iderado nesta situação, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Quadro do serviço de administração militar:

Capitão do serviço de administração militar, adido,
chefe da 2. a divisão das Oficinas Gerais de Fardamento, cargo de que fica exonerado pela presente
portaria, António Custódio Alves dos Santos, que, de
regresso das referidas Oficinas, se apresentou em
25 de Julho de 1958, data desde quando deve considerar-se nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(por portaria de 12 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Oontas em 23 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Quadro do serviço de material:
Serviços técnicos de manutenção:

Tenente do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), adido, António Joaquim da
Natividade Pimenta, que, por ter deixado de prestar
serviço no comando militar de Moçambique, se apresentou em 19 de Julho de 1958, desde quando deve
ser considerado nesta situação, para preenchimento de
vaga no respectivo quadro ainda incompleto.
(Por portaria de ~2 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Quadro dos serviços auxiliares do Exército:

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, da Escola do Exército, onde continua
colocado, João Vaz Roberto, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Agosto de 1958, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, da Manutenção Militar, onde continua colocado, José Rodrigues Pimenta. devendo ser
considerado nesta situação desde 11 de Agosto de
1958, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário,
do regimento de infantaria n. o 12,
onde continua colocado, Tomás Avelino da Silva Miguel Pereira, devendo ser considerado nesta situação
desde 6 de Agosto de 1958, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Setembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
SupranurTlerãrlos
os
quadros:

Serviços auxiliares

por

exeedererTl

do Exército:

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Tomás Avelino da Silva Miguel Pereira, que,
por ter deixado de exercer o cargo de subalterno de
companhia do Colégio Militar, cargo de que fica exonerado por esta portaria, se apresentou em 31 de
Julho de 1958, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 31 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
PaeeagerTl
rãrlo:

SI altuaçAo

Forças eventualmente

constituídas

de

eupranurTle:-

no continente:

Batalhão de caçadores pára-quedlstas

Tenente de infantaria, do batalhão de caçadores pára-quedistas, onde continua colocado, Carlos Alberto
Bragança Moutinho, nos termos do artigo 3.0 do Decreto-Lei n.? 40394, de 23 de Novembro de 1955,
e ao abrigo do artigo LOdo Decreto-Lei n. o 40 395,
da mesma data, por fazer parte do referido batalhão,
devendo ser considerado nesta situação desde 31 de
Maio de 1958.
(Por portaria de 27 de Junho de 1058, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes de infantaria, do batalhão de caçadores pára-quedistas, onde continua colocado, Francisco Dias
de Oliveira Pardal Morcela, nos termos do artigo 3.0
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do Decreto-Lei n.? 40394, de 23 de Novembro de
1955, e ao abrigo do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.? 40395, da mesma data, por fazer parte do referido batalhão, devendo ser considerado nesta situação desde 31 de Maio de 1958.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Alferes do serviço de administração militar, do batalhão de caçadores pára-quedistas, onde continua colocado, João Campos Sardinha, nos termos do artigo 3.0
do Decreto-Lei n.? 40394, de 23 de Novembro de
1955, e ao abrigo do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.? 40395, da mesma data, por fazer parte do batalhão de caçadores pára-quedistas, devendo ser considerado nesta situação desde 31 de Maio de 1958.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958, visada pelo 'I'ribunal
de Contas em 11 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Forças eventualmente

constituídas

no ultramar:

Estado da I"dia

Alferes do quadro 'lo serviço de material (serviços técnicos de manutenção), adido, no comando militar de
Moçambique, 'Manuel da Rosa Leitão, 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.? 11 079, de
31 de Agosto de H)45, por ter sido nomeado para
fazer parte das forças expedicionárias ao Estado da
India (regimento de infantaria n." 3 de Moçambique),
devendo ser considerado nesta situação desde 22 de
Julho de 1958.
(Por portaria de 22 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
~aessagerY'l
No ultramar:

à esltuaçAo

de

adido:

Angola

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção) do comando militar de Angola,
J osé Martin Gama, por ter sido requisitado para
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desempenhar uma comissão de serviço no ultramar
ao abrigo da alinea c) do artigo 8.° do Decreto-Lei
n.? 39816, de 18 de Setembro de 1954, devendo ser
considerado nesta situação desde 22 de Julho de 1958.
(Por portaria de 22 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Agosto de 1958).
Moçambique

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do comando militar de Moçambique, Francisco Esteves da Silva e Manuel da Rosa
Leitão, por terem sido nomeados para desempenhar
uma comissão de serviço no ultramar ao abrigo da
alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de
18 de Setembro de 1954, devendo ser considerados
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Agosto de 1958).
Na Guarda Nacional Republicana:

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 5,
Pedro António de Barros e Vasconcelos Figueira
Freire, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comisão de serviço dependente do Ministério do
Interior, na Guarda Nacional Republicana, devendo
ser considerado nesta situação desde 8 de Agosto de
1958.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 21 de Agosto de 1958).
Na Guarda Fiscal:

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n.? 12, António Varina
Vagos, por ter sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço militar dependente do Ministério
das Finanças, na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de Agosto de 1958.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, anotada pelo Tribunal do Contas em 21 de Agosto do J958).
Na Polícia de Segurança Públlca:

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro, José da IIorta Veiga, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
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dependente do Ministério do Interior, na Policia de'
Segurança Pública, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Agosto de 1958.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, anotada
de Contas em 21 de Agosto de 1958).

pelo Tribunal

Em estabelecimentos mnttares:
Eatabelecimentoa
Instituto

de inatruçio:

de Altos Estudos Militares

Brigadeiro David dos Santos, por ter sido nomeado para
desempenhar as funções de professor efectivo do
curso de altos comandos no Instituto de Altos Estudos
Militares, por portaria desta data, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, anotada
de Contas em 21 de Agosto de 1958).

pelo Tribunal

Escola do Exército

Capitão de engenharia Jorge Teixeira Pimentel, por ter
sido nomeado para o cargo de adjunto da 7. a cadeira
da Escola do Exército, por portaria desta data, desde
quando deve ser .considerado desta situação.
(Por portaria de 12 do Agosto de 1958, anotada
bunal de Contas em 23 do Agosto de 1958).
Eatabelecimentoa

pelo Tri-

produtorea:

Manutenção Militar

Capitão do serviço de administração militar António
Custódio Alves dos Santos, por ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço na Manutenção
Militar, como chefe da sucursal em Évora, por portaria desta data, devendo ser considerado nesta situação desde 25 de Julho de 1958.
(Por portaria de 8 do Agosto de 1958, anotada
bunal de Contas em 25 de Agosto de 1958).

pelo 'Tri-

Por licença Illmltada:

Deixa de ser considerado na situação de adido no Instituto de Alto Estudos Militare , onde exercia as
funções de in trutor de educação física, cargo de que
fica exonerado pela presente portaria, continuando,
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porém, na mesma situação de adido, mas de licença
ilimitada, o capitão de cavalaria Viriato Mamede de
Brito, devendo ser considerado nesta nova situação
desde 6 de Agosto de 1958.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, anotada
de Contas em 21 de Agosto de 1958).

Passagem

à sltuaçAo

de

pelo Tribunal

reserva:

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 8, António José da Costa Cunhal,
nos termos da primeira parte da alinea c) do artigo 12.°
do Decreto-Lei n." 36304, modificado pelo Decreto-Lei n. ° 38 916, de 18 de Setembro de 1952, devendo
ser considerado nesta situação desde 10 de Julho de
1958.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente-coronel de infantaria, no quadro da arma, António de Almeida Andrade, nos termos da alínea b)
do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 36304, alterado
pelo Decreto-Lei n." 38916, de 18 de Setembro de
1952, por ter sido julgado incapaz do serviço activo
pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Agosto de 1958.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958tyisada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Agosto de 1958 . Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n.? 15, Amadeu Marques
Rodrigues, nos termos da alínea b) do artigo 12.° do
Decreto-Lei n.? 36304, modificado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 29 de Julho de 1958.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Agosto de 1958. Não são devidos omolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da Escola Militar de Electromecânica, Homero Lopes
Gonçalves, nos termos da alínea a) do artigo 12.° do
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Decreto-Lei n.? 36304, modificado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Agosto de 1958.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Setembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Oficiais de complemento
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Considerado apresentado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar serviço na província de
Moçambique, onde se encontrava em comissão militar, o alferes miliciano de infantaria Júlio Navarro
da Câmara Ferreira de Almeida, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1958,
ficando em disponibilidade.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
.
Quadro da arma de cavalaria:

Considerado apresentado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar serviço no Ministério do
Interior, na Guarda Nacional Republicana, onde se
encontrava adido, o tenente miliciano de cavalaria
Luis Maria Garcia Ribeiro, devendo ser considerado
nesta situação desde 18 de Agosto de 1958, ficando
em disponibilidade.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Quadro do serviço de administração

mUltar:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na provincia de Macau,
onde se encontrava em comissão militar, o alferes
miliciano do serviço de administração militar, adido,
Luis Manuel Vicente Gravato, devendo ser considerado nesta situaçâo desde 29 de Abril de 1958.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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adido:

No ultramar:
Angola

Alferes milicianos de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 1 (forças expedicionárias ao Estado da índia),
José Reis Barata e, do batalhão de caçadores n.? 2
(batalhão de caçadores das Beiras), Manuel Elias Romão
Martins, por terem sido requisitados para desempenharem comissão de serviço na província de Angola,
nos termos da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente,
8 e 9 de Abril de 1958.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Agosto de 1958).
Estado da índia

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de ,infantaria n." 1 (forças expedicionárias ao Estado da India),
Manuel Gonçalves de Morais, por ter passado a comissão de serviço no Estado da índia, ao abrigo do
artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação
desde 14 de Agosto de 1958.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Agosto de 1958).
P.s_gem
liciano.

à sltuac;:Ao de
da reserva:

oficiai.

mi-

Tenentes milicianos: médicos, do centro de mobilização
do serviço de saúde n.? 1, Jorge Nunos da Silva
Araújo, Alexandre Esteves Gomes, lIeitor Alves Durão e Carlos Pinto Cortês e, do centro de mobilização
do serviço de saúde n. ° 2, José Rodrigues E trela
e, veterinário, da Secção de Depósito do Serviço
Veterinário Militar, António da Cruz Bonito, nos termos dos artigos 25.° e 26.° do Decreto-Lei n.? 36 304,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 916, de 18 de 0tembro de 1952, por terem atingido o limite de idade,
devendo ser considerados nesta situação de do, rospectivamente, 30 de Maio e 5, 20, 21, 19 e 19 de
Junho de 1958.
(Por portaria de 27 de Junho de 1958, anotada pelo Tribunal
rle Contas em 8 de Julho de 1958).
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Tenentes milicianos médicos, do centro de mobilização do
serviço de saúde n.? 2, Acácio José Alves Pereira e
Manuel José Ferreira Morgado, 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, 14 e 19 de Julho de 1958.
(Por portaria de 28 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 6 de Agosto de 1958).

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 28 de
Maio de 1958, publicada na Ordem do Exército n.? 8,
2. a série, do corrente ano, que se refere à passagem à situação de oficial miliciano de reserva do
tenente miliciano médico João Baptista Gonçalves
de Araújo, do centro de mobilização do serviço de
saúde n. o 2, por se ter verificado haver já sido publicada na Ordem do Exército n. o 6, 2.a série, de 1 de
Junho de 1958.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Agosto de 1958).
ealxa

de

serviço:

"

Infantaria:

Capitão João Travaços Vinagre, desde 12 de. Abril
de 1958.
Tenentes:
António Bana Júnior,

desde 16 de Abril de

1958.
Alberto do Nascimento Franco, desde 21 de
Maio de 1958.
João da Cunha Teles, desde 23 de Junho de

1958.
Alferes:
António Baptista de Almeida, desde 10 de Abril
de 1958.
Firmino Pereira do Rio, desde 1 de Abril
de 1958.
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Armando Artur do Vale, desde 9 de Maio
de 1958.
Virgilio Horácio Antunes, desde 14 de Maio
de 1958.
Manuel Vieira Lisboa, desde 18 de Junho
de 1958.
José António Caldas Barreiros, desde 11 de
Abril de 1958.
Artilharia:
Capitão Alberto Peters Cunha, desde 12 de Maio
de 1958.
Tenente Pedro António dos Reis, desde 10 de Maio
de 1958.
Alferes Elisio Bessa de Almeida, desde 23 de Maio
de 1958.
Engenharia:
Capitão João Saldanha Pimentel Robim, desde 26 de
Abril de 1958.
Tenentes:
Augusto João Seguro Ferreira, desde 26 de
Abril de 1958.
Viriato Florêncio Canas, desde 19 de Abril
de 1958.
João Cristiano D'Kort, desde 2 de Maio de 1958.
Médicos:
Tenentes:
Eurico Carlos de Almeida, desde 30 de Abril
de 1958.
Jaime Ferreira de Carvalho, desde 13 de Abril
de 1958.
António Alberto de Barros Lopes, desde 12 de
Abril de 1958.
João Manuel de Andrade, desde 2 de Abril
de 1958.
Augusto Artur Brandão Araújo, desde 21 de
Maio de 1958.
Guilherme Machado Braga, desde 21 de Maio
de 1958.
Fernando da Silva Corroia, desde 20 de Maio
da 1958.
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José Marques da Silva, desde 20 de Maio
de 1958.
Maximino José de Morais Correia, desde 14 de
Maio de 1958.
António Mendes Costa, desde 9 de Maio de
1958.
António Martins Barbosa, desde 27 de Maio
de 1958.
António Antunes de Meneses, desde 25 de
Maio de 1958.
Rodolfo Fernandes do Amaral, desde 2 de Junho
de 1958.
António Pedro da Silva Martins Júnior, desde
3 de Junho de 1958.
Henrique Soeiro Martins Ruas, desde 11 de
Junho de 1958.
Raul da Costa Benevides, desde 14 de Junho
de 1958.
Eurico Ferreira
Alves, desde 17 de Junho
de 1958.
António Luis de Sousa Sobrinho, desde 30 de
Junho de 1958.
Aspirantes a
Joaquim
24 de
Mamede
28 de

.

oficial:
Gualberto da Cunha e Melo, desde
Maio de 1958.
Resende da Rocha Guimarães, desde
Maio de 1958.

Veterinário:
Tenente Albino Manuel Fernandes,
de 1958.
Serviço de administração

desde 5 de Junho

militar:

Tenentes:
Jorge Marques Xavier de Brito, desde 23 de
Abril de 1958.
Armando Augusto da Costa Lima, desde 6 de
Uaio de 1958.
Alferes:
Júlio Mesquita de Oliveira, desde 2G de Abril
de 1958.
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António Gonçalves Leitão, desde 6 de Maio
de 1958.
Eduardo José Buraglo, desde 5 de Maio de
1958.
Todos milicianos de reserva, por terem atingido o
limite de idade, devendo ser considerados nesta situação
desde as datas que lhes vão indicadas.
(Por portaria de 4 de Julho de 1958, anotada
de Contas em 14 de Julho de 1958).

pelo Tribunal

Tenente miliciano médico, do centro de mobilização do
serviço de saúde n. o 2, Henrique Luis de França
Félix, nos termos da última parte do artigo 3.0 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 do Hospital Militar
Principal, devendo ser considerado nesta situação
desde 22 de Julho de 1958.
(Por portaria de 28 de Julho de 1958, anotada
de Contas em 6 de Agosto de 1958).

pelo Tribunal

Abatidos:

Abatidos ao efectivo do Exército, por terem passagem
às reservas de marinha, nos termos do artigo LOdo
Decreto n. 0·37 025, de 24; de Agosto de 1948, os
alferes milicianos de infantaria, do batalhão de caçadores n. o 5, José Rodrigues de Sousa, de artilharia,
do regimento de artilharia pesada n." 2, Manuel José
da Silva Mendes de Carvalho, e de cavalaria, do
regimento de cavalaria n.? 8, João José Andrade Simões, todos em disponibilidade, devendo ser considerados abatidos desde 28 de Julho de 1958.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1958( anotada
de Contas em 28 de Agosto de 1958).

pelo Tribunal

Abatido ao efectivo do corpo de capelães militares,
o tenente graduado capelão José Pinto Pereira, licenciado, do centro de mobilização do serviço de saúde
n.? L
(por portaria de 12 de Agosto de 1958 da Repartição Geral.
Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas),
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Oficiais do quadro permanente
Armas

e serviços:

Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas prãtícss das armas e serviços, unidades e centros de mobilização:
Infantaria:
Regimento de Infantaria n.· 10

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o sargento-ajudante Manuel
Baptista Gonçalves Soares.
•
(Por portaria de 22 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 27 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Regimento de infantaria n.· 14

Capitão, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, adido, em serviço no Ministério do Interior,
na Guarda Nacional Republicana, Amãndio Ribeiro
da Costa.
..
(por portaria de 12 de Agosto de 1958" visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Agosto de 1951:1.São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257),
Regimento de infantaria

n.· 15

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do mesmo quadro, do batalhão de caçadores n." 7, Armando Martins de Araújo.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Batalhão de metralhadoras n.· 3

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o sargento-ajudante José de
Jesus Brás.
(Por portaria de 22 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257.
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Artilharia:
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.° I

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o sargento-ajudante Francisco
Ladeira.
(Por portaria de 22 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Cavalaria:
Grupo divisionário de carros de combate

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o sargento-aj udante Rafael
Santos Machado.
(Por portaria de 22 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Engenharia:
Grupo de companhias de trem auto

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o sargento-ajudante
Álvaro
Monteiro Crespo.
(Por portaria de 22 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Serviço de material:
Quadro do serviço de material
Serviços técnicos

de manutenção

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), os sargentos-ajudantes,
do
comando militar de Angola, José Martins Gama e,
do comando militar de Moçambique, Francisco Esteves da Silva e Manuel da Rosa Leitão.
tPor portaria de 22 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Agosto de 1958. São devidos smolumeutos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Diversos:
Oflcinas Gerais de Material de Engenharia

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o sargento-ajudante Vionicio
Mourão Ferro.
(Por portaria de 22 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Adidos:

No ultramar:
Moçambique
Comando militar

Capitães, os tenentes do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, adidos, em serviço no comando militar
de Moçambique, Ernesto Augusto Antunes e Artur
Macieira Cerveira.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Na Policia de Segnrànça Pública:

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do mesmo quadro, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na Policia de Segurança Pública, Abel do Nascimento Ferreira.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, visada peJo Tribunal
de Contas em 27 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Oficiais de complemento
Ar-r"l'"laa e

aer-vlc;::o&:

Ministério do Exército - Quartéis-generais
militares:

e comandos

I.' regUlo militar

Alferes milicianos do quadro dos serviços auxiliares do
E:,~r~ito, em disponibilidade, os aspir.antes a oficial
~ü;~lanos do quadro dos mesmos serviços, em dispo.
lllbllidade, Lino Manuel de Campos Duarte Silva e
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António Jorge Ferreira Filipe. Oontam a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22257).
Moçambique
Comando militar
(Companhia

de saúde)

Tenente miliciano médico, em disponibilidade, o alferes
miliciano médico, em disponibilidade, Manuel Afonso
da Silva Lima Nobre. Oonta a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1956.
(Por portaria de 23 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Agosto de 1958). São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22 257).
Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n.O 9

(Batalhão de caçadores Além-Douro)

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Luis de Almeida e Silva. Oonta a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 23 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22 257).
Regimento de Infantaria

n.O 12

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o ex-cadete
aluno n. o 265/3. a da Escola do Exército, Eurico António Sacavém da Fonseca, contando a antiguidade
desde 4 de Agosto de 1958.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1958. Não carece de visto
ou anotação do Tribunal de Contas).
Regimento de Infantaria

n.O 14

(Batalhão de caçadores das Beiras)

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Álvaro dos Santos Caldeira. Oonta a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 23 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Batalhão de caçadores n.· I

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, Rogério Cardona Gomes Cravinho. Oonta
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Batalhão de caçadores n.· 2
(Batalhão

de caçadores

das Beiras)

'I'enente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria João António Pires de Oliveira. Conta a
antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 23 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Batalhão de caçadores n.· 5
(Forças expedicionárias

ao Estado da Indla)

'I'enente. miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Orlando José do Espirito Santo Ramos.
Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 23 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de .Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n.O4

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, Augusto Madeira Ferreira. Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Cavalaria:
Regimento de lanceiros 2

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalaria Frederico José Veiga Bonacho dos
Anjos. Conta a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1957.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Setembro ele 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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N.O 10
n.O 5

Tenente miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, Vasco
Maia Aguiar de Almeida Esteves. Conta a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 23 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de cavalaria

n.O 7

Capitão miliciano de cavalaria, o tenente miliciano de
cavalaria Manuel Correia Robalo Gouveia. Conta a
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalaria Luís Novais de Câmara Pestana.
Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 10 de Agosto de 195~.l.visada polo Tribunal
de Contas em 7 de Agosto de 19D1:S.São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Serviço de saúde militar:
Centro de mobilização do seryiço de saúde n. ° 2
Graduado no posto de capitão, nos termos da alínea a)
do artigo 13.° da Lei n.? 1961, de 1 de Setembro
de 1937, artigo único do Decreto-Lei n." 31 276, de
19 de Maio de 1941, e artigo 8.° da Portaria n." 11 022,
de 12 de Julho de 1945, o capelão graduado tenente
João José Saraiva Diogo, licenciado, do centro de
mobilização do serviço de saúde n." 2, para, com a
referida graduação, prestar assistência religiosa às
tropas durante o período de manobras a realizar
no corrente ano no campo de instrução militar de
Santa Margarida.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1958, da Repartição
Não carece de ou anotação do Tribunal de Contas).
Serviço de adminl.traçlo

militar

Geral.

I

2.° grupo de companhias de administração

militar

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o alferes miliciano do mesmo ser-
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viço, em disponibidade, Luís Manuel Vicente Gravato.
Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1958;_visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Agosto de 1951:1.São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Comando militar

do Estado dá [ndta

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
o alferes miliciano do mesmo serviço Fernando Cabral
Sacadura. Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1957.
(Por portaria de 23 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).
Ministério

do Exército - Estabelecimentos

Estabelecimentos

militares:

de instrução:

Colégio Militar

Capitão miliciano de cavalaria, o tenente miliciano de
cavalaria José Manuel Inglês Gancho Pereira de
Carvalho. Conta a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257) .
.Adidos:
No ultramar:

Angola
Comando militar
(lIeglmento de Infantaria de Luanda)

Tenentes milicianos de infantaria, adidos, os alferes
milicianos de infantaria, adidos, António Vitorino
Lona Peres e Arnaldo João Manuel Vieira Nascimento. Contam a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1957.
(Por portaria de 23 de Julho do 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Alfe~~s. milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
mIlicIanos de infantaria Fernando José Vilela de Matos,
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José Pereira Botelho e Nelson Reimão Martingo,
contando a antiguidade
desde 1 de Novembro
de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
(Regimento

de Infantaria

de Nou

Lisboa)

Tenentes milicianos de infantaria, adidos, os alferes
milicianos de infantaria, adidos, Manuel Jorge da
Rocha Medina de Sousa, Manuel Domingues Chaves
Morais e Jaime Xavier de Carvalho. Contam a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
Tenente miliciano do serviço de administração militar,
adido, o alferes do mesmo serviço, adido, Francisco
Joaquim de Passos Águas. Oonta a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 23 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Fernando José Antunes da
Silva e Elisio da Silva Gama, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1957.
Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Grupo misto de artilharia

de Nova Lisboa

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Manuel Rodrigues Valente
e Vítor de Melo Seabra de Azevedo, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Moçambique
Comando militar
(Forças expedlclonirlas

ao Estado da (ndla)

Tenentes milicianos de infantaria, adidos, os alferes
milicianos de infantaria, adidos, Joaquim Pereira Gue-
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des, Manuel Simões Teixeira e João Luis de Meneses Alves e Sousa. Contam a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1957.
(Por portaria de 23 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Agosto de 1958. São devios demolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
(Regimento de Infantaria

n.? I)

Tenentes milicianos de infantaria, adidos, os alferes
milicianos de infantaria, adidos, José Manuel da Silva
Munhoz Soares Fabião, Júlio Navarro da Câmara
Ferreira de Almeida e José Abílio dos Santos Oliveira. Contam a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1957.
(Por portaria de 23 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
(Regimento

de Infantaria

n.o 2)

Tenente miliciano de infantaria, adido, o alferes miliciano de infantaria, adido, Júlio César de Brito
Pires. Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1957.
(Por portaria de 23 <te Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
(Regimento

de Infantaria

n. o 3)

Tenentes milicianos de infantaria, adidos, os alferes
milicianos de infantaria, adidos, Mário Rodrigues de
Almeida, Laurentino Bernardino e Fernando Rodrigues de Albuquerque. Contam a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 23 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
(Grupo de dragbes de Moçambique)

Tenente miliciano de serviço de administração militar,
adido, o alferes miliciano do mesmo serviço, adido,
José Fernandes Coelho Rasoilo. Conta a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 23 de Julho de 1958). visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Agosto de 1951:1.São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Macau
Comando
(Esquadrão

militar

de cavalaria

motorizado)

Tenente miliciano de cavalaria, adido, o alferes miliciano
de cavalaria, adido, Carlos Augusto Lopes. Conta a
antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 23 de julh.ó de 1958; visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Agosto de 1958, São devidos emolumentos, nos termos do Decreto IT.9 22il57).

--VI-

COlOCAÇOES.
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EXONERAÇOES
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E TRANSFEÍI~NCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generala:

Quadro do corpo:
Ministério do Exército - 3.· Direcção-Geral

Nomeado O general Luis Maria da Câmara Pina para o
cargo de chefe do Estado-Maior do Exército, em
substituição do general José António da Rocha Beleza
Ferraz, que, por portaria de 22 de Agosto de 1958,
foi nomeado chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas.
(Por portaria de 29 de Agosto de 1958).
Instituto de Altos Estudos Militares

Nomeado o general Manuel Gomes de Araújo para o
cargo de director do Instituto de Altos Estudos Militares, em substituição do general Luis Maria da Câmara Pina, que, por portaria desta data, é nomeado
chefe do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 29 de Agosto de 1958).

Brigadeiro David dos Santos, da Direcção da Arma de
Infantaria, nomeado professor efectivo do curso de
altos comandos, nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n.? 302G4, alterado pelo Decreto-Lei n.? 36238,
de 21 de Abril de 1947, na vaga deixada pelo general
Adelino Alves Verissimo, que completou cinco anos
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de professor efectivo do referido curso, ficando exonerado daquele cargo por esta portaria.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Corpo

do

estsdo-l'Tlslor:

Supranumerários:
Ministério do Exército - 3." Direcção-Geral

Tenente-coronel do corpo do estado-maior,
rário, João de Oliveira Marques.

supranume-

(Por portaria de 1 de Setembro de 1958).
Arl'TlSS e

serviços:

l\Unistério do Exército:
I.· Direcção-Geral-

3.· Repartição

Major de infantaria, supranumerário,
Carmona.

Artur João Carlos

(Por portaria de 12 de Agosto de 1958).
2." Direcçãô-Geral-

I." RepartiçDo

Capitão do serviço de administração
Casimiro dos Santos.

militar, no quadro,

(Por portaria de 22 de Agosto de 1958).
2.· Direcção-Geral-

3.· Repartição

Tenente do serviço de administração militar, do 1.0 grupo
de companhias do mesmo serviço, José Verdasca
Marcão Borrego.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1958).
3.· Direcção-Geral

Capitães de infantaria, com o curso geral do estado-maior, supranumerários,
José Gualberto do Nascimento Matias e Fernando Cerqueira da Silva.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1958).

Capitão de infantaria, do campo de tiro da serra da
Carregueira, José Pedro Milheiríço Heitor Marques.
(Por portaria de 1 de Setembro ~e 1958).
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da arma, Paulo

Par-

(Por portaria de 28 de Agosto de 1958).
Repartição Geral

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de cavalaria n.? 6) António Cabrita.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958).
Ministério

do Exército - Quartéis-generais:
3.' região militar

Capitão de infantaria,
Jacques.

supranumerário,

Rogério Castela

(Por portaria de 12 de Agosto de 1958).
Ministério

do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, comandante da escola prática da
arma, Mário José Pereira da Silva.
Direcção da Arma de Artilharia

Tenente-coronel
de artilharia
Costa.

de artilharia, comandante do regimento
n. ° 6, Alberto Ooriolano Miranda da
(Por portaria de 1 de Setembro de 1958).
Direcção do Serviço de Material

Director, o coronel do quadro do serviço de material
(engenheiros) José António de Saldanha Oliveira e
Sousa.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1958).
Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria

Comandante, o tenente-coronel
de infantaria, comandante do batalhão de caçadores n. ° 8, Artur Ferrão
Pimentel da Costa.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1958).
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n.· I

Capitão de infantaria, supranumerário,
Campos Marques Pinto.

Orlando José de

(Por portaria de 12 de Agosto de 1958).
Regimento de infantaria n.· 3

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, Amador da Silva.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1958).
Regimento de infantaria n.· 4

Capitão de infantaria,
xão.

supranumerário,

José Pedro Pai-

(Por portaria de 22 de Agosto de 1958).
Regimento de infantaria n.· 6

Tenente de infantaria, no quadro, Sérgio Manuel Carvalhais Ribeiro dos Santos.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958).
ReglmentQ de infantaria

n.· II

2.° comandante, o tenente-coronel de infantaria, comandante do batalhão de caçadores n.? 2, Joaquim Peraltinha.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958).

Capitão de infantaria,
dro.

no quadro, Fernando

Neves Pe-

(Por portaria de 12 de Agosto de 1958).
Regimento de infantaria n.· 15

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 7,
Manuel Ferreira Nobre da Silva.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1958).
Batalhão de caçadores n.· 2

Comandante, o tenenente-coronel
de infantaria,
recção da arma, António Augusto Carrinho.

da c1i-

(Por portaria de 12 de Agosto de 1958).
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Artilharia:
Regimento de artilharia

pesada n.· I

Capitão de artilharia, no quadro, Domingos de Magalhães
Filipe.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958).
Regimento de artilharia

pesada n.· 3

Alferes de artilharia, do grupo de artilharia de guarnição,
Diogo Baptista Coelho, por pedir.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1958).
Regimento de artilharia

antiaérea flxa

Major de artilharia, da 3. a Repartição da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, José Mendonça Prazeres.
(por portaria de 28 de Agosto de 1958).
(Centro de instrução

de artilharia

Tenente de artilharia,
Lajes Ribeiro.

contra

do quadro,

aeronaves)

Henrique

Manuel

(Por portaria de 12 de Agosto de 1958).
Grupo de artilharia

de guarnição

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n." 3, Ângelo Manuel Albergaria Pacheco, por pedir.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1958).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· I

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 2, Luis Maria Soares dos Reis Gonçalves.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1958).
Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria

Tenente de cavalaria, do grupo divisionário de carros
de combate, Nuno Alvaro do Couto Bastos de Bívar.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1958).
Regimento de lancelros n.· I
(ForçaS expedicioné.rias ao Estado da India)

Alferes de cavalaria, do regimento de cavalaria n. ° 6
(forças expedicionárias ao Estado da índia), José Miguel de Cabedo e Vasconcelos.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1958).
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Capitão de cavalaria,
da Silva.

supranumerário,

Mário Abrantes

(Por portari,a de 12 de Agosto de 1958).

Alferes de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 5}
José Taveira de Oliveira Martins.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1958).
Regimento de cavalaria n.' 5

Tenente do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), no quadro, António Joaquim
da Natividade Pimenta.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958).
Regimento de cavalaria n.' 7

Tenente de cavalaria, no quadro, Heitor Hamilton AI·
mendra.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958).
Engenharia:

Batalhão de telegraflstas

Capitão de engenharias no quadro,
Teixeira de Azevedo Ferraz.

Carlos Amaro Sá

(Por portaria de 12 de Agosto de 1958).
Ministério do Exército - Estabelecimentos
Eatabelec:imentoa

militares:

de inatruçio:

Escola do Exército

Tenente de infantaria, do regimento de infantaria n. o 7,
Argemiro Carretas Bandorga.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1958).
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Capitão de artilharia, do Depósito Geral de Material de
Guerra, Eduardo Augusto Pereira Galhardo.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1958).

Nomeado professor efectivo do 4.0 grupo de disciplinas
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, nos
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termos dos artigos 8.0 e 9.0 do Decreto-Lei n,o 37 136,
de 5 de Novembro de 1948, e seu quadro anexo III,
o major de artilharia, na situação de reserva, Elói
Alberto Valverde, na vaga do capitão de engenharia
Fernando do Carmo Correia Calado, professor do
mesmo grupo, que, por portaria de 5 do corrente, foi
nomeado professor efectivo do 7.0 grupo de disciplinas
do referido Instituto.
(Por portaria do 12 de Agosto de 1958, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Agosto de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22 257).

Nomeado professor efectivo do 7. o grupo de disciplinas
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, nos
termos dos artigos 8.0 e 9.0 do Decreto-Lei n.? 37 136,
de 5 de Novembro de 1948, e seu quadro anexo III,
o capitão de engenharia, professor efectivo do 4.0 grupo
do mesmo Instituto, Fernando do Carmo Correia
Calado, na vaga do major de engenharia Raul de Brito
Subtil, que foi exonerado do referido cargo por portaria de 22 de Março do corrente ano.
(Por portaria de 5 de A~osto de 1958, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Agosto de 1958.
~ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).
Adidos:

No ultramar:

Angola
Comando militar

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), no quadro, José Martins Gama.
(Por portaria de 22 de Julho de 1598).
Moçambique
Comando militar

Tenente de artilharia, do regimento de artilharia
costa, Rubi José Alfredo Mourão Marques.

de

(Por portaria de 28 de Agosto de 1958).

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), no quadro, Francisco Esteves
da Silva e Manuel da Rosa Leitão.
(Por portaria de 22 de Julho de 1958).
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S. Tomé e Príncípe
Comando

militar

Capitão de infantaria, do batalhão de metralhadoras
n.? 3, Manuel Joaquim Gonçalves Braga.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1958).
Estado da índia
Comando

militar

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n." 2, António dos Anjos Martins.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1958).
Em estabelecimentos

militares:

E.tabelecimento. de in.trução:
Escola do Exército

Professor catedrático da 19. a e 20. a cadeiras, o major
do serviço de administração militar, professor adjunto
da 19.a, 20.a, 21.a e 22.a cadeiras, cargo de que fica
exonerado pela presente portaria, José Moreira Marques, nos termos dos -artigos 18.°, 19.°, 20.° e 21.°
do Decreto n. ° 30 874, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 36237, de 21 de Abril de 1947 (mapa anexo n.01),
na vaga do tenente-coronel Marcelino Ferreira Martinho, que faleceu em 19 de Fevereiro de 1958.
Continua na situação de adido em que se encontrava.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22 257).

Nomeado professor adjunto da 7. a cadeira da Escola do
Exército, nos termos dos artigos 18.°, 19.0 e 20.° do
Decreto-Lei n.? 30874, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 36237, de 21 de Abril de 1947, o capitão de engenharia, do regimento de engenharia D.O 1, Jorge
Teixeira Pimentel, professor adjunto interino da mesma
cadeira, na vaga do capitão Eurico Ferreira Gonçalves,
que foi exonerado do referido cargo por portaria de
22 de Outubro de 1957.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
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Colégio Militar

Subalterno de companhia, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do mesmo Colégio,
Fernando Augusto Corado, nos termos do § único do
artigo 53.0 do Decreto n." 34093, de 8 de Novembro
de 1944, na vaga do tenente Tomás Avelino da Silva
Miguel Pereira, que, por portaria de 31 de Julho de
1958, transitou para a situação de supranumerário e
foi exonerado daquele cargo.
(Por portaria: de 1 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Setembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Subalterno de companhia, o alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do mesmo Instituto,
José Joaquim Bastardo, nos termos do artigo 19.0 do
Decreto-Lei n." 37 136, de 5 de Novembro de 1948,
na vaga do alferes do mesmo quadro Inácio da Oonceição, que, por portaria de 14 de Fevereiro de 1958,
foi exonerado daquele cargo por ter ido em comissão
militar para o comando militar de Moçambique.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Nomeados professores provisórios do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, durante o ano lectivo
de 1958-1959, nos termos do artigo 2.° do Decreto
n." 26341, de 7 de Fevereiro de 1936, e artigo 10.°
do Decreto-Lei
n.? 3713G, de 5 de Novembro de
1948, os seguintes oficiais:
.
Majores de infantaria Francisco José Sancho Uva
e Clodomir Sá Viana de Alvarenga; capitães: de
artilharia, Eduardo Augusto Pereira Galhardo; de
infantaria, na situação de reserva, Cristóvão da
Ponte Carvalho; e do serviço de administração
militar, na situação de reserva, José Bento.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1958, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Agosto de
1958. Sao devidos emolumentos, nos termos do Decreto
n.s 22257).
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produtores:

Manutenção Militar

Chefe da sucur~al de Évora, o capitão do serviço de
administração militar, no quadro do mesmo serviço,
António Custódio Alves dos Santos, nos termos do
artigo 110.0 do Decreto n.? 16696, de 9 de Abril de
,1929, de harmonia com o Decreto n.? 18074, de 11
de Março de 1930, na vaga do capitão Francisco de
Macedo Magalhães, que, por portaria de 13 de Junho
de 1958, foi promovido ao posto de major e exonerado daquele cargo.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Agosto de 1958. São devidos emolumentos, nos termos de Decreto n.s 22257).

Oficiais de complemento
Arrl"lss

e

serviços:

Ministério do Exército - Quartéis-generais
militares:

e comandos

Açores
Com·ando militar

Ajudante de campo do comandante,
Aérea Carlos de Sousa Godinho.

o tenente da Força

(Por portaria de 2 de Agosto de 1958).
Angola
Comando militar

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do centro
de mobilização de infantaria n.? 1, José Luis Correia
Brandão de Melo.
Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n,o 3, Rodrigo António Ramalho Gusmão.
Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aeronaves n." 3, Francisco
José Torres Fontes de Sousa Campos.
Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n. o 3, Domingos da
Apresentação Carvalho, José Fernandes Ventura da
~ilva, do regimento de artilharia de costa, José Ma-

ORDEM DO EXERCITO

850

N.o 10

2.· Série

nuel da Assunção Fernandes Martins e, licenciado,
do centro de mobilização de artilharia n.? 5, Manuel
Adriano de Freitas.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1958).

Nomeado, nos termos do artigo 9.° do Decreto-Lei
n." 41431, de 7 de Dezembro de 1957, o sacerdote
Luis João Antunes de Almeida para, com a graduação
de alferes, exercer as funções de capelão dos serviços
militares da provincia ultramarina de Angola.
(Por portaria de 9 de Junho do 1958, da Repartição Geral,
visada llelo Tribunal de Contas em 12 de Agosto de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22257).
Moçambique
Comando militar

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
lio Navarro da Câmara Ferreira de Almeida.

Jú-

(Por portaria de 17 de Agostó de 1958).
Guiné
Comando militar

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do centro
de mobilização de infantaria n.? 1, Luis Maria Guimarães Metelo.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1958).
Estado da India
Comando militar

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 11 de
Julho de 1958, inserta na Ordem do Exército n." 9,
2. a série, do mesmo ano, que coloca no comando militar de Timor o alferes miliciano de artilharia, em
disponibilidade, do comando militar do Estado da índia, José Augusto Marques Ferraz.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1958).
Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros de moblllzaçAo:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n.· I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 11, Paulo de Oliveira Ascensão,
por pedir.

(Por portaria de 12 de Agosto de 1928).
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n.O 3

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. o 15, Armando Yebra Martins, por motivo disciplinar.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1958).
Regimento de infantaria

n. o 5

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, Álvaro Franco dos Santos.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1958).
Regimento de infantaria

n,O II

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 1, Manuel António Maduro, por
pedir.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958).
Batalhão independente de infantaria
(Forças expedicionárias

n.O 19

ao Estado da lndla)

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores n." 1 (forças expedicionárias ao Estado da índia),
Hermite Simões Tomás.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1958).
Centro de mobilização de Infantaria

n.O 12

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de metralhadoras n.? 2, António Francisco
Sisudo Alfaiate.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1958).
Centro de mobilização de infantaria

n.O 16

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Cabo Verde, David José Rodrigues Cruz.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1958).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n. ° 2

Alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia pesada n. o 3, António Lúcio Rodrigues.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958).
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ligeira n. ° 3 /.

Alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. o 5, João Albuquerque da Silva, por
motivo disciplinar.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958).

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 27 de
Junho de 1958, ínserta na Ordem do Exército n.? 8,
2.a série, do mesmo ano, que coloca no Depósito
Disciplinar o aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. o 3, António
Joaquim Primo Canhão.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1958).
RtJgim8hto de artilharia

pesadá n.O I

renente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia pesada n." 3, Eduardo Ernesto Lima e Antunes.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1958).

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 28 de
Maio de 1958, publicada na Ordem âo Exército n, o 7,
2. a série, do mesmo ano, que coloca no comando
milita!' de Angola O tenente miliciano de artilharia,
do regimento de artilharia pesada n." I, em disponibilidade, António Dinis Dias de Figueiredo.
(Por portaria de 11 de Agosto dó 1958).
I.

Cavalaria:
Regimento de cavalaria n.O 7

Tenente miliciano de cavalnria, ertl disponibilidade, Luis
Maria Garcia Ribeiro.
(Por portaria dê 17 de Agosto de 1958).
Engenharia:
Centro de mobilização de engenharia n. o I

Tenente miliciano de engenharia, licenciado, do comando
militar de Moçambique, Pompeu Braga Soares Fortunato:
.
(POl:pQrtatÍIl. de 17 de Agosto de 1958).
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Serviço de aa'IÍclemUltar:

Nomeados, em conformidade com o disposto na alínea a)
do artigo 13.0 da Lei n. o 1961, de 1 de Setembro
de 1981, :e artigo único do Decreto-Lei n. e 81 2'l6,
de 19 de Maio de 1941, os sacerdotes a seguir desígnados, Iicenciados, dos centros de mobilização que
Sê indicam, para, com aa graduações
que mantêm,
prestarem assistência religiosa às tropas dursate o
periodo de manobras a realizar no corrente ano no
campo de instrução de Santa Margarida ~
Centro dê moblJl2!áQlIll do se~vlçb de saGd!! n.b I
Capitães graduados:
Eduardo Fernandes.
Francisco Vieira da Rosa.
José Àgcstinho Rodrigues.
João Milheiro de Carvalho.
José Manuel Guerreiro,
Tenentes

graduados:

José AgostinhQ Moita.
Joaquim Jorge de Sousa.
Manuel Joaquim Ochos.
Centro de mobill:tacão do setvlCb de nddé

n.O ~

MaJor graduado Arnaldo de Oliveira Duarte.
Capitão graduado João Lopes Dâmaso.
Tenentes graduados:
António Inácio Gomes.
Anibal de Oliveira Marques Ramos,
António Maria Cardoso.
José Geraldes Freire.
Eduardo de Melo Peixoto.
Manuel Maria Henriques.
Alferes graduados

I

Carlos Hermenegildo de Carvalho
Manuel Pinto de Sousa.

Mesquita.

(Por portaria de 26 de Agosto de 1958 da Repartição GeralNãb carêca dê "lato 011 ét1ota~ao do Tribunal de Contas)'
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Nomeados, nos termos da alinea a) do artigo 13.° da
Lei n. ° 1961, de 1 de Setembro de 1937, artigo
único do Decreto-Lei n." 31276, de 19 de Maio
de 1941, e artigo 8.° da Portaria n." 11 022, de 12
de Julho de 1945, os sacerdotes a seguir designados
para, com as graduações que se indicam, tomarem
parte no período de manobras a realizar no corrente
ano no campo de instrução militar de Santa Margarida:
Capitão
Tenente
Tenente
Tenente
Alferes
Alferes

padre
padre
padre
padre
padre
padre

João Ferreira.
António Joaquim Ribeiro.
António Pedro dos Santos.
Joaquim Dias Coelho.
José Pires Soares.
Adalberto Tacanho Saraiva.

(Por portaria de 26 de Agosto de 1958 da Repartição Geral.
Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).
Centro de mobilização do serviço de saúde n.O I

Considerada nula e de nenhum efeito a portaria de 11 de
J unho de 1958, publicada na Ordem do Exército n. ° 7,
2.a série, de 1 de Julho findo, que nomeou o tenente
graduado capelão José Pinto Pereira, licenciado, do
centro de mobilização do serviço de saúde n." 1, para
prestar assistência religiosa às tropas destacadas na
província ultramarina de Macau.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1958 da Repartição Geral.
Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).

Ministério do Exército - Estabelecimentos
E.tabelecimento.

militares:

penai.:

Depósito Disciplinar

Alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n." 3, António Joaquim Primo Canhão.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1958).

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 3, Humberto José Sobrinho Alves.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1958).
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Pessoal civil
Colégio Militar

Joaquim Rodrigues
Lufinha, professor efectivo do
1.0 grupo do ensino liceal- confirmada a nomeação de
professor efectivo do 1.0 grupo de disciplinas do
Colégio Militar, nos termos do artigo 17.0 do Decreto
n.? 34093, de 8 de Novembro de 1944.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1958 da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Agosto de 1958.
Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto
n.O 22257).

João da Cruz Pinto, professor efectivo do 1.0 grupo de
ensino liceal - confirmada a nomeação de professor
efectivo do 1.0 grupo de disciplinas do Colégio Militar,
nos termos do artigo 17.0 do Decreto n. o 34 093, de
8 de Novembro de 1944.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1958, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 11 do mesmo mês e
ano. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto
n.O 22257).

Armando Pontes Carreira, professor efectivo do 3. o grupo
do ensino liceal- confirmada a nomeação de professor
efectivo do 3.0 grupo de disciplinas do Colégio Militar,
nos termos do artigo 17.0 do Decreto n. o 34 093, de
8 de Novembro de 1944.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1958, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 11 do mesmo mês e ano.
Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto
n.s 22257).

Carlos Frederico Montenegro de Sousa Miguel, professor efectivo do 4.0 grupo do ensino liceal - confirmada a nomeação de professor efectivo do 4.0 grupo
~e disciplinas do Colégio Militar, nos termos do arügo 17.0 do Decreto n. o 34 093, de 8 de Novembro
de 1944.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1958 da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Agosto de 1958.
Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto
n.O 22257).

João Augusto da Fonseca e Silva, professor efectivo
do 6.0 grupo do ensino licealexonerado do cargo
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de professor efectivo do 6.° grupo de disciplinas do
Colégio Militar, desde o dia 1 do corrente mês de
Agosto.
(Por portaria de ? de Agosto de 1958, da Repartição Geral,
anotada pelo Tribunal de Contai em 8 do mesmo mês e ano .

.....
VII-MELHORIAS

DE PEMSOES

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhe foi
atribuido nos termos do artigo 5.° do Decreto-Lei
,n. ó 41 654, de 28 de Maio de 1908, ao tenente do
quadro dos serviços auxiliares do Exéreito, na sítuaçao de reserva, António de Almeida Moura, no quantitativo de' 30.420a, desde 1 de Julho de 1958, por
ter completado mais 1 ano de serviço ao abrigo do
artigo 8.° do Decreto-Lei h.b 28402, de 31 dê Dezembro de 1937, passando a contar, desde a mesma
data, 39 anos de serviço.
(Por portaria de 27 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Oontas em 21 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decrete n.O22257).

A

pensão anual actualizada do tenente de infantaria, na
situação de reserva, José Delgado, passa a ser de
13.463a80, desde 1 de Outubro de 1954, em substituição da de 13.38;M50, por se ter verificado que esta
não estava devidamente calculada.
(Por portaria de 30 de ~bril de 1958, visada pelo "I'ríbunal de
Contas em 7 de Agosto de 1958. Não são devidos emolumentõs, nos ternills <10 Decreto n.b 22257).
'

Pensões anuais rectiflcadas II, que passam a ter direito,
nos termos dó artigo 5.° do Decreto-Lei n." 41654,
de 28 de Maio de 1958, os oficiais na situação de
reserva a seguir indicados, por terem completado os
anos de serviço que lhes vão mencionados, dá harmonia Com o artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 28402,
de 31 de Dezembro de 1937!
Coronel de cavalaria Fernando Jorge de Aguiar,
68.4006, dêsdê 1 de Agol'lto do 1958 ~ 88 snos
de !letVil)ó.
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Tenente-coronel
médico Augusto Carlos Mira da
Silva, 60.000t$, desde 1 de Julho de 195840 anos de serviço.
(Por portaria dê 22 de Agosto de 1958, visadá pelo Tribunal
. dê Contas em 1 de Seterubro de 1958. Não são devido! emolumentos, nos termos de Decreto n.? 22257).

VIII ~

DECURAÇOES

Contagem de antiguidades:

1) Contam a antiguidade desde 1 de Julho dá 1958
os seguintes majores, promovidos na Ordem do Exército
n. o 9, 2. a série, do corrente ano:
ArtllhaNa

Dagoberto do Coito Graça.
Alfredo Marques Osório.
E:hgenhllria

Mário Finto da Fonseca Lêit~o.
João Carlos Oâncio da Silva Escudeiro.
Mário Correia de Sousa.
José João Henrique de Sales Grade.
Fica deste modo rectificada a declaração n. o 1) da
_Ordem do Exército acima citada, na parte relativa a estes
oficiais.
2) Contam a antiguidade

do seu actual posto desde

1 de Julho de 1958, e não desde 10 de Julho do mesmo
ano, como consta da declaração
n." 2) publicada na
Ordem do Exército n," 9, 2.a série, de 1 de Agosto
também do corrente ano, os majores do quadro do serviço de material (engenheiros) a seguir indicados:
Gualdin Leite da Silva Matos.
José Vasco Lobato de Faria Roncou,
Álvaro Baptista Jacquet.
Abílio Antunes da Mata.
Elmano Augusto de Araújo e Melo.
:Ern~at()
gusto Ferreira de Almeida
Filipe José Freire Temudo Barata.

Freire.
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Rui Duarte Moreira Braga.
Mário de Carvalho Andreia.
Manuel Pereira dos Santos.
José Maria Soares da Costa Álvares.
José Manuel Queriol Tojeiro Elbling Quintão.
3) Contam a antiguidade desde 1 de Agosto de 1958
os capitães do quadro dos serviços auxiliares do Exército Ernesto Augusto Antunes, Abel do Nascimento Ferreira, Artur Macieira Cerveira, Amândio Ribeiro da
Costa e Armando Martins de Araújo, promovidos ao
actual posto pela presente Ordem do Exército.
Colocações e desempenho de funções:

4) Continua a exercer as funções de professor efectivo do curso de altos comandos no Instituto de Altos
Estudos Militares, por mais dois anos, o general António
Augusto Valadares Tavares.
5) Prestou serviço na j unta de recrutamento n. ° 1 do
distrito de recrutamento e mobilização n.? 5, de 2 de
Junho a 29 de Agosto de 1958, o coronel de infantaria,
na reserva, Alfredo da Silva Cardoso.
6) Presta serviço como director dos serviços de censura, desde 30 de Março de 1944, o coronel de infantaria, na situação de reserva, Armando das Neves Larcher.
7) Presta serviço como presidente da comissão administrativa da Câmara Municipal de Lourenço Marques,
desde 15 de Outubro de 1955, o coronel de infantaria,
na situação de reserva, Pedro Joaquim da Cunha e Meneses Pinto Cardoso, adido, no Ministério do Ultramar.
8) Prestou serviço na junta de recrutamento n.? 1
do distrito de recrutamento e mobilização n." 10, como
presidente, de 29 de Maio a 11 de Agosto de 1958, o
coronel de infantaria, na situação de reserva, Adelino
Ferreira Fresco.
9) Deixou de prestar serviço na Direcção da Arma
de Infantaria, desde 14 de Agosto de 1958, o coronel
de infantaria, na situação de reserva, trancisco Maria
Ramos e Silva.
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10) Continua a prestar serviço como chefe do distrito
de recrutamento e mobilização n. ° 8 o coronel de infantaria António José da Costa Cunhal, que na presente
Ordem do Exército transita para a situação de reserva.
11) Deixou de prestar serviço como director da carreira de tiro de Espinho, desde 1 de Agosto de 1958,
o coronel de infantaria, na situação de reserva, Joaquim
Alves da Silva.
12) Prestou serviço no distrito de recrutamento
e
mobilização n.? 9, de 24 de Maio a 31 de Agosto de
1956, de 29 de Maio a 5 de Setembro de 1957, e no
distrito de recrutamento e mobilização n. ° 13, de 29 de
Maio a 22 de Agosto de 1958, o coronel de infantaria,
na situação de reserva, Manuel Soeiro de Faria.
13) Desempenhou as funções de professor eventual
do curso para promoção a oficial superior no ano escolar
de 1957-1958 no Instituto de Altos Estudos Militares,
cumulativamente com o cargo de professor catedrático
da 4. a cadeira da Escola do Exército, a que pertence,
o major de infantaria Amândio José da Conceição Ferreira.
14) Prestou serviço na junta de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização n.? 14, de 31 de
Maio a 3 de Agosto de 1952, o major de infantaria,
na situação de reserva, Luciano Gomes Martins Cardoso.
15) Continua a desempenhar as funções de ajudante
de campo de S. Ex. a O Ministro do Exército o capitão
de infantaria Alberto Alves Pinto Baptista.
16) Desempenha as funções de ajudante de campo
de S. Ex. a O Ministro do Exército, desde 16 de Agosto
d~ 1958, o capitão de infantaria Columbano Ferreira
Llbano Monteiro.
17) Deixou de desempenhar as funções de ajudante
de campo de S. Ex." o Sr. Presidente da República,
de~de 8 de Agosto do corrente ano, o capitão. de infantarIa Octávio IIugo de Almeida e Vasconcelos Pimentel.
t .18) Prestou serviço na junta de recrutamento do disI'lto, de recrutamento e mobilização n.? 2, de 31 de

Maio a 8 de Agosto de 1954, e na junta de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização n.? 15,
de 31 de Maio a 18 de Agosto de 1955, o capitão de
infantaria, na situação de reserva, Fausto Fernandes
Dias.
19) Deixou de prestar serviço no centro de mobilização de infantaria n." 4, desde 14 de Agosto de 1958,
o capitão miliciano de infantaria, na situação de reserva,
Matias de Freitas Guimarães.
20) Prestou serviço na Intendência-Geral
dos Abastecimentos, desde 9 de Março de 1944 até 6 de Agosto
de 1947, o tenente de infantaria, na situação de reserva,
Francisco Alves Vilela.
21) Deixou de prestar serviço como chefe da casa
militar de S. Ex." o Sr. Presidente da República, desde
8 de Agosto de 1958, o coronel de cavalaria, na situação
de reserva, Bento da França Pinto de Oliveira.
I

22) Desempenha as funções de comandante interino
do Oentro Militar de Educação Física, Equitação e Desporto, desde 14 de Janeiro de 1958, o tenente-coronel
de cavalaria Fernando António Oerqueira da Silva Pais.
23) Deixou de prestar serviço na Inspecção-Geral de
Educação Fisica do Exército, desde 18 de Agosto de 1958,
o tenente-coronel de cavalaria, na situação de reserva,
António Francisco Palermo Leal de Oliveira.
24) Deixou de desempenhar as funções de ajudante
de campo de S. Ex." o Sr. Presidente da República,
desde 8 de Agosto do corrente ano, o capitão de cavalaria João Oarlos Craveiro Lopes.
25) Desempenha as funções de ajudante de campo de
S. Ex. a O Ministro da Defesa Nacional, desde 14 de
Agosto do corrente ano, ao abrigo do disposto no artigo 12.° do Decreto-Lei n." 37909, de 1 de Agosto de
1950, o capitão de cavalaria Bernardo Raposo Botelho
de Sá Nogueira.
26) Deixou de desempenhar as funções de ajudante de
campo de S. Ex. a O Ministro da Defesa Nacional e inte-
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rino do Exército, desde 14 de Agosto de 1958, o capitão
de cavalaria Alfredo Alexandre Fernandes Ordaz Mangas.
27) Desempenha as funções de ajudante de campo
de S. Ex. a O Subsecretário
de Estado do Exército,
desde 18 de Agosto de 1958, o capitão de cavalaria
António Varela Romeiras Junior.
28) Prestou serviço na comissão eventual n. ° 3 de
recenseamento e inspecção de solipedes, da 2. a região
militar, de 9 de Março a 13 de Junho de 1958, o tenente
de cavalaria, na situação de reserva, Artur Ferreira.
29) Presta serviço na Comissão do Contencioso, desde
1 de Setembro de 1958, o coronel de engenharia, na
situação de reserva, Manuel Brás Martins.
30) Prestou serviço na junta de recrutamento n.? 2
do distrito de recrutamento e mobilização n." 1, de 2 de
Junho a 25 de Agosto de 1958, o coronel de engenharia, na situação de reserva, Frederico Gusmão Correia
Arouca.
31) Deixou de prestar serviço na Direcção da Arma
de Engenharia, desde 1 de- Setembro de 1958, o major
de engenharia, na situação de reserva, Anastácio Guerreiro de Brito.
32) Deixou de prestar serviço no Supremo Tribunal
Militar, desde 1 de Agosto de 1958, o capitão miliciano
de engenharia, na situação de reserva, João Eugénio.
33) Deve ser considerado colocado no centro de mobiliza<;ão de engenharia n.? 2, desde 1 de Janeiro de 1957,
o tenente miliciano de engenharia, do regimento de
engenharia n.? 2, Fernando Malheiro da Silva.
34) Deve ser considerado colocado no centro de mobilização de engenharia n." 2, desde 1 de Janeiro de
1958, o alferes miliciano de engenharia, do regimento
de engenharia n. ° 2, Carlos Domingos Dantas da Cunha.
35) Deixou de prestar serviço no Ministério da Defesa
Nacional, desde 20 de Agosto dEI1958, o tenente-coronel
do serviço de administração militar, na situação de reserva, António Ribeiro dos Reis.
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36) .Deixou de prestar serviço no quartel-general
da 2.a região militar, desde 1 de Agosto de 1958, o major
do extinto quadro auxiliar de artilharia, na situação de
reserva, António Luis.
37) Presta serviço na Escola Militar de Electromecãnica, desde 6 de Agosto do corrente ano, o tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército Homero
Lopes Gonçalves, que pela presente Ordem do Eteército transita para a situação de reserva.
38) Deixou de prestar serviço como delegado da
Manutenção Militar em Penamacor, desde 6 de Agosto
de 1958, o tenente do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, na situação de reserva, Manuel Ferreira.
39) Deixou de prestar serviço no regimento de infantaria n.? 4, desde 18 de Agosto de 1958, passando a
prestá-lo, desde a mesma data, no centro de mobilização
de infantaria n. o 4, o capitão chefe de banda de música,
na situação de reserva, José João Duarte Craveirinha.
40) Declara-se que durante o terceiro quadrimestre
do corrente ano os tribunais militares territoriais mantêm a actual composição.
Cursos:

41) Frequentou
com aproveitamento,
no Comando
Supremo das Forças Aliadas na Europa, em França, no
ano de 1958, o curso de escuta de segurança das transmissões, o major do corpo do estado-maior Silvino Silvério Marques.
42) Frequentou
com aproveitamento,
no Comando
Supremo das Forças Aliadas na Europa, em França, no
ano de 1958, o curso de escuta de segurança das transmissões, o alferes de infantaria Lino Correia Baptista
Vascon.
43) É nomeado para a frequência do curso para promoção a oficial superior no ano lectivo de 1958-1959,
no Instituto de Altos Estudos Militares, o capitão de
artilharia José de Melo Macedo Cabral.
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44) Frequentaram com aproveitamento, na Escola Prática de Artilharia, o curso de informação, operações
e serviços, os seguintes oficiais de artilharia: .
Capitães:
Francisco Pereira Palminha.
José Fernando Graça Pereira do Nascimento.
Germano Pontes de Sousa.
Guilherme de Sousa Belchior Vieira.
João António Leite Pacheco Rodrigues.
Alferes:
José Paulo Guilherme Moreira Neves.
Júlio Faria Ribeiro de Oliveira.
Aos capitães, em virtude de terem concluído com
aproveitamento este curso, é-lhes averbado o curso para
promoção a capitão (informação, operações e serviços),
ficando sem efeito o anterior averbamento do curso de
comandantes de bateria.
Aos alferes deve ser averbado o curso de informações, operações e serviços.
Não lhes deve ser a1:erbada qualquer especialidade.
45) Frequentou com aproveitamento, na antiga Escola
Militar de Equitação, o 1.0 ano do curso de instrutores
de equitação, no ano de 1945-1946, o capitão de cavalaria Carlos Correia de Sampaio de Vasconcelos Porto.
A este oficial deve ser averbado o curso de instrutor
de equitação, por o 1.0 ano do curso que frequentou ser
equivalente ao actual curso de instrutores de equitação.
46) Frequentaram
com aproveitamento,
no Centro
Militar de Educação Física, Equitação e Desporto, no
ano lectivo de 1957-1958, o curso de aperfeiçoamento
para instrutores de equitação, os seguintes oficiais de
cavalaria:
Tenente J 05.0 Manuel Bilstein de Meneses Luis de
Sequeira.
Tenente Carlos Manuel de Azeredo Pinto Melo e
Leme.
A estes oficiais deve ser averbado
especialidade de equitação.

aquele curso e a
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47) Frequentaram
com aproveitamento,
no Centro
Militar de Educação Fisica, Equitação e Desporto, no
ano lectivo de 1957-1958, o curso de instrutores de
equitação, os seguintes oficiais de cavalaria:
Tenente Carlos Alexandre de Morais.
Tenente Amadeu Nunes Duarte.
Tenente António Diogo de Brito e Faro.
A estes oficiais deve ser averbado aquele curso e a
especialidade de equitação.
48) Frequentou, com aproveitamento, o curso de instrutores de equitação que teve lugar no Centro Militar
de Educação Física, Equitação e Desporto, o tenente
miliciano de cavalaria Henrique Manuel Mora, em serviço na Guarda Nacional Republicana. A este oficial
deve ser averbado aquele curso e a especialidade de
equitação.
49) Tendo frequentado, com aproveitamento, na Escola de Engenharia dos Estados Unidos, na Alemanha,
o curso «Combat Engineer N. C. O.», de 11 de Fevereiro a 12 de Abril de 1957, o capitão de engenharia
Nuno Manuel Guimarães Fisher Lopes Pires, da Escola
do Exército, é o mesmo autorizado a usar o respectivo
distintivo.
50) Frequentou
com aproveitamento, na Escola de
Transmissões
do Exército dos JI:stados Unidos, Fort
Monmouth, Nova Jérsia, de 20 de Março a 14 de Maio
de 1958, o curso de oficial de manutenção de material
de transmissões, o major do quadro do serviço de material Alexandre Gonçalves Gaspar. A este oficial não
deve ser averbada qualquer especialidade.
51) É cancelada a especialidade de mecânico auto ao
tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército
João José da Silva Ferreira, adido, na Guarda Fiscal,
por o mesmo oficial se encontrar desde há muito afastado dos serviços desta especialidade e não estar em
condições de exercer as mesmas funções.
52) Relação dos cadetes alunos que passaram ao
4. o ano do curso de Engenharia e, nos termos do ar-
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tigo 43.0 do Decreto Lei n. o 36 237, de 21 de Abril de
1947, devem ser promovidos ao posto de aspirantes a
oficial:
Números

35
383

219
309

Nomos

Aníbal de Freitas Lopes.
José Augusto !ionçalves Ramos.
António José Aguas Rodrigues Varela.
Manuel Robalo dos Santos.

53) Relação dos aspirantes a oficial da arma de artilharia que concluiram o respectivo curso no corrente
ano lectivo, organizada de harmonia com a norma 6. a
da determinação I) da Ordem do Exército n. o 6, 1.a série,
de 20 de Junho de 1955:
Nomes

Fernando António da Fonseca Lopes de Resende
.
José Manuel Santos de Faria Leal . . . . .
António João Chumbito dos Anjos Ruivinho
Carlos Manuel de Sousa Paz.
. . . . . . .
António de Albuquerque.
. . . . . . .
Raul François Ribeiro Carneiro Martins.
Nuno Ramiro Esteves
.
Henrique Manuel Viegas da Silva.
Jaime de Jesus Oliveira
.
Hélder Reis de Oliveira
.
Afonso José de Lima Vieira Moniz
Ricardo Lopes da Silveira . . . .
Francisco Cordeiro da Fonseca.
. . . . . .
Augusto António Capelo de Azevedo Batalha
Joaquim José Pontes Valagão
. . . . . . .
Alexandre Afonso Rebelo da Silva de Aragão
.José Manuel Pinto Pereira.
. . . . . . . .
Luís Filipe Godinho Bilro . . . .
Manuel Jorge Borrega.
. . . .
Manuel de Símas da Silveira (6) .
Francisco Matias Barão da Cunha
Herculano Caetano Costa . . . .
Aleixo Barata Pinto Tonelo
. . .
João Carlos Vale de Brito e Faro.
. . . .
José Fernando Proença de Almeida ....
Lu~s. António Themudo Gagliardini Graça.
Ablho Margarida Gonçalves . . . . . . .

Cl assíücação
final

14,25
14,17
13,7!'J
13,77
13,45
13,07

12,68
12,66
12,63
(0)12,60
12,60
12,50

Número
de
ordem

1

2
3
4.

5
6
7

8

12,33

9
10
11
12
13
14

(o) 12,26

15

12,26
12,16
11,!'J7
((I) 11,87
11,87
11,66
11,62
(u) 11,60
11,60

16
17

11,43
11,40

26
27

12,19

n,51

18
19
20

21
22
23
24

25
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Nomes

Carlos Alberto de Matos Gueifào. . .
José Faia Pires Correia
Luís Francisco Domingues. . . . . .
Manuel Carlos da Conceição Guimarães
Domingos Alberto Pinto Catalão. .
José de Magalhães Fernandes Basto
(a) Maior soma de valores.
(b) Terminou o curso da Escola do Exército
cJnlo no corrente ano lectivo (1957-1958).

N.o 10

.
.
.
.

11,33
11,13
11,06
(a) 11,00

no ano lectivo

11,00

10,96

2." Série
Número
de
ordem

28
29
30

31
32
33

de 1954-1955 o o tiro-

Pensões de reserva:

54) Pensões anuais atribuidas aos oficiais em seguida
mencionados, que, pela presente Ordem do Exército, transitam para a situação de reserva:
Coronel de infantaria António José da Costa Cunhal70.300;$80. Tem 39 anos de serviço.
Tenente-coronel de infantaria António de Almeida
Andrade - 45.000;$. Tem 30 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Amadeu Marques Rodrigues - 37.7 40{;. Tem
37 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército lIomero Lopes Gonçalves - 27 .300;$. Tem 35
anos de serviço.
Reforma:

55) 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 1957, os oficiais na situação de reserva em
seguida mencionados e que nas datas referidas atingem
o limite de idade para transitarem para a situação de
reforma:
General Alfredo Narciso de Sousa, desde 16 de
Julho de 1958. Prestava serviço no Conselho
Superior de Educação Física do Exército.
General Mário Nogueira, desde 23 de Julho de
1958. Prestava serviço no Conselho Superior de
Disciplina do Exército.

2." Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 10

867

Brigadeiro António Baptista de Carvalho, desde 3
de Julho de 1958.
Coronel de infantaria Alberto Carlos de Almeida
. Frazão, desde 2 de Julho de 1958.
Coronel de infantaria Nuno Ferreira Viana, desde 7
de Julho de 1958. Prestava serviço no Supremo
Tribunal Militar.
Coronel de infantaria Abel Malhou Zúniga, desde
9 de Julho de 1958.
Capitão de infantaria Augusto dos Santos Pinto,
desde 5 de Julho de 1958.
Capitão de infantaria António Borges Ferreira, desde
17 de Julho de 1958.
Tenente de infantaria Augusto Santos, desde 1 de
Julho de 1958.
Tenente de infantaria Isaac Vieira Fraga, desde 21
de Julho de 1958.
Tenente de infantaria José Lobato de Vasconcelos
Gaivão, desde 23 de Julho de 1958.
Coronel de artilharia João da .Conceição Tomás
Rodrigues, desde 30 de Julho de 1958.
Tenente-coronel do serviço de administração militar Alberto Silvgno de Andrade, desde 10 de
Julho de 1958. Prestava serviço na Agência
Militar.
Capitão do serviço de administração militar Manuel
Esteves Cardoso, desde 23 de Julho de 1958.
Capitão de infantaria António Joaquim Dias, desde
2 de Agosto de 1958.
Capitão de cavalaria António José de Santana
Crato, desde 6 de Agosto de 1958.
Capitão de infantaria Francisco J os6 de Lemos
Mendonça, desde 16 de Agosto de 1958.
Capitão de infantaria Carlos de Jesus Vilhena,
desde 19 de Agosto de 1958.
Capitão ele infantaria Manuel Monteiro Pinto, desde
27 de Agosto de 1958.
Tenente de infantaria João Branco Raio, desde 1
de Agosto de 1958.
Coronel de artilharia Mário Cambeses, desde 9 de
Agosto de 1958.
Capitão picador Raul J osé Pereira, desde 5 de
Agosto de 1958. Prestava serviço no distrito de
recrutamento e mobilização n.? 5.
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Diversos:

56) Continuou na situação de adido no Ministério do
Interior, na Policia de Segurança Pública, desde a data
da sua passagem à reserva, o capitão de cavalaria, na
situação de reserva, António de Oliveira Cascais.
57) Pela Revista de Artilharia foi atribuído o Prémio
Nunes Gonçalves ao tenente-coronel do quadro do serviço de material (engenheiros) Virgílio Vicente de Matos,
pela publicação na mesma revista do artigo «Panorama
Geral da Artilharia no Nosso Século». [Esta declaração
rectifica e anula a n.? 38) da Ordem elo Exército n.? 7,
2. a série, do corrente ano].
58) Foram os seguintes os resultados do Pentatlo
Militar de 1958 - fase nacional:
Classificação individual: 1.°- Alferes da Escola Prática de Infantaria Sílvio Jorge de Araúj o e Sá.
Olassificação
por equipas; 1.0_ Regimento de infantaria n.o.16, composta por: aspirante a oficial
Carlos Alberto do Castro Carneiro Prego; primeiro-cabo n.? 223/E, Manuel José Fernandes;
soldados n. os 465/56, Jerónimo Monteiro, 137/57,
Francisco António Galante, 5/57, António J oa-quim Picaró, 343/57, Amâncio Morais Saraiva,
26fi/57, António Manuel Bartolomeu, e 10j/57,
Manuel Leal Martins.
Rectificações:

59) Deve ser considerado colocado no comando militar do Estado da India, na situação de supranumerário
(forças eventualmente constituídas no ultramar), o major
do infantaria Fernando Manuel Garrido Borges, a que
se referem as duas portarias de 19 de Maio de 1958,
publicadas na Ordem do Exército n." 6, 2.a série, elo
corrente ano.
(0) Pertencem ao centro de mobilização do infantaria n.? 13, e n~LOao centro de mobilização de infantaria
n." 1, conforme vem publicado na Ordem do Exército
n. o 14, 2. a série, de 1957, os tenentes milicianos de
infantaria Carlos Pinto Leite e Artur Gomes das Neves,
que frequentaram o curso de comandante de companhia
de 7 de Outubro a 16 de Novembro de 1957.
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61) Chama-se Renato Silva de Mendonça Vasconcelos
o tenente miliciano de infantaria que é considerado
regressado ao serviço deste Ministério por portaria de
17 de Janeiro de 1958, inserta na Ordem do Exército
n." 3, 2.a série, de 1 de Abril do mesmo ano.
62) Pertence ao centro de mobilização de infantaria
n.? 15, e não ao centro de mobilização de infantaria n." 1,
conforme vem publicado na Ordem do Exército n." 14,
2. a série, de 1957, o tenente miliciano de infantaria
Paulo Osório Mourão, que frequentou o curso de comandante de companhia de 7 de Outubro a 16 de Novembro
de 1957.
63) Pertencia ao comando militar de Moçambique,
e não ao batalhão de caçadores n.? 9, o alferes miliciano
de infantaria Isidoro Alberto Martins Paço Viana, que,
por portaria de 28 de Maio de 1958, publicada na Ordem
do Exército n.? 7, 2.a série, de 1 de Julho do corrente
ano, teve baixa de serviço.
64) É alferes miliciano de artilharia o oficial do regimento de artilharia n.? 6 Rodrigo Teles da Silva, que,
por portaria de 28 de Maio de 1958, publicada na Ordem
do Exército n. ° 7, 2. a série, de 1 de Julho do mesmo
ano, foi colocado no regimento de artilharia pesada n. ° 1.

(5) Deve ser considerado colocado no Depósito Disciplinar (Forte da Graça), por portaria de 9 de Maio
de 1958, o alferes miliciano de cavalaria, do regimento
de cavalaria n.? 3, Leandro Manuel Sengo, e não por
portaria de 28 de Maio do mesmo ano, como consta da
Ordem do Exército n.? 7, 2.a série, de 1 de Julho de 1958 .
. 66) Chama-se Luis Coelho de Morais o tenente miliCIano veterinário, da secção de depósito do pessoal do
ser~iço veterinário militar, que, por portaria de 28 de
MUlo do corrente ano, inserta na Ordem do Exército
n~o 8, 2. a série, de 16 de Julho de 1958, passou à situaçao de reserva.
67) Chama-se Carlos Gomes o alferes miliciano que,
~or portaria de 14 de Março de 1958, passou à situação
')e reserva, como consta da Ordem do Exél'cito n.? 3,
w. ° série,
de 1 de Abril do mesmo ano.
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IX - OBITUARIO
1942:
Outubro, 25 - Major de infantaria separado
viço, Mário Augusto Teixeira Dinis.

do ser-

1953:
Setembro, 6 - Tenente miliciano médico, do centro
de mobilização do serviço de saúde n.? 2, Manuel
Lopes Falcão.
1957:
Novembro, 2 - 'I'enente-coronel reformado Acácio Augusto Correia Pinto.
1958:
Fevereiro, 13 -- Major reformado José da Cruz Xerez.
Março, 4 - Tenente miliciano de infantaria, do centro
de mobilização de infantaria n. o 12, José Augusto
da Silva Martins.
Março, 9 - Capitão reformado Mário Gomes da Silva.
Maio, 13 - Tenente miliciano de infantaria, do centro
de mobilização de infantaria n. o 1, José Inácio Restani da Silva.
Junho, 17 - Tenente miliciano, do centro de mobilização de artilharia n.? 10, Manuel Simões Anjos.
Junho, 19 - Coronel do serviço de administração militar, na situação de reserva, Henrique Lorena
Ermida. Prestava serviço na Repartição do Gabinete.
Julho, 19 - Capitão reformado José Gonçalves Pinto.
Agosto, 2 - Tenente reformado Henrique José Lopes.
Agosto, 7 - Tenente de infantaria, na situação de
reserva, José Júlio de Matos.
Agosto, 7 - Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, António
Ferreira. Prestava serviço na Escola Prática de
Infantaria.
Agosto, 7 - Coronel reformado Gastão Ribeiro Pereira.
Agosto, 9 - Alferes reformado Mário da Costa Vasconcelos.
Agosto, 10 - Capitão reformado Rodolfo Ricardo de
Magalhães Begonha.
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Agosto, 12 - Tenente reformado António Agostinho.
Agosto, 13 - Coronel reformado Carlos Gonçalves
Pereira de Barros.
Agosto, 14 - Coronel reformado José Martins Cameira,
Agosto, 15 - Capitão reformado Gemeniano Saraiva.
Agosto, 19 - Capitão de infantaria, na situação de
reserva, Júlio da Silva Madeira. Prestava serviço
no centro de mobilização de infantaria n.? 5.
Agosto, 23 - Brigadeiro, adido, António Pinto das
Neves Ferreira.

Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

•

..

~I

,

,

MINISTEI\IO DO EXEI\CITO

Ordem do Exército
2.-

N.O 11

Série

1 de Outubro

de 1958

Publica-se ao Exército o seguinte:

J

1- DECRETOS

E PORTARIAS

Portarlaa:

Nos termos do artigo 4:.0 do Decreto-Lei n.? 39315,
de 14 de Agosto de 1953: manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros da Defesa Nacional,
do Exército e dos Negócios Estrangeiros e pelo Subsecretário de Estado da Aeronáutica, exonerar dos cargos
de adido militar e aeronáutico junto da Embaixada de
Portugal em Madrid, desde 20 de Outubro do corrente
ano, o coronel do curso do estado-maior Manuel Avelino
Barreira Antunes, nomeando para o substituir naqueles
cargos o tenente-coronel do curso do estado-maior José
de Oliveira Vitoriano, a partir da mesma data.

j

Lisboa, 23 de etembro de 1958. - O Presidente do
Conselho e Ministro dos N egócios Estrangeiros, António
de Oli'/.:eira Salazar'. - O Ministro da Defesa Nacional,
Julio Carlos Alves Dias Botelho Moniz, - O Ministro do
EXército, Afonso Magallu7.es de Almeida Fernondee.i-:
.Subsecretúrio de Estado da Aeronáutica, ](aulza ou.
tet/'a de Arriaqa.

?
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E DISCIPLINA

Condecorações:

Presidência

do Conselho - Secretariado-Geral

da Defesa Nacional

Por portaria de 25 de Junho de 1958:
Condecorado com a medalha de prata de serviços distintos o capitão de infantaria Joaquim Maria da Costa
Cabral da Costa Macedo, por estar 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.
(Publlcada no D'iàrio do Govemo
de 1958).

D. o

172, 2." série, de 24 de Julho

Por portaria de 14 de Julho de 1958:
Condecorado
com a medalha de mérito militar de
3. a classe o capitão do corpo do estado-maior Pedro
Alexandre
Gomes Cardoso, nos termos dos artigos 26.° e 52.° do Regulamento da Medalha Militar,
de 28 de Maio de 1946.
(Publicada DO DH,.io do Governo D. o 168, 2.· sérlo, de 19 de Julho
de 1958).

Por portarias de 26 de Julho de 1958:
Condecorados com a medalha de prata de serviços distintos, nos termos do artigo 50.0 do Regulamento da
Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, os capitães
de cavalaria Raul Augusto Paixão Ribeiro e Jorge
Alberto Guerreiro Vicente.
Condecorados
com a medalha de mérito militar de
3. a classe, nos termos do artigo 52.0 do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, os tenentes de cavalaria João Isidro Pinto Clara, António
José Pereira Calisto, Ricardo Ivens Ferraz Galiano
Tavares e José Manuel Martins da Silva.
(Publicada no Diá,·io do Gov.,·"o n,? 182,2.8
de 1958).

sérío, do 5 de Agost
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Por portaria de 8 de Agosto de 1958:
Condecorado com amedalha demérito militar de 3. a classe,
nos termos do artigo 52.0 do Regulamento da Medalha
Militar, de 28 de Maio de 1946, o alferes de artilharia
Jorge Guerreiro Ruas.
(Publicada no D'íàrio do Governo u." lÚl, 2.' sério, do 16 de Agosto
de 1~58).

Por portaria de 27 de Agosto de 1958:
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 1946, o major do
corpo de estado-maior António da Câmara Leme de
França Dória.
(Publ ícada no Diário
bro de 19118)•

.

do Governo n.? 201,2.'

sérIe, de 4 de Se tem-

•

Ministério

.

do Exército - Repartiçao

do Gabinete

Por portaria de 9 de Julho de 1958:
Condecorado com a medalha de mérito militar de
1.a classe o general do exército dos Estados Unidos
da América Robert Alwin Schow, nos termos do artigo 52.0 do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de
Maio de 1946.
Por portaria de 6 de Agosto de 1958:
Condecorado com a 2. a classe da medalha de mérito
militar, nos termos do artigo 52.0 do Regulamento da
Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o coronel do
exército francês Jean Esteulle.

Por portaria de 12 de Agosto de 1958:
CO~decorado com a medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea 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 major de cavalaria António Vasco da Costa.

Por portarias de 14 de Agosto de 1958:
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 major de cavalaria António Maria Malheiro
Reimão Nogueira.
Condecorado
com a medalha de mérito militar de
2. a classe, nos termos do artigo 52.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, por estar
ao abrigo do artigo 26.° do mesmo Regulamento, o
major de cavalaria Antónió Maria Malheiro Reimão
Nogueira.

Por portarias de 5 de Setembro de 1958:
Condecorado com a medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17. 0, com referência ao § 2. ° do artigo 51. 0,
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, o general Adelino Alves Verissimo.
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 do estado-maior
João Tiroa.
Condecorado com a medalha 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 Regulamento da Medalha Militar, de 28 do Maio
de 1946, o tenente-coronel do corpo do estado-maior
Joaquim da Luz Cunha.
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 l\1ilitar, de 28 de :MaIO
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de 19406, o tenente-coronel do corpo do estado-maior.
Alberto Araújo e Silva.
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 do estado-maior
Anselmo Guerra Correia.
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 ~946, o major do corpo do estado-maior André da
Fonseca Pinto Bessa.

Por portaria de 10 de Setembro de 1958:

~

Condecorado, a título póstumo, 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 major do corpo do
estado-maior Júlio Germano do Souto da Silva Cardoso.

-

Ministério do Exército _ J. a Direcção-Geral-

J. a Repartição

Por decreto de 17 de Julho do corrente ano, publicado
série, de ~6 de
~o Diário do Governo n. 174,
lulho ~este mesmo ano, fOI agraciado com a gra-cruz
P (e MérIto Militar o general Paulo Bénard Guedes.
01' decreto de 3 de Junho do corrente ano, publicado
~o Diár1'o do Governo n.? 170, 2.a série, de 2~ de
ulho deste mesmo ano foi azraciado com o grau de
comendador da Ordem de Inst~u~ão Pública o tenenteP -coronel do corpo do estado-maior Arnaldo Schultz.
01' decreto de 240de Maio do corrente ano, publicado
lO",Diário do Governo n." 181, 2.a série, de 4 de
d bOstO. deste mesmo ano, foi agraciado com o grau
c e oficIal da Ordem Militar de Avis o capitão do
YPo do estado-maior Carlos IIenrique Pereira Viana
las de Lemos.

o.

n

?a
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Tendo sido agraciado pelo Governo dos Estados Unidos
do Brasil com o grau de oficial da Ordem de Mérito
Militar o tenente- coronel do corpo do estado-maior
José de Oliveira Vitoriano, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do Regulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as
respectivas insígnias.
Por decretos de 24 de Maio do corrente ano, publicados
no Diário de Governo n, o 215, 2, a série, de 13 de Setembro deste mesmo ano, foram agraciados com os
graus da Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados os seguintes oficiais:
Grande-oficiai

Coronel do serviço de administração militar, na
situação de reserva, Cândido Nunes Pinheiro.
Comendador

Major de infantaria
Marreiros.

Joaquim

Luciano

Marafusta

Por decretos de 24 de Maio do corrente ano, publicados
no Diário do Governo n. o 218, 2. a série, de 17 de Setembro deste mesmo ano, foram agraciados com os
graus da Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados os seguintes oficiais:
Grande-oficiai

Coronéis: de infantaria, na situação de reserva,
José Maria Emaús Leite Ribeiro; de artilharia,
Mário Emidio Azinhais de Melo; de cavalaria,
António Augusto de Sousa Dias Ribeiro de Carvalho e, na situação de reserva, António da
Cunha Viana.
Comendador

Majores: de infantaria, Mário de Jesus Ferreira;
de cavalaria, José Maria Guedes Cabral de Campos; de engenharia, Inácio Xavier Teixeira da
Mota.
Oficiai

Majores: de engenharia, António Ferreira Molarinho
Carmo; farmacêutico, António Manuel de Matos
Viegas e Campos; do serviço de administração
militar, Rodrigo de Matos Azevedo Leal Júnior
-e João Eduardo Miranda Relvas.
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Capitães: de infantaria, Rui Silvino de Freitas Lopes, Vitor Manuel de Sousa Martins Faria, João
Luís Freire de Almeida e Fernando Manuel J asmins de Freitas; de artilharia, João Inácio Pereira
Júnior; de cavalaria, Carlos José Machado Alves
Morgado, na situação de reserva, Alvaro Bessa
de Aragão Ferreira e, miliciano, Rui Maria da
Câmara Pina; de engenharia, Viriato Monteiro
Reinas e Fernando do Carmo Correia Calado;
médico, Francisco de Castro e Sousa; do serviço
de administração militar, Américo Serôdio Inverno, Jorge Feurly de Magalhães Caldas e Rogério Andrade Chermont Bandeira; do quadro
do serviço de material, Alberto Carlos da Conceição Serpa Soares; do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, António Lourenço Magro,
Luis Fernandes Gonçalves Bragança, António
Manuel Machado, Edmundo Ladeira Afonso Benades, Firmino Guilherme Alves, na situação de
reserva, Henrique Pêra, António Henriques Cardoso e António de Sousa Brites; do extinto
quadro auxiliar de artilharia, José Alves Soares.
_ Cavaleiro

Capitão de cavalaria António Casimiro Rocha Ferrand de Almeida.
Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do exército Joaquim Maria Maia, Flaviano da Silva,
António Pedro Leiras, António Carvalheira e
Artur Afonso Tição.
Por decretos de 24 de Maio do corrente ano, publicados
no Diário do Gocerno n.? 220, 2.a série, de 10 de
Setembro deste mesmo ano, foram agraciados com os
graus da Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados os seguintes oficiais:
Grande-oficiai

Brigadeiro médico Joaquim Júlio Carrusca.
Coronéis: de infantaria, Mário José Pereira da
Silva; de artilharia, na situação de reserva,
Francisco da Rocha Ferreira Júnior; do serviço de administração militar, Acácio Monteiro
Cabral.
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Comendador

Coronéis:
de infantaria, Carlos Amorim Castanheira; de artilharia, Fernando da Silva Ponce.
Major de artilharia Leopoldo Manuel de Seabra de
Sousa Gentil.
Oflcial

Major de artilharia Eduardo José Teixeira Barbosa
de Abreu.
Capitães: de infantaria, Joaquim Lima Silveira
Costa, Élio Pires Afreixo, António Vaz Antunes,
António Luciano de Matos, César Emílio Braga
de Andrade e Sousa, Rui Alberto Vasq ues de
Mendonça e Fernando Godofredo da Costa N 0gueira de Freitas; de artilharia, Ernesto Carrilho
do Rosário; de cavalaria, Luís Leite Ferreira;
e, do extinto quadro de picadores militares, na
situação de reserva, Laurentino Rodrigues Laguez.
Cavaleiro

Capitão de cavalaria António Manuel da Palma
Baracho.
Tenentes: de cavalaria, Manuel António Minas da
Piedade e, na situação de reserva, José da Cruz
Monteiro; do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, Ramiro Lopes Prezado Pimenta, Serafim Moreira, João Elisio de Almeida e, na situação de reserva, Manuel Birra Leitão.
Condecorados com a medalha 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, e Portaria n.? 12 731, de 4 de
Fevereiro de 1949, os seguintes oficiais:
Coronel de artilharia Alfredo Ferreira Gonçalves.
Capitães: do quadro des serviços auxiliares do
Exército, na situação de reserva, Joaquim Miguel;
e, do extinto quadro de picadores militares, Emídio Augusto de Oliveira Stoffel,
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Manuel Maria Moura.
Condecorados com a medalha de ouro da classe de
c?mpo~·tamento exemplar, em conformidade com HS
disposições do regulamento aprovado pelo Decreto
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n.? 35607, de 28 de Maio de 1946, e Portaria n.? 12731,
de 4 de Fevereiro de 1949, os seguintes oficiais:
Tenente-coronel de infantaria Jaime Hermínio Ramalho dos Santos.
Capitães: de infantaria, na situação de reserva,
Manuel Domingues Carreto; e, do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, João Casimiro
Margalho .
Por portaria

de 19 de Agosto de 1958:

Condecorados com a medalha de mérito militar das
classes abaixo indicadas, por, segundo parecer do
Conselho Superior de Disciplina do Exército, se
encontrarem nas condições dos artigos 26.0 e 29.0 do
Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, os seguinte oficiais:
2.' classe

Majores do corpo do estado-maior Júlio Germano
do Souto da Silva Cardoso e Ireneu de Almeida
Mota.

.

3.' classe

Capitães: do corpo do estado-maior, João de Sintra
Carretas; de infantaria, Joaquim Lima Silveira
Costa, Manuel Agostinho Ferreira e João Soares
de Moura; de artilharia, Manuel Rosado Carmelo
Rosa; de cavalaria, Luis Manuel Saraiva Vicente
da Silva e, do quadro do serviço de material,
Guilherme de Castro Luazes Santos.
Oondecorado com a medalha comemorativa das expedições e campanhas com a legenda «Índia» e indicação dos anos de «1955-1958)), o general António
Miguel Monteiro Libório.

Ministério

do Exército - Direcção

dos Serviços

do Ultramar

Por portarias de 23 de Setembro de 1958:
OO~decorado com a medalha de prata de serviços distintoa, por ter sido considerado ao abrigo da alínea 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 coronel do serviço de administração militar, na situação de reserva, Antonino de Figueiredo
e Silva.
Condecorado
com a medalha de mérito militar de
2. a classe, nos termos do artigo 52.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, por estar
ao abrigo do artigo 26.° do mesmo regulamento, o
coronel do serviço de administração militar, na situação de reserva, Antonino de Figueiredo e Silva.
L..ouvores:

Presidência

do Conselho - Gabinete do Ministro da Defesa Nacional

Por portaria de 25 de Junho de 1958:
Louvado o capitão de infantaria Joaquim Maria da Costa
Cabral da Costa Macedo, porque, como comandante
da Guarda Fiscal do Estado da índia, corporação a
cuja responsabilidade
foi entregue a cobertura de
parte das fronteiras de Goa, Damão e Diu, tem desenvolvido uma actividade digna de todo o apreço, organizando com grande eficiência, dentro dos meios colocados ao seu alcande, o sistema de defesa contra os
terroristas vindos da União Indiana. Com o seu espírito de organização e a sua elevada dedicação pelo
serviço, aliados à firme lealdade e ao elevado grau
de compreensão com que serve, creditou-se como
oficial de valor e prestou ao Pais e às forças armadas
serviços que, com inteira justiça, devem ser classificados de extraordinários, relevantes e distintos.
(Publicado no Diário
de 1958).

do Governo n. o 172, 2.' sério, de 24 de Julho

Por portaria de 26 de Julho de 1958:
Louvado o tenente-coronel de cavalaria Amadeu de Santo
André Pereira, porque, no exercício do comando do
grupo divisionário de carros de combate, colocou todos
os seus dotes de bom senso e a sua inexcedivel boa
vontade e conhecida capacidade profissional ao ser-
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viço da preparação militar e técnica da sua unidade,
fazendo com que ela merecesse elogiosas referências
de altas entidades estrangeiras que a visitaram em
funções de inspecção, procurando sempre manter em
perfeitas condições de eficiência tanto o pessoal como
o material, incutindo nos seus subordinados os principios de subordinação e de espírito militar, que são
apanágio de uma tropa bem estruturada, pondo assim
em foco salientes qualidades de comando e prestando
à sua arma e ao Exército serviços considerados distintos, extraordinários e relevantes.
Louvado o capitão de cavalaria Jorge Alberto Guerreiro Vicente, porque, durante a sua relativamente
curta carreira, se tem revelado como um oficial de
muito carácter, extremamente dedicado à sua profissão
e possuidor de sólidos conhecimentos profissionais e
técnicos, exercendo sempre em todas as emergências
com invulgar zelo e proficiência os diferentes serviços
ou missões de que é encarregado. No grupo de carros
de combate do regimento de cavalaria n. o 8, onde
exerce o comando de um esquadrão, com muita distinção , tem revelado notáveis qualidades de organizador
e uma constante preocupação
com a boa preparação
moral e técnica dos 'Seus subordinados, afirmando-se
sempre como um oficial de invulgar formação e excelente espírito do bem-servir, prestando à sua arma e
ao Exército serviços que devem ser considerados
distintos, extraordinários e relevantes.
Louvado o capitão de cavalaria Raul Augusto de Paixão
Ribeiro, porque no grupo de carros de combate, unidade a que pertence desde a sua criação, se tem
sempre evidenciado pelas suas invulgares qualidades
de aprumo, grande dedicação pelo serviço e notável
cOmpetência profissional e técnica. Instrutor de bem
conhecidos méritos, sempre pronto a contribuir para
a excelente preparação moral e profissional dos seus
soldados, nunca se furtando a trabalhos de qualquer
na~ureza para que de tudo resulte pra tigio para a sua
~nl~ade e para a sua arma, prestou ao Exército e às
lllsbtuições militares serviços que devem ser consideL rados distintos, extraordinários e relevantes.
oUvado o tenente de cavalaria João Isidro Pinto Clara,
porque, servindo no grupo divisionário de carros de
cOmbate de de a sua criação, em 1954, se tem afirmado sempre como um oficial extremamente dedicado
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pelo serviço, dotado de grande espírito de disciplina
e de lealdade, servido por invulgares qualidades de
carácter. Sempre atento à preparação profissional e
técnica da sua unidade, para cujo êxito concorreu
com o estudo e realização de alguns aparelhos auxiliares de instrução, evidenciou qualidades de competência profissional e de dedicação pelo serviço que o
apontam já como um valor positivo no quadro de
oficiais da sua arma.
Louvado o tenente de cavalaria António José Pereira
Calisto, do grupo divisionário de carros de combate,
unidade que serve desde a sua fundação e onde tem
evidenciado qualidades de carácter, de lealdade e de
extrema dedicação pelo serviço que o distinguem
como um valor positivo entre os jovens oficiais da
sua arma. Profundamente dedicado aos problemas de
instrução da sua unidade, para ela tem concorrido
com o estudo e realização de alguns aparelhos auxiliares que facilitam a boa compreensão dos problemas
a resolver pelos seus subordinados, mostrando assim
dotes de competência profissional e técnica verdadeiramente exemplares.
Louvado o tenente de cavalaria Ricardo I vens Ferraz
Galiano Tavares, porque, durante todo o tempo em que
tem servido no grupo de carros de combate da sua
unidade, tem demonstrado, a par de grande competência técnica e profissional, ser um oficial de notável
aprumo e marcado espírito militar, servido por um
exemplar carácter. Instrutor de muito mérito e possuidor de excelentes qualidades de comando e de
salientes virtudes morais, muito tem contribuido para
a eficiência da sua unidade, bem como para o bom
nome e prestígio da sua arma.
Louvado o tenente de cavalaria José Manuel Martins
da Silva, pelas excelentes qualidades morais, militares
e de carácter reveladas durante o tempo em que tem
servido no grupo de carros da sua unidade, em que
se tem afirmado como um oficial de salientes méritos,
pelo seu saber e competência, postos à prova n?
comando e na instrução da subunidade que lhe esta
e~tregue, e ainda nos diferentes cursos que tem dirigído, nos quais contribuiu para o bom nome e prestigio da arma.
(Publicados no Diário
de 1958).

do Governo n.o 182, 2." série, de 5 de Agosto
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Por portaria de 8 de Agosto de 1958:
Louvado o alferes de artilharia Jorge Guerreiro Ruas,
pelas excelentes qualidades pessoais, profissionais e
de carácter evidenciadas durante a sua curta carreira
de oficial instrutor, muito diligente e dedicado, dotado
de grande espírito militar, praticando o dever militar
sem olhar a riscos de qualquer natureza, merecendo
assim a estima, consideração e respeito dos seus chefes
e subordinados.
(Publicado no Diário
de 1958).

do Governo

n,?

191, 2." série, de 16 de Agosto

Por portarias de 12 de Agosto de 1958:
Louvado o coronel de cavalaria Júlio Ferrer Antunes,
pelas excelentes qualidades de comando manifestadas
no regimento de cavalaria n.? 8, que, sob a sua
prestante e eficiente condução, atingiu um alto grau
de coesão, de disciplina e de preparação militar e
técnica. Oficial de notáveis predicados morais e de
carácter, com alto sentido do dever e de disciplina,
sempre atento às necessidades do seu regimento e
aos problemas morais e materiais dos seus subordinados, conquistou a simpatia e o respeito dos seus
chefes e dos seus subordinados e prestou à sua arma
e ao Exército serviços distintos, extraordinários
e
relevantes.
Louvado o major de cavalaria António Vasco da Costa,
pelas excelentes qualidades militares evidenciadas
durante toda a sua carreira de oficial, que serve com
extraordinária
dedicação profissional, afirmando-se
sempre como um óptimo realizador e um colaborador
que todos os comandos apreciam e respeitam, e ainda
porq ue no grupo divisionário de carros de combate,
onde presentemente presta serviço, tem contribuldo
em alto grau para a eficiêndia e excelente espírito de
preparação e de disciplina da sua unidade, que se
mantém pronta a tomar à sua conta qualquer operação
de campanha, factos que muito contribuem para o
prestigio do Exército e da sua arma e que classificam
os S?US serviços como devendo ser muito justamente
conslderados distintos, extraordinários e relevantes.
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Louvado o capitão de cavalaria António Manuel Pinto
do Amaral, pelas notáveis qualidades profissionais, morais e de carácter evidenciadas ao longo de toda a
sua carreira militar. Oficial de alto sentir do dever,
disciplinado e disciplinador, extremamente devotado
à preparação profissional e técnica dos seus subordinados, zeloso e dedicado pelo serviço, granjeou a
estima dos chefes e subordinados, merecendo ser
apontado como um militar de exemplar conduta.
(Publicados
de 1958).

no Diã7'io do Governo n.? 193, 2." série,

do 19 de Agosto

Louvado o major do corpo do estado-maior António da
Câmara Leme de França Dória, porque, durante mais
de cinco anos em que serviu no Secretariado-Geral da
Defesa Nacional, desempenhou sempre as suas funções
com proficiência, zelo e dedicação, tendo-se revelado,
na resolução dos problemas que, no plano nacional
e internacional, lhe foram postos, um oficial do estado-maior cuidadoso, competente, sensato e inteligente,
devendo os serviços prestados ser considerados distintos, relevantes e extraordinários.
(Publicado
no Diário
de 1958).

Ministério

do Governo n.? 108, 2." série,

do Exército - Repartição

do Gabinete

do 25 do Agosto

do Ministro

Por portaria de 4 de Agosto de 1958,:
Louvado o major do corpo do estado-maior Nuno Freire
Moniz Pereira, pela eficiente colaboração prestada durante cerca de dois anos em que desempenhou as
funções de adjunto da Repartição do Gabinete, com
muita dedicação, elevado bom senso e grande lealdade. Oficial muito aplicado e metódico, executou com
grande proficiência e desembaraço os trabalhos a seu
cargo, nos quais revelou sempre o maior entusiasmo
e natural boa disposição. Manifestou especial interesse e aptidão no estudo de problemas relacionados
com as matérias de organização. Durante a sua pe~'manência nesta Repartição do Gabinete revelou, mais
uma vez, qualidades profissionais e de carácter quo o
creditam como um oficial do estado-maior de incontestável mérito, excelente, dedicado e activo colaborador.
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Por portaria de 14 de Agosto de 1958:
Louvado o major de cavalaria António Maria Malheiro
Reimão Nogueira, porque, no exercicio do cargo de
comandante da Polícia de Viação e Trânsito, que dirige
com a maior proficiência e reconhecida aptidão, prestou
ao departamento da Defesa Nacional, em frequentes e
por vezes dificeis circunstâncias, os mais assinalados
serviços, afirmando-se sempre como um oficial de
muito carácter e de rara coragem moral, não se furtando a tomar posições definidas sempre que a honra
militar ou o prestigio das instituições militares estão
em jogo, revelando simultâneamente qualidades de
inteligência e de bom senso dignas do maior apreço
e prestando ao Pais e à causa da tranquilidade pública,
mesmo com grave risco para a sua saúde, serviços
que com a maior justiça devem ser considerados distintos, relevantes e extraordinários.

Por portaria de 5 de Setembro de 1958:
Lo.uvado o general Adekno Alves Verissimo, pela forma
mteligente, criteriosa, proficiente e dedicada como
durante cinco anos exerceu as funções de professor
do curso de altos comandos do Instituto de Altos
Estudos Militares, além de outros serviços que lhe
foram cometidos no referido Instituto. Não obstante
ter desempenhado as funções de professor do curso
de altos comandos em acumulação difícil com as funções de subchefe do Estado-Maior do Exército, contribuiu, com os seus conhecimentos gerais e especiais
de distinto oficial do estado-maior, para a valorização
~o ensino e, com O seu bom senso e calma apreciatíva, para o equilibrado juizo acerca dos instruendos,
o que tudo leva a considerar os seus serviços como
relevantes e distintos.
Louvado o coronel de infantaria Amadeu Soares Pereira,
pela elevação e proficiência com que desempenhou
durante dois anos as funções de professor efectivo
dos cursos de promoção a oficial superior do Instituto
de Altos Estudos Militares, confirmando um conjunto
e:;rcepcional de qualidades de inteligência, saber, caracter e honestidade intelectual, que, aliadas a grande
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dedicação pelo serviço, elevado espirito de colaboração, e tendo ainda em atenção a natureza dos serviços
prestados, o acreditam como um oficial muito distinto
da sua arma.
Louvado o coronel de artilharia José António dos Santos Monteiro, pela elevação e proficiência com que
desempenhou durante três anos as funções de professor efectivo dos cursos de promoção a oficial superior do Instituto de Altos Estudos Militares, onde
confirmou o alto conceito em que é tido por toda a
sua arma, evidenciando elevadas qualidades de inteligência, de competência profissional e de carácter,
que, aliadas a um' bom senso o vincado espírito de
colaboração, e tendo ainda em atenção a natureza
dos serviços prestados, o acreditam como um oficial
dos mais distintos da sua arma.
Louvado o tenente-coronel
do corpo do estado-maior
Anselmo Guerra Correia, pela forma distinta e muito
proficiente como desempenhou durante doze anos as
funções de professor dos cursos do estado-maior, onde
revelou, a par dos seus vastos conhecimentos, grande
bom senso e extraordinária lealdade, qualidades que
o tornaram sempre digno da consideração e da amizade dos restantes professores e dos seus alunos, em
tudo confirmando as suas óptimas qualidades de oficial
do estado-maior de muito valor, cujos serviços devem
classificar-se de relevantes e distintos.
Louvado o tenente-coronel
do corpo do estado-maior
Joaquim da Luz Cuuha, pela forma distinta e muito
proficiente como tem desempenhado as funções de
professor dos cursos do estado-maior, onde revelou,
a par dos seus vastos conhecimentos, grande bom
senso e fino trato, qualidades que o tornaram sempre
digno da consideração e da amizade dos restantes
professores e dos seus alunos, tudo confirmando as
suas óptimas qualidades de oficial do estado-maior.
Além disso, tendo-lhe sido cometido o encargo de
dar a sua assistência ao curso interarmas, houve-se
de maneira a ter sido considerada muito útil a sua
actuação, feita com competência o manifesto espírito
de muito correcta cooperação, o que tudo representa
serviços que devem ser classificados de relevantes
e distintos.
Louvado o tenente-coronel
do corpo do estado-maior
Alberto de Araújo e Silva, pela forma distinta e alta-
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mente proficiente como exerceu durante sete anos as
funções de professor efectivo dos cursos de promoção
a oficial superior do Instituto de Altos Estudos Militares, onde evidenciou elevadas qualidades de trabalho, grande competência profissional e notável inteligência, que, aliadas à muita dedicação ao serviço, bom
senso e elevado espirito de colaboração, além de o
imporem como um distinto oficial do estado-maior, lhe
permitiram desempenhar-se com muito brilho de todos
os trabalhos a seu cargo, prestando ao Exército serviços que pela sua natureza e importância devem ser
considerados relevantes e distintos.
Louvado o tenente-coronel
do corpo de estado-maior
João Tiroa, pela forma distinta e muito proficiente
como tem desempenhado as funções de professor dos
cursos do estado-maior, onde revelou, a par dos seus
vastos conhecimentos, grande bom senso e entusiasmo, qualidades que o tornaram sempre digno da
consideração e da amizade dos restantes professores
e dos seus alunos, em tudo confirmando as suas óptimas qualidades de oficial do estado-maior de muito
valor. Além disso, tendo-lhe sido cometido o encargo
de colaborar em trabalhos do curso de altos comandos, houve-se de maneira a ter sido reconhecida como
muito útil a sua actuação, feita com competência e
manifesto interesse, o que tudo representa a prestação de serviços que devem ser classificados de relevantes e distintos.
Louvado o major do corpo do estado-maior André da
Fonseca Pinto Bessa, pela forma distinta e muito
proficiente como tem desempenhado as funções de
professor dos cursos do estado-maior, onde revelou,
a par dos seus vastos conhecimentos, grande bom
senso e extraordinária lealdade, qualidades que o tornaram sempre digno da consideração e da amizade
dos restantes professores e dos seus alunos, em tudo
confirmando as suas óptimas qualidades de oficial do
estado-maior de muito valor e levando a classificar
os seus serviços de relevantes e distintos.

Por portaria de 10 de Setembro de 1958:
Louvll;do, a titulo póstumo, o major do corpo de estado-maIOr Júlio Germano do Souto da Silva Cardoso,
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porque, tendo prestado serviço no Quartel-General do
Governo Militar de Lisboa durante cerca de onze anos,
dos quais cerca de cinco como subcbefe do Estado-Maior
interino, no desempenho das suas funções, quer em
trabalhos de gabinete, quer nos exercicios no campo,
e no cumprimento de missões especiais de que foi
incumbido, algumas de grande importância e responsabilidade, empenhou sempre o melhor do seu esforço
para bem do serviço e visando o prestigio do Exército,
que devotadamente serviu. O major Souto Cardoso,
com o seu notável desembaraço e excepcional entusiasmo e vivacidade, a sua inteligência e dedicação
pelo serviço, foi um excelente colaborador dos oficiais
generais que comandaram o Governo Militar de Lisboa,
junto de quem gozou sempre da maior consideração
e apreço, sendo também de salientar, paralelamente,
a estima e o reconhecimento que soube granjear entre
os comandos e demais oficiais das unidades, que nele
reconheciam um oficial activo, desembaraçado e leal.
Durante os últimos três anos, apesar de inferiorizado
fisicamente, desenvolveu a mesma actividade de sempre, com prejuízo da própria saúde, e, nos últimos
tempos, já gravemente doente, só deixou de estar
presente no Quartel-General
quando, três semanas
antes do seu falecimento, o general governador militar de Lisboa lhe ordenou peremptoriamente que não
comparecesse no quartel. Pelas notáveis qualidades
reveladas e exemplar esforço desenvolvido, que muito
honraram. a farda que vestiu e muito contribuíram
para o prestígio do Governo Militar de Lisboa e do
Exército, os serviços desempenhados por este oficial
devem ser considerados de relevantes e muito distintos e extraordinários.

--

Ministério

do Exército - Direcção

-

dos Serviços do Ultramar

Por portaria de 23 de Setembro de 1958:
Louvado o coronel do serviço de administração militar, na situação de reserva, Antonino de Figueiredo e Silva, pela forma altamente distinta como
desempenhou várias missões de que foi incumbido
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na Direcção dos Serviços do Ultramar, em que revelou, a par da elevada competência técnica e inexcedível dedicação, inteligente critério e notável precisão nos trabalhos executados, por tudo merecendo
que os seus serviços sejam classificados de distintos,
relevantes e extraordinários.

-_-

Bandeira

Presidência

nacional:

do Conselho - Gabinete do Ministro da Defesa Nacional

Por portarias de 25 de Junho de 1958:
Conferido o direito ao uso da bandeira nacional ao destacamento de engenharia do Estado da índia, porque,
na situação de emergência motivada pelas ameaças
de origem externa surgidas à soberania nacional e à
ordem pública nos territórios de Goa, Damão e Diu,
tem a unidade prestado relevantes serviços à causa
da unidade nacional em recontros havidos com terroristas vindos de além-fronteiras, em que evidenciou
na prática de notáveis feitos avultado número de elementos das suas fileiras, alguns dos quais morreram
em combate ao serviço da Pátria e outros souberam
merecer altas e valiosas citações e condecorações pessoais por actos de indiscutível mérito e rara coragem
e bravura, o que tudo denota a existôncia na unidade
de .um arreigado espírito de lealdade à Pátria e de
C acrIs?lado amor a Portugal e à ~ ação ~ortug,uesa.
oufendo o direito ao uso da bandeira nacional a corporação da Guarda Fiscal do Estado da India, porque,
na situação de emergência motivada pelas ameaças
de origem externa surgidas à soberania nacional e à
ordem pública nos territórios de Goa, Damâo e Diu,
tem prestado relevantes serviços à causa da unidade
~acional em recontros havidos com terroristas vindos
e .além-fronteiras, nos quais se houve sempre com
~ulta galhardia, decisão e exemplar bravura, o que
udo denota a existência neste corpo de tropas de um
arreigado espírito de lealdade à Pátria e de acrisolado
amOr a Portugal e à Nação Portuguesa.
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111- MUDANÇAS DE SITUAÇAO
Oficiais do quadro permanente
Ingreeeo

nos

quadros:

Quadro do corpo de oficiais generais:

General,
Lopes,
vendo
Agosto

supranumerário,
Francisco Higino Craveiro
para preenchimento de vaga no quadro, deser considerado nesta situação desde 22 de
de 1958.

(Por portaria de 8 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Setembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Quadro da arma de infantaria:

Tenente-coronel
de infantaria, supranumerário, comandante interino do regimento de infantaria n." 15, onde
continua colocado, Edmundo da Luz Cunha, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Setembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos de Decreto n.s 22257).

Tenente de infantaria, supranumerário,
do batalhão de
caçadores n." 2 (forças expedicionárias ao Estado da
índia), João Maria Andrade de Beires Junqueira, que,
por ter deixado de fazer parte das referidas forças
expedicionárias, regressou à metrópole em 1 de Setembro de 1958, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Setembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Quadro da arma de artilharia:

Major de artilharia, supranumerário,
do regimento de
artilharia antiaérea fixa, Paulo Parreira, por ter deixado de fazer parte do referido regimento, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Setembro de 1958. N5:0 são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Capitão de artilharia, adido, Gaspar Pinto de Carvalho
Freitas do Amaral, que, por ter deixado de prestar
serviço no Secretariado-Geral da Defesa Nacional, se
apresentou neste Ministério em 9 de Agosto de 1958,
desde qúando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Setembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Quadro da arma de engenharia:

Coronel de engenharia, supranumerário,
comandante
do regimento de engenharia n." 1, onde continua
colocado, Mário Pereira de Azevedo Batalha, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Setembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Quadro do serviço de administração

militar:

Coronel do serviço de administração militar, adido,
António Dias, que regressa do Ministério do Ultramar, onde exercia o cargo de chefe da Secção Militar)
do qual foi exonerado por portaria de 28 de Agosto
de 1958, para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Setembro de 1958.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Setembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Capitão do serviço de administração militar, adido, do
comando militar de Angola, Casimiro dos Santos, que,
de regresso daquele comando militar, se apresentou
em 26 de Julho de 1958, desde quando deve sei
considerado nesta situação para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 22 de Azostc de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Sete~bro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Quadro do serviço de material:

Majo.r do quadro do serviço de material (engenheiros),
adldo, José }\faria Soares da Costa Alvares, que, por
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ter doixado de prestar serviço como engenheiro de
secção da Fábrica Militar de Braço de Prata, se apresentou em 16 de Agosto de 1958, desde quando deve
ser considerado nesta situação, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal elo Contas em 27 de Setembro elo 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Deoreto n.s 22257).

Quadro dos serviços auxiliares

do Exército:

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário,
do regimento de infantaria n. o 3,
onde continua colocado, Amador da Silva, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 10 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 18 do Setembro de 1958, visada pelo Tribunal do Contas em 26 de Setembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Supranumerárlos
oe
quadros:

por

excederem

Corpo de generais:

General, adido, Francisco Higino Craveiro Lopes, que,
por ter deixado de exercer o cargo de Presidente da
República, do qual foi exonerado, regressou a este
Ministério em 9 de Agosto de 1958, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Setembro de 1958: Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

General, adido, Manuel Gomes de Araújo, que, por ter
deixado de exercer o cargo de Ministro das Comunicações, do qual foi exonerado, regressou a este Ministério em 15 de Agosto de 1958, desde quando deve
ser considorado nesta situação.
(Por portaria de 8 do Setembro do 195R, visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Setembro do 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Corpo do estado-maior:

Tenente-coronel do corpo do estado-maior, adido, em servi~o ~o Ministério dos Negócios Estrangeiros, J oão de
Oliveira Marques, que, por ter deixado de exercer o
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cargo de representante militar junto da DELNATO,
do qual ficou exonerado, se apresentou em 1 de
Agosto de 1958, devendo ser considerado nesta situação desde a data da sua apresentação.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Setembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Inrantarla s

Coronel de infantaria, adido, António Amaro Romão,
que, por ter deixado de prestar serviço na Guarda
Nacional Republicana, regressou em 10 de Setembro
de 1958, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Setembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Major, de infantaria, adido, em comissão civil no Estado
da lndia, Artur João Cabral Carmona, que, por ter
deixado de exercer o cargo de governador do distrito de Damão, se apresentou em 7 de Agosto de
1958, desde quando deve ser considerado nesta situaçltO.
Capitão de infantaria, adido, em comissão civil como
comandante da Policia de S. Tomó e Príncipe, Orlando José de Campos l\farques Pinto, que, por ter
deixado de exercer o referido cargo, se apresentou
em 8 de Agosto de 1958, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
Capitão de infantaria, adido: Rogério Castela Jacques,
que, por ter deixado de prestar serviço no comando
militar de Macau, regressou em 21 de Julho de 1958,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Setembro de 1058. Não são devidos emolumentos, nos termos elo Decreto n." 22257).

Capitão de infantaria, adido, José da Rosa Carvalhal,
quo, por ter deixado de prestar serviço na Policia de
Segurança Pública, se apresentou em 27 do Agosto
d.e 1958, desde quando deve ser considerado nesta
sItuação.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Setembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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Capitão de infantaria, adido, José Rueff de Magalhães
Tavares, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Angola, regressou em 3 de Agosto
de 1958, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Setembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Capitães de infantaria, com o curso geral do estado-maior, supranumerários, Fernando Cerqueira da Silva
e José Gualberto do Nascimento Matias, que, por
terem deixado de prestar serviço no comando militar
do Estado da índia, regressaram em 18 de Agosto
de 1958, desde quando devem ser considerados nesta
situação.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Setembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Capitão de infantaria, adido, J osé Pedro Paixão, que,
por ter deixado de prestar serviço no comando militar de S. Tomé e Principe, regressou em 29 de Julho
de 1958, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
ele Contas em 9 de Setembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nOMtermos do Decreto n.· 22257).
Cavalaria:

Coronel de cavalaria, adido, Fernando Dias Pires Monteiro, que, por ter deixado de prestar serviço na
Guarda Nacional Republicana, regressou em 10 de
Setembro de 1958, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1958, visada pelo 'I'ribunal de Contas em 27 de Setembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Capitão de cavalaria, adido, Mário Abrantes
que, por ter deixado de prestar serviço no
militar de Macau, regressou em 4 de Agosto
desde quando deve SOl' considerado nesta

da Silva,
comando
de 1958,
situll.ç-ão.

(Por portaria de 12 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Setemhro de lfl58. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
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Capitão de cavalaria, adido, António Varela Romeiras
Júnior, que, por ter deixado de prestar serviço na
Escola do Exército, se apresentou em 18 de Agosto
de 1958, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Setembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão ele cavalaria, adido, Bernardo Raposo Botelho
de Sá Nogueira, que, por ter deixado de exercer o
cargo de ajudante de campo do chefe do Estado-Maior
General das Forças Armadas, se apresentou em 14 de
Agosto de 1958, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de etembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Serviços auxiliares

do Exército:

'l'enente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Amador da -Silva, que, de regresso do Ministério do Interior, da Guarda Nacional Republicana,
se apresentou em 12 de Agosto de 1958, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Setembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
J::)asaagem à situação
rárlo:

Forças eventualmente

de

constituídas

Regimento de artilharia

supranume-

no continente:

antiaérea

flxa

Uajor de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea
fixa, José Mendonça Prazeres, nos termos da segunda
~arte do artigo 5 .0 do Decreto-Lei n. o 28 401, substituído pelo Decreto- Lei n. o 32 692, de 20 de Fevereiro d 1943. e ao abrigo da Portaria 11.0 10620,
de 11 de )farço de 1054, por ter sido colocado no
referido
regimento,
devendo ser considerado nesta
.
o
SItuação de de 28 de Agosto de 1958.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de 'etembro de 1958. Não são devidos
ernomentos, no termos do Decreto n.s 22257).
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Forças eventualmente constituídas no ultramar:
Estado da índia

Alferes de cavalaria, do regimento de, cavalaria n. o 6
(forças expedicionárias ao Estado da India), José Miguel de Cabedo e Vasconcelos, por ter sido nomeado
para fazer parte das forças expedicionárias ao Estado
da índia, devendo ser considerado nesta situação
desde 29 de Maio de 1958.
.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Setembro de 19580Não são devidos emolumentos; nos termos do Decreto n.? 22257)0

Major do quadro do serviço de material (engenheiros),
da Direcção do Serviço de Material, onde continua
colocado, José Maria Soares da Costa Alvares, nos
termos da segunda parte do artigo 58.0 do Decreto-Lei
n.? 28401, alterado pelo Decreto-Lei n.? 32692, de
20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria
noo 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 7 de Setembro de 19580
(Por portaria de 12 de Setembro de'1958, visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Setembro de 19580Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257)0
Passagem

à situação

de

adido:

No ultramar:
Angola

Capitão de infantaria, supranumerario,
José da Rosa
Carvalhal, por ter sido nomeado para desempenhar
uma comissão de serviço na província de Angola, ao
abrigo da alínea a) do artigo 300 do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo
SOl' considerado
nesta situação desde 3 de Setembro
de 19580
(Por portaria de 8 de Setembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas om 10 de Setembro de 1958)0
Moçambique

rrenente de artilharia, do comando militar de Moçambique, Rubi José Alfredo Mourão Marques, por ter sido
nomeado para desompenhar uma comissão de serviço
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no ultramar, ,LO abrigo da alínea c) do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 21 de
Agosto de 1958.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1958, anotada
nal de Contas em 8 de Setembro de 1958).

pelo Tribu-

Cabo Verde

Tenente-coronel
de infantaria, da Direcção do Serviço
do Ultramar deste Ministério, José Maria de Azevedo
Galvão de Melo, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço na província de Cabo
Verde, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do DecretoLei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo
ser considerado nesta situação desde 25 de Setembro
de 1958.
(Por portaria de 26 de Setembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 1 de Outubro de 1958).

pelo Tri-

S. Tomé e Príncipe

Capitão de infantaria, do comando militar de S. Tomé
e Príncipe, Manuel Joaquim Gonçalves Braga, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço no ultramar, ao abrigo da alínea a) do artigo 3.°
do Decreto-Lei n." 39816, de 14 de Setembro de
1954, devendo ser considerado nesta situação desde
21 de Agosto de 1958.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1958, anotada
de Contas em 8 de Setembro de 1958).

pelo Tribunal

Estado da i ndia

Capitão de infantaria, com o curso ger~tl do estado-maior,
do comando militar do Estado da India, Raul Garcia
Martins, por ter sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço no ultramar, ao abrigo da alínea a)
do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39 816, de 14 de
Setembro de 195*, devendo ser considerado nesta
situação desde 7 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1958, anotada
bunal de Contas cm 18 de Setembro de 1958).

pelo Tri-

Alferes de artilharia, do comando militar do Estado da
India, António dos Anjos Martins, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
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no ultramar, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.0 do
Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 23 de
Agosto de 1958.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Seteínbro de 1958).
Macau

Major de infantaria Carlos Armando da Mota Cerveira,
por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
de serviço na província de Macau, ao abrigo da alinea c) do artigo 3.0 do Decreto-Lei n. o 39 816, de
14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 8 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 30 de Setembro de 1958).

pelo Tri-

Capitão de artilharia Delfim Nunes, do comando militar
de Macau, por ter sido nomeado para desempenhar
uma comissão de serviço no ultramar, ao abrigo da
alínea c) do artigo 3.0 do Decreto-Lei n. o 39 816, de
14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 8 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 30 de Setembro de 1958).

pelo Tri-

Capitão de cavalaria António Manuel Palma Baracho,
do comando militar de Macau, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço no ultramar, ao abrigo da alinea c) do artigo 3. o do Decreto-Lei
n. o 39 816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser
considerado nesta situação desde 8 de Setembro de
1958.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 30 de Setembro de 1958).

pelo Tri-

Tenente de cavalaria Armando José da Silva Freire,
do comando militar de Macau, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço no ultramar, ao abrigo da alínea c) do artigo 3. o do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo
ser considerado nesta situação desde 8 de Setembro
de 1958.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 30 de Setembro de 1958).

pelo Tri-
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Na Guarda Nacional Republicana:

Tenente de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 6,
Manuel José Martins Rodrigues, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta
situação desde 21 de Agosto de 1958.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Setembro de 1958).
Na Guarda Fiscal:

Capitão médico, do batalhão de caçadores n.? 5, Humberto dos Santos Rocha, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço no Ministério
das Finanças, na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde 23 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 26 de Setembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1958).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n." 2, António Amaro Serrano, por ter sido requisitado para desempenhar uma
comissão de serviço dependente do Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, devendo ser considerado
nesta situação desde 10 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 24 de Setembro de 1958).
Em outros Ministérios:
Presidência do Conselho- Secretariado-Geral da Defesa Nacional

General,
chefe do Estado-Maior do Exército, José
António da Rocha Beleza Ferraz, por ter sido nomeado para desempenhar o cargo de chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, devendo ser considerado
nesta situação desde 22 de Agosto de 1958.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1958, anotada pelo 'I'ribunal de Contas em 18 de Setembro de 1958).
No Ministério dos Negócios Estrangeiros:

Deixa de ser considerado na situação de adido em serviço no Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, como
adjunto da 3. a Repartíção , cargo de que ficou exonerado por portaria de 31 de Julho de 1958, inserta no
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do Governa n. ° 188, 2. a série, de 3 de Agosto
do mesmo ano, continuando, porém, na mesma situação
de adido no Ministério dos Negócios Estrangeiros,
por ter sido nomeado, por portaria de 26 de Julho
de 1958, inserta no Diário do Gocerno n. ° 178, 2. a série,
de 31 de Julho de 1958, para prestar serviço na
DELNATO, na parte relativa à representação militar,
o major do corpo do estado-maior António da Câmara
Leme de França Dória, devendo ser considerado nesta
nova situação desde 1 de Agosto de 1958.
Diário

(Por portaria de 28 de Agosto de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Setembro de 1958).
Ministério

do Ultramar

Coronel do serviço de administração militar, inspector
do mesmo serviço, Carlos Pessoa Fraikin, por ter
sido nomeado, por portaria de 28 de Agosto de 1958,
para desempenhar uma comissão de serviço no Ministério do Ultramar, ao abrigo do Decreto n." 41169
e de harmonia com o artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.? 3805G, de 16 de Janoiro de 1950, devendo ser
considerado nesta situação deste 1 de Setembro de
1958.
(Por portaria de 8 do Setembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 10 de Setembro de 1958).
Em estabelecimentos

militares:

Estabelecimentos
Instituto

de instrução:

de Altos Estudos Militares

Deixa de ser considerado na situação de adido no Instituto de Altos Estudos Militares, onde se encontrava
como director do curso para a promoção a oficial
superior, continuando, porém, na mesma situação de
adido no mesmo Instituto, por ter sido nomeado professor do curso de altos comandos, o brigadeiro Alberto
Andrade e Silva, devendo ser considerado nesta situação desde 24 de Setembro de Hlô8.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 30 de Setembro do 1958).

Capitão de cavalaria, instrutor de educação física do
Instituto de Altos Estudos "Militares, "Manuel Maria
Pereira Coutinho Correia de Freitas, por ter sido
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nomeado para exercer as referidas funções por portaria desta data, devendo ser considerado nesta situa- ção desde 12 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 24 de Setembro de 1958).

pelo Tri-

Colégio Militar

Coronel de infantaria, tirocinado, Raul Cordeiro Pereira
de Castro, por ter sido nomeado para desempenhar
as funções de director do Colégio Militar, por portaria
desta data, devendo ser considerado nesta situação
desde 8 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 23 de Setembro de ]958).

pelo Tri-

Deixa de ser considerado na situação de adido na Escola
do Exército, como professor catedrático da cadeira de
Matemáticas Gerais do curso geral preparatório, continuando, porém, na mesma situação de adido, mas em
serviço no Colégio Militar, por ter sido nomeado
subdirector do referido Colégio, por portaria de 25 de
Setembro de 1958, c major do corpo do estado-maior
Frederico Alcide de Oliveira, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 30 de Setembro de 1958).

pelo Tri-

I nstituto Profissional dos Pupilos do Exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do Instituto Profissional dos Pu pilos do Exército,
José Joaquim Bastardo, por ter sido nomeado para o
cargo de subalterno de companhia do referido Instituto, por portaria de 1 de Agosto de 1958, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Setembro do 1958, anotada
bunal de Contas em 24 de Setembro de 1958).
Eatabelecimentoa

pelo Tri-

produtorea:

Conselho Fiscal dos Estabelecimentos

Fabris

Coronel de engenharia, vogal do Conselho Fiscal dos
Estabelecimentos Fabris deste Ministério, Vítor Franci co de Sousa Franco, por ter sido nomeado para o
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referido cargo por portaria de 22 de Agosto de 1958,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Setembro do mesmo ano.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 24 de Setembro de 1958)0
Por licença ilimitada:

Major de engenharia, da escola prática da arma, Manuel
João Pais de Azevedo, por lhe ter sido concedida
licença ilimitada, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 18 de Setembro de 1958)0
Passagem

à sltuaçêo

de

reserva:

Coronel de infantaria, adido, em serviço no comando
militar de Angola, Luis Borges Júnior, nos termos
da alínea a) 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 nesta
situação desde 14 de Julho de 1958.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Setembro de 19580 Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto no· 22257).
Passagem

à sltuaçêo

de

reforma:

(Despacho de 20 do Agosto do 1958 da Caixa Gorai de Depósitos,
Crédito e Previdência,
publlendo no Diário do Govel'no n.? 196,
20' série, do 22 do mesmo mês e anojo

General Reinaldo Vale de Andrade, desde 23 de Março
de 1958;
Tenente-coronel
de cavalaria Pedro António da Costa
Rebocbo, desde 22 de Março de 1958;
Tenente-coronel de engenharia Augusto Dinis Cordeiro
Sampaio, desde 17 de Março de 1958;
Capitão de infantaria José Correia de Noronha e Meneses, desde 13 de Março de 1958;
Tenente de infantaria Bento Teodósio Tomás Cabrita,
desde 17 de Março de 1958.
Todos na situação de reserva e nos termos da alínea a)
do artigo 13.0 do Decreto-Lei D.O 3630J, alterada pelo
Decreto-Lei D.O 38916, de 18 de Setembro de 1952,
por terem atingido o limite de idade.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1958).
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(Despacho de 20 de Setembro de 1958 da Caixa Geral de Dopósltos,
Crédito o Previdência, publicado no Diário do Gove,'no n. o 223,
2.' série, de 23 do mesmo mês e ano).

Capitão médico, adido, em serviço na provincia de Angola, António Durão Leitão, nos termos da alinea 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 do todo o serviço
militar, devendo ser considerado nesta situação desde
30 de Junho de 1954.
(Por portaria de 26 de Setembro de 1958).
Demitidos:

Demitido do Exército, nos termos da alinea d) do artigo 2.° do Decreto-Lei n. ° 28 404, esclarecido pelo
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 32329, de 19 de Outubro de 1942, o major do extinto quadro auxiliar de
artilharia, adido, das Oficinas Gerais de Equipamentos
e Arreios, Joaquim do Rosário Castela, devendo ser
considerado nesta situação desde 9 de Setembro
de 1958.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 24 de Setembro de 1958).

Oficiais de complemento
Ingre.ao

noa

quadros:

Quadro da arma de engenharIa:

Considerados regressados ao serviço deste Ministério,
por terem deixado de prestar serviço na provincia de
Moçambique, onde se encontravam em comissão militar, os alferes milicianos de engenharia Horácio Fernandes Morgado, Virgílio Lopes Cabrita, Miguel Rodrigues, Miguel Augusto Barreira. Vieira e Joaquim
Ambrósio Simões Cordeiro, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
20, 20,
28, 16 e 16 de Agosto de 1958, ficando todos em disponibilidade.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 30 de etembro de 1958).

ORDEM

906

Passagem

DO EXERCITO

à situação

Noo 11

de

20' Série

adido:

No nltramar:
Angola

Alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. ° 3, José António Vendinha da Silva,
por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
de serviço na provincia de Angola, ao abrigo da alinea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39 816, de 14
de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta
situação desde 8 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 30 de Setembro de 1958).
Moçambique

Alferes miliciano de artilharia António Joaquim Primo
Canhão e, do regimento de artilharia ligeira n.? 1,
Carlos Martins Robalo, por terem sido nomeados para
desempenhar comissões de serviço na provincia de
Moçambique, ao abrigo da alinea c) do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 25 de Agosto e 8 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 30 de Setembro de 1958).
Cabo Verde

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n." 16, Vicente Andrade, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente da provincia de Cabo Verde, ao abrigo da
alinea c) do artigo 3." do Decreto-Lei n.? 39816, de
14 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 25 de Agosto de 1958.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 30 de Setembro de 1958).
Passagem
ciano de

Infantaria:

à altuaçAo
reserva:

de

oficiai

mili-

o

Tenentes:
Júlio Baptista Couto Júnior, do comando militar
de Moçambique, desde 20 de Agosto de 1958.
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Joaquim Afonso Vaz Gomes, do centro de mobilização de infantaria n." 1, desde 28 de
Agosto de 1958.
Lino Lider Furtado de Lonet Delgado, do centro de mobilização de infantaria n.? 3, desde
3 de Julho de 1958.
Hernâni de Carvalho Rodrigues Falcão, do
centro de mobilização de infantaria n.? 5,
desde 3 de Julho de 1958.
Armando Martins do Vale, do centro de mobilização de infantaria n.? 5, desde 8 de Agosto
de 1958.
João António Teixeira de Sousa Serôdio, do
centro de mobilização de infantaria n." 6,
desde 10 de Julho de 1958.
João Gonçalves, do centro de mobilização de
infantaria n.? 6, desde 28 de Agosto de 1958.
Armindo da Silva Fernandes, do centro de
mo bilização de infantaria n. ° 7, desde 20 de
Julho de 1958 .
. Luis Correia de Noronha, do centro de mobilização de-infantaria n.? 9, desde 3 de Agosto
de 1958.
José Casimiro Santana, do centro de mobilização de infantaria n.? 11, desde 1 de Agosto
de 1958.
Augusto Ferreira de Matos, do centro de mobilização de infantaria n." 11, desde 5 de
Agosto de 1958.
Manuel antana Ribeiro dos Santos, do centro
de mobilização de infantaria n.? 12, desde
20 de Julho de 1958.
Eurico de Castro Chaves, do centro de mobilização de infantaria n.? 13, desde 6 de Julho
de 1958.
Augusto Saraiva Peixoto, do centro de mobilização de infantaria n,° 13, desde 8 de Julho
de 1958.
Óscar Rodrigues Freixo, do centro de mobilização de infantaria n.? 14, desde 10 de Julho
de 1958.
Augusto Mendonça e Pinho Sá Osório, do
centro de mobilização de infantaria 11.° 14,
desde 18 de Julho de 1958.
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José Dias, do centro de mobilização de infantaria n. o 14, desde 10 de Agosto de 1958.
Joaquim Baptista Sabino e Costa, do centro
de mobilização de infantaria n.? 15, desde
11 de Julho de 1958.
Manuel Brandão de Sousa Monteiro, do centro
de mobilização de infantaria n.? 15, desde
7 de Agosto de 1958.
Alberto Lopes, do centro de mobilização de infantaria n.? 15, desde 14 de Agosto de 1958.
Alfredo Malheiros de Serpa, do centro de mobilização de infantaria n. o 17, desde 22 de
Agosto de 1958.
Alferes:
Manuel Jervis de Atouguia Ferreira Pinto
Basto, do centro de mobilização de infantaria
n." 5, desde 11 de Julho de 1958.
Júlio de Vasconcelos Azevedo Pereira e Silva,
do centro de mobilização de infantaria n." 5,
desde 28 de Agosto de 1958.
Mário Manuel Sousa Pego, do centro de mobilização de infantaria n. o 9, desde 2 de Agosto
de 1958.
Afonso Costa Valdês Tomás dos Santos, do
centro de mobilização de infantaria n.? 15,
desde 22 de Agosto de 1958.
José Marques de Andrade, da brigada n." 1
de telegrafistas, desde 22 de Julho de 1958.
Artilharia:
Tenente Luis Augusto Cardoso, do centro de mobilização de artilharia n. o 1, desde 21 de Agosto
de 1958.
Cavalaria:
Tenente Nuno José de Assunção Canhão, do comando
militar dos Açores, desde 7 de Agosto de 1958.
Engenharia:
Tenente Jaime de Almeida Leitão, do centro de
mobilização de engenharia n.? 2, desde 17 de
Julho de 1958.
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Médicos:
Tenentes:
José Maria Ramos, do comando militar de
Moçambique, desde 9 de Agosto de 1958.
José Manuel Rodrigues Pereira, da brigada
n.? 2 de caminhos de ferro, desde 6 de
Agosto de 1958.
Santiago de Sousa Pontes, do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 1, desde 25
de Julho de 1958.
Júlio Nobre Goulart de Medeiros, do centro
de mobilização do serviço de saúde n.? 1,
desde 17 de Agosto de 1958.
Filipe Queirós Salazar de Sousa, do centro de
mobilização do serviço de saúde n.? 1, desde
4 de Setembro de 1958.
Francisco Adelino de Vasconcelos, do centro
de mobilização do serviço de saúde n.? 1,
desde 23 de Setembro de 1958.
Augusto Pedroso Pires de Lima, do centro de
mobilização do serviço de saúde n.? 2, desde
7 de Setembro de 1958.
Alexandre Alves, do centro de mobilização do
serviço de saúde n.? 2, desde 29 de Julho
de 1958.
José António Vieira Santos Júnior, do centro
de mobilização do serviço de saúde n." 2,
desde 11 de Agosto de 1958.
Albano de Almeida Rebelo, do centro de mobilização do serviço de saúde n. ° 2, desde
17 de Agosto de 1958.
David Martins Baptista, do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 2, desde 21 de
Agosto de 1958.
Felisberto Augusto Madeira, do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 2, desdo
8 de Setembro de 1958.
Álvaro Ribeiro Marinho, do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 2, desde 13 de
Setembro de 1958.
António José de Oliveira Ferraz Júnior, do
centro de mobilização do serviço de saúde
n.? 2, desde 15 de Setembro de 1958.

910

ORDEM DO EXERCITO

N.O 11

2." Série

Luis da Rocha, do centro de mobilização do
serviço de saúde n.? 2, desde 26 de Setembro de 1958.
João Gomes, do centro de mobilização de infantaria n.? 19, desde 6 de Agosto de 1958.
Alferes:
João Mauricio de Abreu dos Santos, do centro
de mobilização de infantaria n.? 19, desde
17 de Setembro de 1958.
Manuel Marques Pinto, do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 2, desde 27 de
Setembro de 1958.
Farmacêuticos:
Tenentes:
Emilio da Cunha Mora, do comando militar de
Angola, desde 16 de Setembro de 1958.
João Raposo Pereira, do comando militar de
Moçambique, desde 29 de Abril de 1958.
Gustavo Artur Galo Romano Baptista, do centro
de mobilização do serviço de saúde n.? 1,
desde 9 de Junho de 1958.
José Joaquim da Costa Raimundo, do centro
de mobilização do serviço de saúde n." 2,
desde 21 de Agosto de 1958.
Alferes Agostinho Baltasar de Lima, do comando
militar de Moçambique, desde 27 de Abril de
1958.
Veterinário:
Tenente António Jacinto Ferreira, da secção de
depósito do pessoal do serviço veterinário militar,
desde 9 de Agosto de 1958.
Serviço de administração

militar:

Alferes Joaquim de Melo Moreira da Silva, do
centro de mobilização de administração militar
n.? 1, desde 29 de Julho de 1958.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 30 do Setembro de 1958).
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serviço:

Capitão miliciano médico, de reserva, António Augusto
Esteves Mendes Correia, nos termos do § 5.° do artigo 61.° do Decreto n. ° 12 017, de 2 de Agosto de
1926, devendo ser considerado nesta situação desde
4 de Abril de 1953.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 30 de Setembro de 1958).

pelo Tri-

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 3, do comando militar de Moçambique, Júlio Henrique Gomes de Almeida Melo Koch,
devendo ser considerado nesta situação desde 5 de
Agosto de 1958, por ter sido julgado incapaz de todo
o serviço pela junta hospitalar de inspecção.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do batalhão
de sapadores de caminhos de ferro, Carlos Manuel
Ilenriques Cardoso Ferreira,
devendo ser considerado nesta situação desde 28 de Março de 1958, por
ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar pela
junta hospitalar de inspecção.
(ror portaria

de 18 de Setembro

de 1958).

Abatidos:

Abatido ao efectivo do Exército, por ter tido passagem
ao quadro permanente dos engenheiros da Força
Aérea, o tenente miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia pesada TI.O 1, Vítor Manuel Ferreira de
Albuquerque, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 30 de Setembro de 1958).

pelo Tri-

IV - PROMOÇOES
Oficiais do quadro permanente
Arn,as

e

MinistérIo

serviços:

do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel, o tenente-coronel
da Costa Branco.

de infantaria José Nogueira

(Por portaria de 18 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 26 de etembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel, o major de infantaria, adido, 2.° comandante do corpo de alunos da Escola do Exército,
António Catalão Filipe Dionísio.
(Por portaria de 26 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Artilh.aria:
Regimento de artilharia

pesada n. ° 3

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante Américo Lopes Gomes.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Setembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Engenh.aria:
Escola Pratica de Engenharia

Major, o capitão de engenharia
Pacheco.

Raul Figueiredo

Cunha

(Por portaria de 12 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Setembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Cap.itão do quadro do serviço de material (serviços técnICOS de manutenção),
o tenente elo mesmo quadro
José Matias da Costa.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Setembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Situaçio de reserva:

Graduado em major médico, o capitão médico, na situação de reserva, António de Deus Mouga Rodrigues.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 18 de Setembro de 1958).
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Major graduado, o capitão veterinário, tirocinado,
situação de reserva, Gustavo da Silva Mota.

913

na

(Por portaria de 18 de Setembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas ~m 30 de Setembro de 1958).

Ofici~is de complemento
Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros de mobilização:
Serviço de admini.traçio

militar:

I. o grupo de companhias de administração militar

Tenente fàiliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o alferes miliciano do mesmo serviço, em disponibilidade, Francisco Gouveia dos Santos. Conta a antiguidade desde 1 Dezembro de 1956.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1958, visada )2.eloTribunal de Contas em 1 de Outubro de 1958. Sao devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

v-

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generais:

Quadro do corpo:

Nomeado professor eventual do curso de altos comandos
do Instituto de Altos Estudos Militares, nos termos
do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 30 264, de 10 de
Janeiro de 1940, alterado pelo Decreto-Lei n.? 36 238,
de 21 de Abril de 19407, o brigadeiro, inspector de
artilharia antiaérea, Aníbal Frederico da Silveira Machado, da Direcção da Arma de Artilharia, onde continua colocado.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1958).
A.didos:
Em e.tabeleeimento.

militare.:

Estabeleoimentos

de instrução

I nstituto de Altos Estudos Militares

Nomeado professor efectivo do curso de altos comandos,
o brigadeiro, adido, do Instituto de Altos Estudos

914

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 11

2." Série

Militares, director do curso para promoção a oficial
superior, cargo de que fica exonerado pela presente
portaria, Alberto Andrade e Silva, nos termos do
Decreto-Lei n." 40 126, de 13 de Abril de 1955, na
vaga do brigadeiro António Pinto das Neves Ferreira,
falecido em 23 de Agosto de 1958.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Corpo

do

No quadro

estado-maior:

do corpo:

Nomeado professor eventual do curso para promoção a
oficial superior da arma de artilharia, para o ano
lectivo de 1958-1959, o major do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, João
de Azevedo Coutinho Simeão.
(Por portaria

de 28 de Agosto de 1958).

Nomeado professor interino do primeiro grupo de matérias dos cursos do estado maior, nos termos do artigo 9.° do Decreto-Lei n." 39 941, de 25 de Novembro
de 1954, durante o ano lectivo de 1958-1959, o capitão do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, Renato Fernando Marques Pinto, em
substituição do major do mesmo corpo Carlos Mariano
Algéos Aires, que se encontra em estágio nos Estados
Unidos da América do Norte.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Setembro de 1958_ São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).
Adidos:
Em estabelecimentos

militares:

Estabelecimentos de instrução
Instituto de Altos Estudos Militares

Nomeado director do curso para a promoção a oficial
superior do Instituto de Altos Estudos Militares o
coronel do corpo do estado-maior, tirocinado, da
3. a Direcção-Geral deste Ministério, Augusto Manuel
das Neves, nos termos do artigo 2.° do Decreto-Lei

2.' Série
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n.? 37139, de 25 de Novembro de 1948, na vaga do
brigadeiro Alberto Andrade e Silva, que, por portaria
desta data, foi nomeado professor efectivo do curso
de altos comandos e exonerado daquelas funções.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1958, visado pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Colégio Militar

Subdirector, o major do corpo do estado-maior, adido,
da Escola do Exército, Frederico Alcide de Oliveira,
professor catedrático da cadeira de Matemáticas Gerais
do curso geral preparatório, cargo de que fica exonerado por esta portaria, nos termos do artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.? 33473, de 29 de Dezembro de 1943,
na vaga do tenente-coronel de infantaria Pedro Alexandre Brun do Canto e Castro Serrano, exonerado
daquelas funções, também por esta portaria.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreton." 22257) .

..

A.r"..,ss

e

serviços:

Ministério do Exército:
I.' Direcção·Geral

Tenente-coronol
de infantaria, supranumerário,
Alexandre Brun do Canto e Castro Serrano.

Pedro

(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
3.' Direcção-Geral

Capitão de infantaria, com o curso geral do estado-maior,
do comando militar de Angola, António Paulo BraCOurt Pestana de Vasconcelos.
(por portaria de 25 de Setembro de 1958).

Nula e de nenhum efeito a portaria de 20 de Junho
de 1958, inserta na Ordem do Exército n.? 7, 2.a série,
do corrente ano, que coloca no comando militar dos
Açores o capitão de artilharia, da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, João Maria Paulo Varela Gomes, o
qual continua colocado na mesma Direcção-Geral.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1958).
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Ministério do Exército - Quartéis-generais
militares:

e comandos

4.' região militar

Major de infantaria,
Bastos.

no quadro, Manuel Maria Pimentel
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958).

Comandomilitar da Madeira

Alferes do serviço de administração militar, do campo
de tiro de Alcochete, Fernando Augusto de Melo Rodrigues.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1958).
Ministério do Exército-Direcções

das armas e serviços:

Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria,
Romão.

supranumerário,

António Amaro

(Por portaria de 12 de Setembro ele 1958).

Coronéis de infantaria, comandante do regimento de infantaria n." 1, Luis Maria de antana Pereira, comandante do regimento de infantaria 0.° 3, António Cândido Pereira Gonçalves, comandante do regimento de
infantaria n.? 5, Carlos Pereira Martins do O', comandante do regimento de infantaria n." 10, JOrLOda
Costa Moreira, comandante do regimento de infantaria n." 11, Mário Jaime de Cerqueira. Rocha, supranumerários Armando Francisco Páscoa e Amadeu
oares Pereira e vogal do Tribunal Militar Territorial
de Viseu João Graciano de Jesus Gomes Almendra,
(Por portaria de 25 elo Setembro do 1958).

Coronel do infantaria, chefe do di trito de r crutamento
e mobilizaç-ão n.? 6, João dos anta Pereira.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1958).
Direcção da Arma de Artilharia

Coronéis do artilharia, comandant do regimento d artilharia ligeira n." 1, João António Montalvão do
Santos o ilva, comandante do regimento d artilha-
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ria pesada n.? 1, João Vitorino Fróis de Almeida, e
comandante do regimento de artilharia pesada n. ° 2,
Mário da Conceição Almeida.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1958).

Capitão de artilharia, no quadro da arma, Gaspar Pinto
de Carvalho Freitas do Amaral.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1958).
(Inspecção de Artilharia

Antiaérea)

Adjunto, o major de artilharia, do grupo de artilharia
contra aeronaves n.? 1, Vítor Novais Gonçalves.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1958).
Direcção da Arma de Cavalaria

Coronel de cavalaria,
Pires Monteiro.

supranumerário,

Fernando

Dias

(Por portaria de 12 de Setembro de 1958).

Coronéis de cavalaria, comandante do regimento de cavalaria n.? 6, Albertino Carlos Montenegro Ferreira
Margarido, comandante do regimento de cavalaria
n.? 8, Eduardo Sousa de Almeida, e supranumerário
Eduardo Rodrigues de Almeida Dias.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1958).

Tenente-coronel de cavalaria, da escola prática da arma,
Carlos Alberto de Serpa Soares.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958).

Capitão de cavalaria,
Gonçalves.

supranumerário,

João

Cecilio

(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
Direcção da Arma de Engenharia

Coronéis de engenharia, chefe da 2. a Repartição da
a
2. Direcção-Geral deste Ministério, João Henrique
Branco Pereira Dias, comandante da Escola Prática
de Engenharia, Albano Moreira de Almeida, e comanda?-te do regimento de engenharia n.? 1, Mário PefeIra de Azevedo Batalha.
.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1958).
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Direcção do Serviço de Administração Militar

Coronel do serviço de administração militar, supranumerário, Joaquim Cabral Cavaleiro.
(Por portaria

de 1 de Outubro

de 1958).

(Inspecções)

Inspector, o coronel do serviço de administração militar,
no quadro, António Dias.
(Por portaria

de 8 de Setembro

de 1958).

Direcção do Serviço de Material

Major do quadro do serviço de material (engenheiros),
no quadro, José Maria Soares da Costa Álvares.
(Por portaria

de 8 de Setembro

de 1958).

Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros de mobilização:
Infantaria:
Escola Prãtica de Infantaria

Alferes de infantaria, do regimento
Raul Pereira da Cruz Silva.
(Por portaria

de infantaria n. o 15,

de 25 de Setembro

Regimento de infantaria

de 1958).

n.O I

Comandante, o coronel de infantaria, tirocinado,
nando Magalhães Abreu Marques e Oliveira.
(Por portaria

de 25 de Setembro

Fer-

de 1958).

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. ° ~,
Manuel Carlos Teixeira do Rio Carvalho, do reg1mento de infantaria n.? 10, Artur da Fonseca da Mota
Freitas e, do regimento de infantaria n.? 15, Manuel
Ramalho Salvado Pires.
(Por portaria
Regimento de infantaria

de 1 de Outubro

de 1958).

n.O3

Comandante, o coronel de infantaria, chefe do distrito
de recrutamento e mobilização n.? 3, António :Martins
Gomes.
Capitães de infantaria, do batalhão de caçadores n." 4,
Fernando José Gonçalves Cerqueira e supranumerá-
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rio Raul Jorge Gonçalves Passos, sendo o primeiro
por motivo disciplinar.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1958).

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 15,
Isidoro de Azevedo Gomes Coelho.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
Regimento de infantaria n.o 4

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 2,
João Luis da Costa Martins Aires.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
Regimentode infantaria n.· 5

Comandante, interino, o tenente-coronel de infantaria,
2.° comandante do regimento de infantaria n." 5, José
Augusto Junqueiro Gonçalves de Freitas.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1958).

Alferes de infantaria,
Alcides Pinto.

do regimento de infantaria n.? 15,
•
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).

Regimentode infantaria n.· 9

Capitão de infantaria,
Alves.

supranumerário,

Amílcar

José

(Por portaria de 25 de Setembro de 1958).
Regimento de infantaria n.· II

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 12,
José Abílio Lomba Martins e, do regimento de infantaria n. ° 15, José Maria de Melo Parente.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
Regimento de Infantaria n.· 13

Capitão de infantaria, supranumerário, José Daniel de
Barros Adão.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do grupo divisionário de carros de combate, Domingos Magalhães Pinto de Meneses.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1958).
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Capitão de infantaria,
Magalhães Tavares.
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n. o 14

supranumerário,

José Rueff de

(Por portaria de 12 de Setembro de 1958).
Regimento de Infantaria

Capitão de infantaria,
mões de Carvalho.

n. ° 16

no quadro, Joaquim Baptista Si-

(Por portaria de 18 de Seteinbro de 1958).

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. o 7,
Nuno Vasco Português da Silva Santos.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
Batalhão independente de infantaria

n.O 17

Comandante, interino, o major de infantaria, 2.0 comandante, José Manuel Celestino Soares da Costa Ferreira.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1958).
Batalhão independente de infantaria

n.O 18

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. o 15,
António Feliciano Mota da Câmara Soares Tavares.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
Batalhão de caçadores n.O I

Alferes de infantaria, do regimento
António José Brites Leitão Rito.

de infantaria n,o 7,
.

(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
Batalhão de caçadores n. ° 4

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria
Albano Paula de Carvalho. ,

n, o

15,

(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
Batalhão de caçadores n.O 8

Tenente-coronel de infantaria, do regimento de infantaria n.? 16, Viriato Marques dos Santos Oliveira.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958).

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. o 15,
José Vicente da Silva Júnior.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
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Batalhão de caçadores n.· 9

Capitão de infantaria,

no quadro, Orlando Couto Leite.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).

Batalhão de metralhadoras n.O I

Tenente de infantaria, no quadro, João Maria Andrade
de Beires Junqueira.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1958).

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 15,
Francisco do Nascimento Cordeiro.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
Artilharia:
Regimento de artilharia ligeira n.· I

Comandante, interino, o tenente-coronel de artilharia,
2. ° comandante do regimento de artilharia antiaérea
fixa, Antero Cavaleiro.
(por portaria de 25 de Setembro de 1958).

Maj or de artilharia, dã 1.a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, Júlio de Almeida Fernandes.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1958).
Regimentode artilharia ligeira n. o 2

Capitão de artilharia,

no quadro da arma, Luis Mendes.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958).

Regimento de artilharia pesada n.· I

Comandante, o coronel do corpo do estado-maior, tirocinado, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, J osé
Ferreira dos Reis.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1958).
Regimento de artilharia pesada n.· 2

Comandante, interino, o tenente-coronel
de artilharia,
da direcção da arma, Artur de Jesus Fernandes.
Capitão de artilharia, do grupo de artilharia contra
aeronaves n." 3, José Bernardo Baptista Lopes, por
pedir.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958).
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contra aeronaves n. ° I

2.° comandante interino, o capitão de artilharia, do
regimento de artilharia ligeira n.? 2, Celestino Bonucci
Veiga.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1958).

Capitão de artilharia,
da Silva Ferreira.

no quadro da arma, Mário Filipe
.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958).

Grupo de artilharia

Major de artilharia,
de Freitas Costa.

de guarnição

supranumerário,

Alberto

Ferreira

(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
Cavalaria:
Escola Prática

de Cavalaria

Comandante, o tenente-coronel
de cavalaria, supranumerário, Manuel Ferreira Peixoto da Silva.
(Por portaria de 25-de Setembro de 1958).
Regimento de cavalaria

n.O 7

Capitães de cavalaria, supranumerários,
Bernardo Raposo Botelho de Sá Nogueira e António Varela Romeiras Júnior.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1958).
Regimento de cavalaria

n.·

8

Comandante, interino, o tenente-coronel
de cavalaria,
2.° comandante, Américo Chamiço Dias Heitor.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1958).

Alferes de cavalaria, do regimento de cavalaria n. ° 8
(grupo de carros de combate), Rui Gonçalves Soeiro
Cidrais.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
MInistério do Exército-Distritos

de recrutamento e mo-

bilização:
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.O 6

Chefe, o coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento e mobilização n.? 9, Armando de Sousa
Botelho.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1958).
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mobilização n.· 9

Chefe, o coronel de infantaria, da direcção
Raul Augusto Mesquita da Silva.

da arma,

(Por portaria de 8 de Setembro de 1958).
Ministério do Exército - Estabelecimentos militares:
Tribunais:

Tribunal Militar Territorial do Porto

Vogal, o coronel de infantaria,
José da Silva Pereira.

supranumerário,

Jaime

(Por portaria de 25 de Setembro de 1958).
Estabelecimentos

penais:

Depósito Disciplinar

C~pitão de infantaria, do batalhão de caçadores n. o 7,
Alfredo Henriques Peixoto.
Alferes de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 1,
José da Camara Vaz Serra .

..

(Por portaria de 12 de Setembro de 1958).
Estabelecimentos

de instrução:

Instituto de Altos Estudos Militares

Nomeados professores eventuais do curso para promoção
a oficial superior da arma de infantaria, para o ano
lectivo de 1958-1959, os majores de infantaria Alfredo
Teixeira Telo e Mário Garcia da Silva. (É apenas nomeação para o desempenho de funções, não lhes correspondendo transferência).
(Por portaria de 28 de Agosto de 1958).

Nomeado professor eventual do curso para a promoção
a oficial superior da arma de infantaria do Instituto
de Altos Estudos Militares, no ano lectivo de 1958-1959, o major de infantaria Cassiano Diego da Silva,
nos termos do artigo 17.0 do Decreto-Lei n. o 37 139,
de 5 de Novembro de 194:8. (E apenas nomeação para
o desempenho de funções, não lhe correspondendo
transferência).
(Por portaria de 22 de Setembro de 1958).
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Nomeado professor eventual do curso para a promoção
a oficial superior, para o próximo ano lectivo, o major
de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. o 4,
Dagoberto do Coito Graça, nos termos do artigo 17.0
do Decreto-Lei n.? 37139, de 5 de Novembro de 1948.
(É apenas nomeação para o desempenho de funções,
não lhe correspondendo transferência).
(Por portaria de 25 de Setembro de 1958).

Nomeado professor eventual do curso para promoção a
oficial superior da arma de cavalaria, para o ano lectivo de 1958-1959, o, capitão de cavalaria José Luis
Mendonça Ramires. CE apenas nomeação para o desempenho de funções, não lhe correspondendo transferência).
(Por portaria de 28 de Agosto de 1958).
Escola Militar de Electromecânica

Tenente de artilharia, no qnadro da arma, Humberto
Firmino Alfarra Gnerreiro.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1958).
Escola do Serviço de Saúde Militar

Nomeado professor efectivo de Cirurgia de Guerra na
Escola do Serviço de Saúde Militar, nos termos do
artigo 4.° do Decreto-Lei n.? 32484, de 11 de Dezembro de 1942, o capitão médico Hercnlano Biscaia
da Silva, do Hospital Militar Principal, onde continua
colocado, em substituição do major médico Fernando
Magalhães, qne fica exonerado do referido cargo por
esta portaria. (É apenas nomeação para O desempenho
de funções, não lhe correspondendo transferência).
(por portaria de 8 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Setembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Campo de tiro de Alcochete

Tenente do serviço de administração militar, do comando
militar da Madeira, Artur Gonçalves de Almeida Rita.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1958).
Diveraoa:
Dep6sito Geral de Fardamento e Calçado

Tenente do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, António Nogueira da Silva.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958).
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Depósito Geral de Material de Guerra

Capitão de artilharia, do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? 2, José Fernando Vales de Figueiredo
Valente.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Capitão de infantaria, no quadro, José daRosa Carvalhal.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1958).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n.? 2, Martinho Rodrigues.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1958)
Moçambique
Comando militar

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da Escola do Exército, João Vaz Roberto.
Alferes do quadro dos- serviços auxiliares do Exército,
do quartel-general da 3. a região militar, Manuel Lourenço.
(Por portaria de 23 de Setembro do 1938).
Cabo Verde
Comando militar

Tenente-coronel de infantaria, da Direcção dos Serviços do Ultramar, deste Ministério, José Maria de Aze
vedo Galvão de Melo.
(Por portaria de 26 de Setembro de 1958).
Estado da I ndia
Comando militar

Capitão de infantaria, com o curso geral do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Raul Garcia
Martins.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1958).
Macau
Comando militar

Ma jor de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 15,
arlos Armando da Mota Cerveira.

o
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Capitães: de artilharia, do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? 1, Delfim Nunes, e de cavalaria, do
regimento de cavalaria n.? 5, António Manuel Palma
Baracho.
Tenente de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 5,
Armando José da Silva Freire.
(Por portaria de 25 de Setembro' de 1958).
Em estabelecimentos

militares:

Tribunais
Supremo Tribunal Militar

Promotor de justiça, o coronel de artilharia, promotor
de justiça do 1.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, cargo de que fica exonerado por esta portaria,
António Joaquim Alves Monteiro, nos termos do artigo 292.° do Decreto n.? 11 292, de 26 de Novembro
de 1925 (Código de Justiça Militar), e Decreto-Lei
n.? 25460, de 5 de Junho de 1935, na vaga do coronel
de artilharia, na situação de reserva, Mário Augusto
de Assunção Marques, exonerado do referido cargo
por esta portaria.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
I.· Tribunal Militar Territorial

de Lisboa

Promotor de justiça, O tenente-coronel
de engenharia,
da direcção da arma, Gonçalo Cristóvão do Santo
Estanislau de Meireles Teixeira da Mota, nos termos
do artigo 292.° do Decreto n.? 11 292, de 26 de Novembro de 1925 (Código de Justiça Militar), e Decreto-Lei n.? 25 460, de 5 de Junho de 1935, na vaga
do coronel de artilharia António Joaquim Alves l\fonteiro, que, por portaria desta data, é nomeado promotor de justiça do Supremo Tribunal Militar, pelo
que fica exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
2.° Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Promotor de justiça, o tenente-coronel
de engenharia,
da escola prática da arma, Cesário Marques Pereira
Montês, nos termos do artigo 292.° do Decreto
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n.? 11 292, de 26 de Novembro de 1925 (Código de
Justiça Militar), e Decreto-Lei n.? 25460, de 5 de
Junho de 1935, na vaga do coronel de cavalaria
Eduardo Rodrigues de Almeida Dias, que, por esta
portaria, fica exonerado daquele cargo.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Tribunal Militar Territorial

do Porto

Promotor de justiça, o tenente-coronel de engenharia,
do regimento de engenharia n.? 2, António da Silva
Leitão, nos termos do artigo 292.° do Decreto
n.? 11 292, de 26 de Novembro de 1925 (Código de
Justiça Militar), e Decreto-Lei n.? 25460, de 5 de
Junho de 1935, na vaga do coronel de infantaria Jaime
José da Silva Pereira, que, por esta portaria, fica exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Tribunal Militar Territorial

de Vispu

Promotor de justiça, o tenente-coronel
de engenharia,
do quartel-general
da 3. a região militar, Manuel
Cortês Marinho Falcão dos antos, nos termos do
artigo 292.° do Decreto n.? 11 292, de 26 de Novembro de 1925 (Código de Justiça Militar), e Decreto-Lei n.? 25460, de 5 de Junho de 1935, na vaga
do coronel do serviço de administração militar Joaquim
Cabral Cavaleiro, que, por esta portaria, fica exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 24 de etembro de 1958,visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Em e.tabelec::imento.

de in.truçlo:

Instituto de Altos Estudos Militares

Professor efectivo do curso para a promoção a oficial
superior, o major de artilharia, adido, em serviço no
SecÁret~riado-Geral da Defesa Nacional, Horácio Emilio
de vila Perez Pais Brandão, na vaga do coronel de
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artilharia José António Santos Monteiro, que, pela
presente portaria, fica exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Oontas em 1 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.° 22 257).

Instrutor de educação fisica, o capitão de cavalaria, do
regimento de lanceiros n.? 2, Manuel Maria Pereira
Coutinho Correia de Freitas, nos termos do § único do
artigo 8.° do Decreto n. ° 39 942, de 25 de Novembro
de 1954, na vaga do capitão Viriato Mamede de Brito,
que passou à situação de adido, de licença ilimitada,
por portaria de 12 de Agosto de 1958.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Escola do Exército

Nomeado professor catedrático da 2. a cadeira da Escola
do Exército, nos termos dos artigos 18.°, H).o, 20.° e
21.° do Decreto-Lei n.? 30874, alterado pelo Decreto-Lei n.? 36237, de 21 de Abril de 194:7, o capitão do
corpo do estado-maior, adido, em serviço no Secretariado-Geral da Defesa Nacional, Eduardo Augusto
das Neves Adelino, na vaga do tenente-coronel
do
corpo do .estado-maior Alfredo Amélio Pereira da
Conceição, promovido a coronel por portaria de 22 de
Fevereiro de 1958 e exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1958. Não são devidos emo,
lumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Nomeado professor adjunto da 12. a cadeira da Escola
do Exército, nos termos dos artigos 18.°, 19.° e 20.0
do Decreto-Lei
n.? 30874, alterado pelo Decreto-Lei n.? 36207, de 21 do Abril de 1947, o capitão
do artilharia, professor adjunto interino da mesma
cadeira, cargo de fica exonerado por esta portaria,
Abel Cabral Couto, na vaga do major de artilharia
Augusto Gomes Pastor Fernandes, nomeado profosSOl' catedrático
da referida cadeira por portaria de
14 de Março do corrente ano.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1958. Não são devidos ernolumentos, nos termos do Decreto 0.° 22257).
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Colégio Militar

Director, o coronel de infantaria, tirocinado, da comissão superior de educação fisica do Exército, Raul
Cordeiro Pereira de Castro, nos termos do artigo 11.°
do Decreto n.? 34093, de 8 de Novembro de 1944,
em substituição do coronel de engenharia Luis Maria
Bastos de Carvalho, que, por portaria de 11 de Julho
de 1958, foi ~xonerado do referido cargo.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Setembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Instituto Proflssional dos Pupilos do Exército

Almoxarife, O alferes do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, subalterno de companhia do referido
Instituto, cargo de que fica exonerado pela presente
portaria, Joaquim das Dores Subtil, nos termos do
artigo 19.° do Decreto-Lei n.? 37 136, de 6 de Novembro de 1948, na vaga do capitão do quadro dos
serviços auxiliares do Exército José Brás Hipólito,
exonerado daquele cargo por portaria de 1 do Dezembro de 1957, continuando na mesma situação de
adido em que já se encontrava.
(Por portaria de 25 de etembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Em e.tabelec:imento.

produtorea:

Conselho fiscal dos estabelecimentos fabris

Nomeado vogal do con olho fiscal dos estabelecimentos
fabris do Mini tério do Exército, nos termos da base x
da Lei n.? 2020, de 19 de Março de 19.,17, e D.O 1.0
da Portaria n.? 13631, de 8 de Agosto de 1951, o
coronel de engenharia, da Inspecção das Tropas de
Tran missõe , Vítor Franci co de Sousa Franco, em
ubstitui\ão do coronel de engenharia, na situação
de re erva, Manuel TIrá Martins, que fica exonerado
pela presente portaria.
(Por portaria de ~2 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de 'etembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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Oficiais de complemento
Armas

e

serviços:

Ministério do Exército:
I.' Direcção-Geral-

3.' Repartição

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n.? 11, Manuel Henrique Fonseca da Costa.
(Por portaria de I8 de Setembro de 1958).
Ministério do Exército - Quartéis.generais
militares:
Angola
Comando

e comandos

militar

Alferes milicianos, em disponibilidade:
do regimento
de infantaria n. ° 10, Arménio Martins das Neves e,
do regimento de infantaria n.? 15, Duarte Nuno Galvão de Sousa Pinto, de artilharia, do grupo de artilharia contra aeronaves n." 2, Fernando Queirós de
Barros Aguiar e, de engenharia, do grupo de companhias de trem auto, Fernando de Magalhães Meneses.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958).

Alferes milicianos, em disponibilidade: de infantaria,
do regimento de infantaria n.? 11, Gil José Coimbra
Veloso da Veiga e, de artilharia, da bateria independente antiaérea, José de Oliveira Araújo e, do grupo
de artilharia contra aeronaves n." 3, Luis Armando
Cester da Costa.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
Moçambique
Comando

militar

Tenentes milicianos: de infantaria, do comando militar
do Estado da Índia, António de Serpa Pinto Monteiro,
do regimento de infantaria n.? 13, Manuel Pereira,
do regimento de infantaria n.? 14, Herculano Rodrigues Lopes de Andrade e, do batalhão de caçadores
n.? 5, António Alves de Lemos Viana e, médico, do
comando militar da Guiné, Gumersindo de Oliveira
Correia, o primeiro licenciado e os restantes em
disponibilidade.
Alferes milicianos: de infantaria, licenciado, do comando
militar de Angola, José Manuel Duarte Gouveia e
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do batalhão de caçadores n.? 3, Fernando Celso Rodrigues Fernandes, de artilharia, do regimento de
artilharia pesada n.? 1, Bento Dias e, do regimento
de artilharia pesada n.? 2, Albertino de Freitas Gonçalves e, do serviço de administração militar, do
1.0 grupo de companhias do mesmo serviço, Gonçalo
Vaz Pinto da Fonseca de Sá Pereira e Castro, todos
estes em disponibilidade.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958).

Alferes milicianos: de infantaria, do regimento de
fantaria n." 1, José Carlos Ribeiro Ney Ferreira
de artilharia, em disponibilidade, do regimento
artilharia ligeira n.? 5, Fernando Jorge Henrique
Nascimento.

ine,
de
do

(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Escola Prática

de Infantaria

Aspirante a oficial miliciano médico, do 1.0 grupo de
companhias de saúde, Mário do Nascimento N oro Gomes.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
Regimento de infantaria

Alferes miliciano
Cifuentes.

de infantaria

n.· I

Raul José Guerreiro

(Por portaria de 18 de Setembro de 1598).
Regimento de infantaria

n.· 12

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, Carlos Alberto Coutinho
de Faria Galvão.
(Por portaria de 18 de etembro de 1958).
Batalhão de caçadores n.· 5

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
cOmando militar de Angola, Carlos Alberto Rodrigues Marques Pinto.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958).
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Artilharia:
Regimento de artilharia

pesada n.O I

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia n. o 6, Manuel Rodrigues dos Santos, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
Regimento de artilharia

antiaérea fixa

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, Henrique
Guerreiro
Merino.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do grupo de
artilharia contra aeronaves n.? 3, Manuel Moura Oliveira e Silva.
(Por portaria de 18 de Setembro de 191>8).
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
Joaquim Ambrósio Simões Oordeiro e Miguel Augusto
Barreira Vieira e, do comando militar de Moçambique, Horácio Fernandes Morgado e Virgilio Lopes
Oabrita.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958).
Regimento de engenharia n.O I

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade.
das forças expedicionárias ao Estado da India, Oarlos
Eduardo de Oastro e Silva Dória Nóbrega.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958).
Regimento de engenharia n.O2

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, do
comando militar de Moçambique, Miguel Rodrigues.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958).
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, do
regimento de engenharia n. o 1 (comando militar do
Estado da índia), José Carlos Calçada Bastos Aires.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958).
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Serviço de saúde militar:
I.· grupo de companhias de saúde

Alferes miliciano médico, do 2.° grupo de companhias
de saúde, Gastão António Perestrelo Vieira de Deus
Figueira.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
Serviço veterinário militar:
Secção de depósito do pessoal do serviço veterinârio

militar

Alferes miliciano veterinário, licenciado, do comando
militar da Guiné, Rui Ernesto Vilela Teixeira Dinis.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
Serviço de administração

militar:

2.· grupo de companhias de administração

militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, do comando militar da Madeira,
Armando da Fonseqa Marques.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958).

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
do regimento de engenharia n. ° 1 (forças expedicionárias ao Estado da índia), Alexandre Álvaro de
Assis Teixeira da Gama Lobo Xavier.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
Ministério do Exército - Estabelecimentos militares:
Estabelecimentos

penais:

Depósito disciplinar

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n.? 8, Álvaro Jorge Soares Ferreira Braga.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958).

Alferes miliciano de cavalaria, do regimento de lanceiros 2, Manuel Pereira Quaresma, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
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Pessoal civil
Centro de mobilização do serviço de saúde n. ° I

Considerado na situação de licenciado, desde 25 de
Agosto findo, por ter regressado da província ultramarina de Macau, o capelão graduado capitão José
Maria de Braula Reis, do centro de mobilização do
serviço de saúde n." 1.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1958 da Repartição Geral. Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).
Centro de mobilização do serviço de saúde n.O 2

Colocado no centro de mobilização do serviço de saúde
n.? 2, o capelão Carlos Hermenegildo de Carvalho
Mesquita, licenciado, que, por portaria de 7 de Agosto
de 1956, publicada na Ordem do Exército n.? 7, 2.a série, do mesmo ano, foi graduado no posto de alferes.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1958 da Repartição Geral. Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).
Instituto de Odivelas

Madalena da Câmara Fialho, professora efectiva do
3. ° grupo do Instituto de Odivelas - nomeada directora do 3.° ciclo do curso liceal do mesmo ln tituto,
durante o ano lectivo de 1958-1959, nos termos do
artigo 10.0 do Decreto n.? 32 615, de 31 de Dezembro
de 1942 e artigo 10.0 do Decreto-Lei n.? 36613, de
24 de Novembro de 1947.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1958 da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 25 do mesmo mês. ão
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Adelaide Alves, professora efectiva do 5.0 grupo do
Instituto de Odivelas - nomeada directora do 1.0 ciclo
do curso liceal do mesmo Instituto, durante o ano
lectivo de 1958-1959, nos termos do artigo 10.° do
Decreto n.? 32615, de 31 de Dezembro de 1942, e
artigo 10.° do Decreto-Lei n. ° 36 613, de 24 de N 0vembro de 1947.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1958 da Repartição Geral visada pelo Tribunal de Contas em 25 de 'etembro do
1958. São devidos emolumentos, DOS termos do Decreto
n.s 22257).
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DE PENSOES

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhe foi
atribuida nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei
n.? 41654, de 28 de Maio de 1954, ao coronel de
cavalaria, na situação de reserva, Carlos Alexandre
Rodrigues Soure, no quantitativo de 72.000$, desde
1 de Setembro de 1958, 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 referida data de 1 de Setembro do
corrente ano, 40 anos de serviço.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Setembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

VII - DECLARAÇOES
Contagem de antiguidades:

1) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que lhes vão indicadas os seguintes oficiais,
promovidos pela pre ente Ordem do Exército:
Infantaria

Coronel José Nogueira da Costa Branco, desde 5
ele etembro de 1958.
Tenente-coronel
António Catalão Filipe Dionisio,
desde 25 de etembro de 1958.
Engenharia

Major Raul Figueiredo
'etembro de 195 .

Cunha Pacheco, desde 1 de

Quadro do serviço de material
Serviços

técnicos

de manutenção

Capitão Jo é )fatias da Co ta, de de 19 de Agosto
de 1958.
Situação de reserva

)[ajor módico, graduado, António de Deus Mouga
~odrigue
de de 13 de Novembro de 1957.
~Iu;)or veterinário, graduado, Gu tavo da Silva Mota,
desd 24 de etembro de 1958.
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Colocações e desempenho de funções:

2) Passou a desempenhar as funções de presidente
da comissão administrativa das casas de renda económica
para o Exército, desde 20 de Setembro de 1958, o brigadeiro, na situação de reserva, José da Cunha Lamas,
que já prestava serviço nesta comissão.
3) Considera-se apresentado no gabinete da Defesa
Nacional, desde 14 de Agosto do corrente ano, o coronel do corpo do estado-maior, supranumerário, Fernando
dos Santos Costa.
4) Prestou serviço no distrito de recrutamento
e
mobilização n. ° 17, de 10 de Maio a 25 de Julho de
1958, o coronel de. infantaria, na situação de reserva,
António da Encarnação Santos Vieira.
5) Prestou serviço na junta de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização n.? 11, de 2 de
Junho a 29 de Julho de 1958, o coronel de infantaria,
na situação de reserva, Eurico da Silva Ataide Malafaia.
6) Prestou serviço como presidente da junta de recrutamento no distrito de recrutamento e mobilização
n.? 13, de 20 de Maio a 9 de Agosto de 1949, de 18
a 25 de Outubro do mesmo ano e de 26 de Maio a 28 de
Julho de 1953; no quartel-general da L" região militar,
de 24 de Abril a 28 de Maio de 1957; e no distrito de
recrutamento e mobilização n. ° 8, de 29 de Maio a 25 de
Setembro, também de 1957, o coronel de infantaria, na
situação de reserva, Luis Pereira Faceira.
7) Presta serviço no Quartel-General
do Govern?
Militar de Lisboa, como oficial da Policia Judiciária ~fllitar, desde 2 de Setembro de 1958, o coronel de infantaria, na situação de reserva, Carlos Barreiro Pais de
Ataide.
8) Prestou serviço na junta de recrutamento n.? 2,
do distrito de recrutamento e mobílização n.? 10, coroo
presidente, desde 29 de Maio até 1 de Agosto de 1958,
o coronel de infantaria, na situação de reserva, Leonel
Helli Lobão Ferreira.
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9) Prestou serviço na junta de recrutamento n.? 2,
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 14, como
presidente, de 29 de Maio a 31 de Julho de 1958, o
coronel de infantaria, na situação de reserva, João Pereira Tavares.
10) Prestou serviço na junta de recrutamento n.? 1,
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 12, como
presidente, de 29 de Maio a 20 de Agosto de 1958, o
coronel de infantaria, na situação de reserva, José da
Costa Figueiredo.
11) Presta serviço, como chefe do distrito de recrutamento e mobilização n. ° 4, desde 11 de Setembro de
1958, o coronel de infantaria, na situação de reserva,
Manuel das Dores dos Santos Madeira Júnior.
12) Prestou serviço na junta de recrutamento n.? 1,
do distrito de recrutamento e mobilização n." 10, como
presidente, de 29 de Maio a 11 de Agosto de 1958, o
coronel de infantaria, na situação de reserva, Adelino
Ferreira Fresco.
13) Prestou serviçovna junta de recrutamento n." 1,
do distrito de recrutamento e mobilização n." 14, como
presidente, de 29 de Maio a 16 de Agosto de 1958, o
coronel de infantaria, na situação de reserva, José de
Miranda Andrade.
•
.14) Prestou serviço na junta de recrutamento do distríto de recrutamento e mobilização n." 8, de 20 de Maio
a 8 de Agosto de 1949; de 20 de Maio a 7 de Setembro de
1950 e de 18 a 25 de Outnbro do mesmo ano; de 20 de
Maio de 1951 a 11 de Setembro e de 18 a 25 de Outubro do mesmo ano; de 25 de Maio a 16 de Agosto
de 1953; de 24 de Maio a 21 de Setembro de 1954
e ainda de 25 de Maio de 1951 a 29 de Setembro
de 1955, o coronel de infantaria, na situação de reserva,
António de Quadros Flores .
. 15) Prestou serviço na junta de inspecção n.? 1 do
dIstrito de recrutamento e mobilização n.? 1, de 2 de
Junho a 1 de Setembro de 1958, o coronel de infantaria,
na situação de reserva, Carlos Barreiro Pais de Ataíde .
. 16) Deixou de prestar serviço no Cofre de PrevidênCIa dos Sargentos de Terra e Mar, desde 7 de Julho
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de 1958, passando a prestá-lo, desde a mesma data,
como defensor oficioso no Supremo Tribunal Militar,
o coronel de infantaria, na situação de reserva, Domingos António Bastos Carrapato Calado Branco.
17) Prestou serviço na junta n. o 1 do distrito de recrutamento e mobilização n.? 8, como presidente, de 29 de
Maio a 28 de Setembro de 1958, o coronel de infantaria,
na situação de reserva, António de Quadros Flores.
18) Prestou serviço na junta n. o 2 do distrito de recrutamento e mobilização n.? 13, como presidente, de
29 de Maio a 22 de Agosto de 1958, o coronel de infantaria, na situação de reserva, Manuel Soeiro de Faria.
19) Prestou serviço na junta n.? 1 do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 13, como presidente,
de 29 de Maio a 29 de Agosto de 1958, o tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva, Acácio J oaquim Gomes.
20) Prestou serviço na junta de recrutamento n.? 2
do distrito de recrutamento e mobilização n. o 12, como
presidente, de 29 de Maio a 14 de Agosto de 1958, o
major de infantaria, na situação de reserva, Reinato
Pimentel de Almeida.
21) Deixou de prestar serviço no centro de instrução
dos sargentos milicianos de infantaria, desde 1 de Outubro do 1958, o tenente de infantaria, na situação de
reserva, Celestino Sisenando Baptista.
22) Prestou serviço no batalhão de caçadores n. o 3, de
24 de Setembro a 10 de Outubro de 1943, e no quartel-general da La região militar, de 25 a 28 de Junho de
1945 e de 18 de Março a 26 de Abril de 1948, o tenente
de infantaria, na situação de reserva, Benjamim dos
Santos Lopes.
23) Prestou serviço no quartel-general da 1. a região
militar, de 3 de Agosto a 3 de Setembro de 1951 e de
19 de Abril a 8 de Maio de 1952 e, ainda, de 8 a 24 de
Setembro do mesmo ano, o coronel de artilheria, na
situação de reserva, Bernardo Gabriel Cardoso Júnior.
24) Prestou serviço na Intendência-Geral dos Abastecimentos, de 2 de Julho de 1945 a 16 de Fevereiro de
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1953, O capitão de artilharia, na situação de reserva,
José Cândido Roma de Lemos Puga.
25) Presta serviço no regimento de cavalaria n.? 7,
por acumulação, desde 7 de Setembro de 1958, para
os efeitos do artigo 71.° do Decreto-Lei n." 36304:
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setem~
bro de 1952, o major de cavalaria Luis Oesariny Calafate, professor efectivo do Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército, onde continua colocado.
26) Presta serviço na casa de reclusão da La região
militar, desde 2J de Setombro de 1958, o capitão miliciano de cavalaria, na situação de reserva, Joaquim António Gaspar.
27) Presta serviço na comissão do contencioso, desde
1 de Setembro de 1958, o coronel de engenharia, na
situação de reserva, Manuel Brás Martins.
28) Prestou serviço na junta de recrutamento n.? 2,
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 14, como
vogal, de 1 de Junho a 27 de Julho de 1958, o major médico, na situação de reserva, António Pereira.
Queirós.
29) Prestou serviço na junta n.? 2, do distrito de recrutamento e mobilização n.? 8, como vogal, de 2 de
Junho a 12 de Setembro de 1968, o capitão médico, na
situação de reserva, Joaquim Alves Correia de Araújo.
30) Continua desempenhando as funções de chefe da
equipa aérea da divisão de fotogrametria dos Serviços
Cartográficos do Exército, por acumulação, o capitão
piloto aviador António Celorico Borba da Silva, que,
por portaria de 26 de Junho de 1958, inserta na Ordem
<toExército n.? 9, 2.a série, do corrente ano, foi nomeado
professor adjunto da Escola do Exército.
31) Deixou de prestar ervíço no quartel-general da
4.a região militar, desde 1 de Setembro de 1958, o capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, na situação de reserva, João Jacinto Tanissa.
32) Deixou de prestar serviço na Casa de Reclusão
de Viseu, desde 1 de Outubro de 1958, o tenente do
extinto quadro de oficiais do secretariado militar, na
sItuação de reserva, José Hermenegildo Afonso.
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33) Prestou serviço na junta n.? 1 do distrito de recrutamento e mobilização n.? 13, como secretário, de
29 de Maio a 16 de Agosto de 1958, o capitão do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação
de reserva, José Ferreira Gomes.
34) Presta serviço no regimento de cavalaria n.? 6,
desde 1 de Outubro de 1958, o capitão do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva,
José Teixeira da Silva.
35) Passou a prestar serviço na Casa de Reclusão de
Viseu, desde 26 de Setembro de 1958, o tenente do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação
de reserva, Baltasar do Amaral Brites.
36) Presta serviço no regimento de artilharia ligeira
n.? 2, desde 19 de Setembro de 1958, o capitão chefe de
banda, na situação de reserva, Domingos Martins Coelho.
Cursos:

37) São nomeados para a frequência do curso de
altos comandos no ano lectivo de 1958-1959 os seguintes coronéis, que se encontravam nomeados como
reservas:
Infantaria

António Amaro Romão .
• Manuel das Dores dos Santos Madeira Júnior.
Artilharia

Mário da Conceição Almeida.
Cavalaria

Eduardo Sousa de Almeida.
Albertino Carlos Montenegro

Ferreira

Margarido,

Engenharia

Octávio Esteves Paulo Cardoso.
Albano Moreira de Almeida.
38) É nomeado efectivo para frequentar o curso de
altos comandos no ano lectivo de 1958-1959 o coronel
de infantaria António Cândido Pereira Gonçalves, que
se encontrava nomeado como reserva para. o referido
curso.
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39) Frequentou com aproveitamento, no centro militar de educação fisica, equitação e desportos, no ano
lectivo de 1957-1958, o curso de aperfeiçoamento de
instrutores de equitação, o tenente de cavalaria Hélder
llumberto do Nascimento Matias. (A este oficial deve
ser averbada a especialidade de equitação).
40) Em virtude de ter sido nomeado pela Defesa Nacional para uma comissão no estrangeiro, fica sem efeito
a nomeação do coronel de cavalaria Luis Valentim
Deslandes para a frequência do curso de altos comandos do ano lectivo de 1958-1959.
41) Frequentaram
com aproveitamento,
na Escola
Prática de Cavalaria, em 1958, o curso de promoção a
capitão (informações, operações e serviços), os seguintes
tenentes:
Rui Coelho Abrantes.
Ricardo Ivens Ferraz Galiano Tavares.
Carlos Alberto Guimarães da Costa.
Rui Pedrosa Curado.
llenrique Augusta Teixeira de Sousa Sanches.
Adão Antunes Baptista.
Ricardo Ferreira Ivens Ferraz.
Ricardo Fernando Ferreira Durão.
José Alberto dos Santos Teixeira.
Carlos José Saraiva Lima de Almeida e Brito.
Vítor José de Ataíde Saraiva Marques.
Mário António de Pádua Valente.
Gabriel da Fonseca Dores.
J úlio José Ribeiro de Almeida Vergas Rocha.
Francisco José Martins Ferreira.
Deve ser-lhes averbado este curso, não lhes devendo,
porém, ser averbada qualquer especialidade.
42) São nomeados para a frequência do curso de promoção a oficial superior, no ano lectivo de 1958-1959,
08 seguintes capitães do quadro do serviço de material
(engenheiros) :
Noé David Soares.
Manuel António Lopes .
. 43) Publica- e a relação dos oficiais que no ano lectIvo de 1957-1958 concluiram o curso geral do estado-
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-maior, com as classificações que pelo conselho de instrução dos cursos do estado-maior lhes foram atribuidas:
Armas

Artilharia
Infantaria
Artilharia
Infantaria
))

Artilharia
»

Infantaria
))

Classiflcação

Postos

Nomes

Capitão

Maurício Martins Lopes.
João Salavessa Moura .
Manuel Lourenço Pires.
Amândio 'I'ravaços de Almeida
Nogueira
João Damas Vicente
Francisco Silvério Pereira Bacelar Ferreira
Armando Rodrigues
Figueira
.Iosé Luís Almiro Canelhas
Raul Garcia Martins

»

"

))

))

u
))
))

"

Aprovado
»
))

»
))

»
»
»
»

44) Publica-se a relação dos aspirantes a oficial da
arma de cavalaria que concluíram o respectivo curso
em 1957-1958, organizada de harmonia com a norma G.a
da determinação I da Ordem do Exército n. o 6, La série,
de 20 de Junho de 1955:
Nomos

Jorge Alberto Gabriel . . . . .
Fernando Trindade Rei. . . . .
Carlos Alberto Pereira da Silva.
Jorge de Gouveia Falcão ....
Eduardo Roque da Cunha
. . .
Rui Gonçalves Soeiro Cidrais.
.
Manuel Correia Arrabaça , . . . . . . . .
João do Nascimento de Jesus Pato Anselmo

Classícução
final

Número
de
ordem

14,93
13,61
13,60
13,33

(a) 13,16
13,16
12,50
12,10

1
2

3
4
5
6

7
8

(a) Maior soma de valores.

45) Frequentaram, com aproveitamento e com as classificações que se indicam, o curso de promoção a capitão do quadro complementar de artilharia antiaérea, no
regimento de artilharia antiaérea fixa, os seguintes tenentes milicianos de artilharia:
Do RAAF - João Angola da Graça Ribeiro13,12 valores.
Do GACA 2 - Elias Rodrigues da Silva -12,74
valores.
A estes oficiais deve ser averbado aquele curso.
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Pensões de reserva:

46) É de 72.000$ a pensão anual atribuida ao coronel
de infantaria Luis Borges Júnior, que pela presente
Ordem do Exército transita para a situação de reserva.
Reforma:

47) São desligados do serviço, desde as datas que
lhes vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.° do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro
de 1937, os oficiais na situação de reserva em seguida
mencionados e que nas datas referidas atingem o limite
de idade para transitarem para a situação de reforma:
Major de infantaria Raul Sátiro da Cunha Fajardo,
desde 30 de Setembro de 1958.
Capitão de infantaria Acácio Teixeira Lopes, desde
16 de Setembro de 1958. Prestava serviço no
centro de mobilização de infantaria n." 10.
Capitão de infantaria Francisco Dias Furtado, desde
29 de Setembro de 1958.
Tenente de infantaria Alfredo Augusto da Costa
Pereira, desde ~3 de Setembro de 1958. Prestava
serviço na Casa de Reclusão da 1.11 Região Militar.
Tenente-coronel
farmacêutico Manuel Joaquim de
Oliveira, desde 1 de Setembro de 1958.
Tenente-coronel dos serviços de administração militar Manuel Carmona Gonçalves, desde 1 de Setembro de 1958.
Capitão médico José Martins Barbosa, desde 25 de
Setembro de 1958.
Tenente de artilharia Acácio António Prior, desde
22 de Setemhro de 1958.
Alferes de engenharia João Simões Quintas Júnior,
desde 21 de Setembro de 1958.
Diversos:

48) As declarações dos militares que se oferecerem
para prestar serviço no ultramar, ao abrigo do Decreto
n.s ?9816, de 14 de Setembro de 195-:1:,devem ser rellletIdas directamente it Direcção dos Serviços do Ultra~ar, de'-endo observar-se o prazo da sua entrega como
dISpõe o artigo 4.° do citado decreto e ser informadas nos termos da circular n.? 9000, processo n." 100,
e 1 de Maio de 1957, da mesma Direcção. Podem ter
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andamento as declarações dos expedicionários que venham a terminar dois anos de expedição durante o ano
de 1959.
49) Não são devidos emolumentos pela nomeação para
professor efectivo do curso de altos comandos do Instituto de Altos Estudos Militares do brigadeiro David dos
Santos, referido na portaria de 12 de Agosto de 1958,
publicada na Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, do
mesmo ano.
50) Foi por escolha a colocação no regimento de
infantaria n.? 2 do major de infantaria Adalberto Júlio
da Nóbrega Pinto Pizarro, constante da Ordem do Exérdto n.? 7, 2.a série, de 1 de Julho do corrente ano.
51) Declara-se que a colocação do tenente do quadro
dos serviços auxiliares do Exército Martinho Coelho
no 2.° grupo de companhias de saúde, por portaria de
31 de Julho de 1958, inserta na Ordem do Exército
n.? 9, 2.a série, também do corrente ano, foi por conveniência do serviço, e não por pedir, conforme se
publicou.
52) O alferes do quadro dos serviços auxiliares do
Exército Américo Lopes Gomes, promovido àquele posto
pela presente Ordem do Exército, é escriturado imediatamente it esquerda do alferes do mesmo quadro José
António Vaz de Carvalho.
53) Nasceu a 21 de Janeiro de 1933, e não a 1 de
Janeiro do mesmo ano, o alferes miliciano J osé Amândio Cardoso Guimarães, do regimento de artilharia pesada n.? 2, pelo que deve ser feita a devida rectificação
nos seus documentos de matricula.
Rectificações:

54) Foi em 27 de Maio de 1958 que iniciou o serviço
na junta de recrutamento
o coronel de infantaria, na
situação de reserva, Alfredo da Silva Cardoso. Fica
assim roctificada a declaração 5) da Ordem do Exército
n. ° 10, 2. a série, de 1958.
55) Chama-se Isaac Vieira Braga o tenente de infantaria, na situação de reserva, desligado do serviço pela
Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, de 1958.
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56) Chama-se Rui Mano Soares o alferes de infantaria,
do regimento de infantaria n.? 2, que por portaria de
1 de Abril de 1958, inserta na Ordem do Exército n. ° 4
2. a série, de 14 de Maio de 1958, foi promovido ao actuai
posto.
57) É Elísio Bessa de Almeida e Castro o nome
completo do alferes de artilharia, na reserva, que pela
Ordem do Exército n." 10, 2. a série, de 1928, teve baixa
de serviço militar.
58) O alferes de cavalaria José Taveira de Oliveira
Martins, que, pela Ordem do Exército n.? 10, 2.a série,
de 1 de Setembro de 1958, foi colocado no regimento de
lauceiros n." 2, pertencia ao regimento de cavalaria n." 3,
e não ao regimento de cavalaria n.? 5, como foi publicado na Ordem do Exército anteriormente referida.
59) Foi em 27 de Maio de 1958 que iniciou o serviço
na junta de recrutamento o coronel de engenharia, na
situação de reserva, Frederico Gusmão Correia Arouca.
Fica assim rectificada a declaração 30) da Ordem do
Exército n. ° 10, 2. a séJ'ie, de 1958.
60) Chama-se João António de Saldanha Oliveira e
Sousa o coronel do quadro do serviço de material (en~enheiros) que, por portaria de 22 de Agosto de 1958,
mserta na Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, também
do COrrente ano. foi nomeado director do Serviço de
Material.
'
.61) Foi em 6 ele Agosto de 1958, e não em 7, o faleCImento do tenente elo quadro dos serviços auxiliares
elo Exército, na situação de reserva, António Ferreira.

(2) Chama-se Rafael Santo Machado o alferes do
quadro do serviço de material (serviços técnicos de
~anutenção) que, por portaria de 22 de Julho de 1958,
Inserta na Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, também
de corronte ano, foi promovido àquele posto para o
grupo divisionário de carros de combate.
63) Chama- e Francisco Ladeiras o alferes do quadro
do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
que, por portaria de ~2 de Julho de 1958, inserta na
Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, também do corrente
lho,. foi promovido àquele posto para o grupo de artiana contra aeronaves n.? 1.
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Estado-Maior

do Exér

Tirocínios, está
.Ano lectiv

1. Accionados

pela

Data
Desígnação

_Local

Duração
InIcio

Fim

a) Oficiais

6-10-58 1-8-59
Tirocínio de aspirantes a ofí- 10 meses
cial de infantaria.
Curso para promoção a capitão 16 semanas 13-10-58 14-2-59
(informações, operações e serviços).

Curso para promoção a capitão
Curso para promoção a capitão
por correspondência.
b) Sargentos
Curso de informações, operações
e reconhecimento de infantaría,
Curso de referenciação e tiro de
infantaria.
Curso de sapadores de infantaria.
Curso de transmissões de infantaria.

6 semanas

20- 4 -59 30-5-59

-

-

8 semanas

1-12-58

-

r.
E. P. r.

E. P.

E. r. J.
E. P. I.

6-2 -59 E. P. I~

12 semanas 24-11-58 28- 2 -59 E. P. I~
6 semanas

13-10-58 22-11-58 E. P. I.

9 semanas

13-10-58 13-12-58 E. P. T'I

(a) S6 funciona se o númoro de oficials oforecldos for superior a 5.

__:.
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cito +I." RepartiçDo
giOB

e cursos

de 1958-1959

-

arllla de infantaria

Especialidade

Frequênela

a averbar

Observações

1-

Oficial

Aspirantes.

-

-

Q. P. - 53 tenentes.

-

-

Q. C. - Tenentes.
Q. C. - Tenentes

de infantaria

Q. P. -

Para voluntários
Para voluntários.

.
tnformações, operações
~ reconheCImento de
R Infantaria .
. e.ferenciação e tiro de
S Infantaria.
apadores
de infanl' taria.
ransmissões de infantaria.

--

Q. P.-20
sargentos
ou furri6is.

-

Q. P. -10 sargentos
ou furriéis.
Q. P.-20
sargentos
ou furriéis.
Q. P.-20
sargentos
ou furriéis.

--

(a).
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2. Accionados pela

-

Dat"
LDesignaçl!.<>

Duração

Local
Inlcio

Fim

a) Oficiais
Tirocínio de aspirantes
a oficial de artilharia
(2.' parte).
Tirocínio de aspirantes
a oficial de artilharia
(3.' parte).
Tirocínio de aspirantes
a oficial de artilharia.
Curso para promoção a
capitão (informações, operações e serviços).
Curso para promoção a
capitão (campanha).
urso para promoção a
capitão (A. A.). ~
C urso para prornoçao a
capitão (costa).
Curso de observador
aéreo.
C urso de radar.
C urso de referenciação
por luz e som.
C urso de informações
e operações A. A.
C urso para promoção a
capitão por correspondência.

c

8 semanas

1- 9-58

25-10-58

R. A. A. f.

6 semanas

27-10-58

6-12-58

R. A. C.

10 meses

6-10-58

11-8-59

E. P. _\.

16 semanas

13-10-58

14- 2-59

E. P

12 semanas

13-10-58

17-1-59

E. r. A.

8 semanas

13-10-58

6-12-58

R .• \. A. F.

6 semanas

13-10-58

22-11-58

R. A. C.

-

-

-

-

20 semanas
12 semanas

3-11-58
10-11-58

25-4-59
14-2-59

E.M.ElIl·
E. r.A.

6 semanas

9-12-58

31-1-5D

R. A. A.

-

-

-

E. r. _\.

10 semanas

24-11-58

14- 2 -59

E. P. A.

10 semanas

2-1.-11-58 11-2 -59

E. P. A.

.Ós

\.

~

r.

b) Sargentos
C urso de informações,
observação e ligação
de artilharia de campanha.
C urso de operações e
P. C. T. de artilharia
de campanha.
c 'urso de operações,
P. C. T. o observação de costa.
urso do operador de
radar (campanha).
C urso de operador de
radar (A. A.).

.

6 semanas

0-12-5

31-1-5H

R. A. C.

20 semanas

3-11-58

25-4-59

20 semanas

3-11-58

25-1-59

E. 1\1. Em.E. P. A.
E. M. EmpR. A. A ..

2."Série

ORDEM: DO EXERCITO N.o 11

949

.rtlla de artilharia

-

Espocialidade

a averb ar

Oficialde artilharia.

Frequência

Q. P. - Alferes

Aspirantes
1958.

de 1957-

Q. P.

Aspirantes
1958.

de 1957-

Alferes

Q. P.-Aspirantes.
Q. P. -Tenentes

..

Q. O. - Tenentes

Para voluntários (a).

Q. O.- Tenentes

Para voluntários (a).

Q. O.- Tenentes

Para voluntários (a).

Q. 0.-3

Radar.
n
...
eferenciação por luz
e som.

Observaçêos

do O. O. M.

Q. P.-6
subalternos
Q. P. 4 capitães ou
subalternos.
Q. P.-9 ....
Q. O.-Tenentes

(b)

(f)
(c)
Para voluntários de
artilharia de campanha.

Ca'!lpanha: informaÇoes e observação.

Q. P.

OPderaçõ~se P. O. T.
e artilharia de carnaPanha.
perações P o T
oh
"..
e
servação de costa.

Q.P.-8

(d)

Q. P. -6

(d)

Operador de radar .

Q.P.-6

(d)

Operador de radar .

Q. P.-1O

(d)

8 .

sargentos

950
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...
•

Data
Designação

Duração

Local
Inicio

Fim

,
Curso de operador de 20 semanas 3-11-58 25-4-59
radar (costa).
Curso de informações 6 semanas 13-10-58 22-11-58
e operações A. A.
Curso de meteorologia 6 semanas 24-11-58 17-1-59
(1.aparte).
Curso de meteorologia
(2.aparte).
Curso de munições de 4 semanas 24-11-58 20-12-58
artilharia.
Curso de referenciação 12 semanas 10-11-58 14-2-59
por luz e som.
Curso de topografia
12 semanas 10-11-58 14-2-59
Curso de transmissões 10 semanas 24-11-58 14-2-59
de artilharia.
Estág!o de especiali- 6 semanas
9-12-58 31-1-59
zaçao em artilharia
A. A.
Estágio de especíali- 6 semanas
6-10-58 15-11-58
zaçao em artilharia
de costa.

E.M.Em.R. A. C.
R. A. A. F.
E.P. A.
Serviço ,~eteorolog1cO
Nacional.
E. P. A.
E. P. A.
E. P. A.
E. P. A.
R. A. A. F.

a) Só funciona se o número de oficiais oferecidos for superior a 5.

R.A. C.

.

-

bS."
Dovem ser formados 8
do G. A. .
(d Sargentos, furriéis ou cabos aprovados.
raçlo
(e Para o pessoal com aproveitamento
na L" parto do curso. Realiza-se com dn
(I) 1 subalterno deve ser da E. P. A.
b) Em estudo e, se possível,

l

a realizar neste ano lectivo.

~C 8 majores ou capitães das unidades A. A. e 1 capitão ou subalterno

G•

2.< Série
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a averbar

Frequllnela
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ObservaçOes

1-

Operador de radar

Q.P.-4 sargentos.

-

Informações e operaÇões A. A.

Q.P.-8 sargentos.

-

Q.P.-6

(d)

Meteorologia.

Q.P..

(e)

Munições de artilharia

Q.P.-8

(d)

Referenciação por luz
e SOm.
Topografia
TranSmissões de artilharia.

Q.P.-6

(d)

Q.P.-6
Q.P.-16.

~~

-

Q.P.-8

(d)

-

Q.P.-6

(d)

-

.___
lador
• es aéreo.
e dat

do C. O. M. -

as a fixar pela D. A. A.

Artilharia

de 1958-1959.
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3. Accionados pel~
Data
Designação

FJm

Início

a) Oficiais

Tirocínio de aspirantes a oficial
de cavalaria.
Curso de promoção a capitão
(informações, operações o serviços).
Curso de promoção a capitão
(reconhecimento ).
Curso de promoção a capitão
(P. M.).
Curso de promoção a capitão

10 meses

6-10--58 1- 8 -59 E. P. C.

16 semanas 13-10-58 14- 2 -59 E. P. C.
10 semanas 13-10--58 20--12-58 E.

p. C.

10 semanas 13-10--58 20--12-58 E.P.C,
10 semanas 13-10--58 20--12-58 E.

(C. C.).

Curso de polícia militar.
Curso de carros de combate.

Local

Duração

r. C.

8 semanas
10 semanas

5-1-59 28- 2 -59 E P. C.
6-10--58 13-12-58 E: P.C.

8 semanas

2-12-58

6-2-59

8 semanas

2-12-58

6- 2 -59 E.P. O·

8 semanas

5-1-59

b) Sargentos

Curso de informações e operações de cavalaria.
Curso de transmissões de cavalaria.
Curso de polícia militar.

E.P. C.

28- 2 -59 E.P. C.
~

(a) Só funciona se o númoro de oficiais oferecidos
(b) Frequêncía a fixar.

for superJor

a 5.

2." Série
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.......a de cavalaria

Especialidade

,

a averbar

Frequência

Observações

1-

Oficial de cavalaria.

-

Q. P. -

Aspirantes.

-

-

Q. P. -Tenentes

-

Q. C. - Tenentes

-

Q. C. -

Tenentes

Voluntários de reconhecimento (~.
Voluntários eP.M. (a).

-

Q. C. - Tenentes

V01untários de C. C. (a).

Polícia Militar.

Inf~rmações e 0I?era'rrçoes de cavalaria.
I~ ansmissões de cavalaria.
Policia Militar.
'r-

•

Q. P. Q. P ..

6 subalternos

Q. P. - 9 sargentos ou

furriéis.
Q. P.-6
sargentos ou
furriéis.
Q. P.-6
sar-gentos ou
furriéis.

-

(b)

-

-
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4. Accionados pela
Data
Local

Duração

Deslgnnçll.o

Inicio

a)

Fim

Oficiais

10 meses
Tirocínio de alferes de engenharia.
Curso de promoção a capi- ie semanas
tão (informaçõ s, operações o serviços).
-1 semanas
Curso de promoção a capitão (sapadores).
4. semanas
Curso de promoção a capitão (transmissões).
8 semanas
Curso do sapador químico
8 semanas
Curso do material do cabo
Hertz.
4 semanas
Curso do sapadores de infantaria.
Curso do transmissões
de 9 semanas
infantaria,
artilharia
c
cavalaria.
Curso do transportes
auto 12 semanas

Curso avançado de scgurança das transmissôes.

(i-1O ....5

1-8-59

E. P. E.

l;~]O-58

11-:l-5U

E. P. E.

5-1 -5\l :11-1-5!1

E. P. E.

3-11-58

E. P. E.

fl.-l-f>\l
:l7-10-5

E.!'. 1';'

a-11-58
~-1....1l-r.8
17-11-:>

(i- ~ -5\1

E. P. 1~.
'. 1'. A.

:l1- 2 ~'i\l ti.

4. semanas

1Ii- ~-fi\! 11-:3 -5!1

de águas

2 somauas

~-12-f)8 13-1~-:>8

Curso de sapador de caruuílagcm.
Curso do sapador do carros
do combato.
Curso do sapador químico
Curso de coustruções, instalaçõos O terraplenugcm.

2 semanas

E. P.

}<:.

{;) Sargentos
Curso do sapador

Curso do material de cngoIlharia.
Curso de poutoneiro
. . .
Curso de ope rado r de 111:.1.terial do cabo Hertz.
Curso de operador de telciiupru
oro
Uur o de conduçâo do COIIIboios.
Curso de COII t ru~':'[o u mauuteuçílc do via.

14. semanas
8 semanas
lG semanas
8 scmanns

~G- 1 -5\1

G- ~ -5\1

E. P. g.

E.

1'.

E.

E, P.

g.

F I' g.
,. 1" . E.
l'~·
}.:. 1'. g.
f 1'. g.

I':: I'. g.
g. 1'. E.
)\

. F,
o (,. 1'.

II ::-.I'u, I~
•
.,

". }1.

2,' Série
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arma de engenharia

EspoclaUdndo

a averbar

Frequêncín

Oficial de engenharia

Q. P. -

Alferes

OI)sorVaç008

.

(cl)

Q. P. - 8 tenentes
Q. C. -

Tenentes

Para voluntários.

Q. C. -

Tenentes

Para voluntários.

'apador químico.

Q. C.-1
subalterno
Q. P.
1 subalterno

apador de infantaria

Q. P. - 20 subalternos

'l'ran rnis ões de infantaria (ou artilharia
, ou cavalaria).
1ran porte auto. . .

Q. 1'. -

Sub a l t cr n c s

· P. - Su b a lt cruos

· P.

apador ti • água

1 oficiais.

Q. 1'.-1

.-_
Q. P.-1
.-

(c)

Q

furriel;

.)

apador
gem.
• apatlor

comb

de

camufla-

furriel

j

(~

.)

ti

de carro
t .

· P. -

1 furri I .

Capador !.Iuímieo. . .
0n.. truçoc ,in t a l aç P
terrnplenageln.

Ma~flrial d
P rIa .

OOlltolleiro

Ilng

'

-nh _
...

porador do mal rial
O dI' cabo II rtz.
peradur
I
t _I
rir oro

ondllção d

Co'!. tru~io m nut
ao d
j

urriel .
argontcj

11-

t).

rg nto ; Q.
furriel .

Para oficiais do infantaria.
12 de infantaria, 8 de
artilharia c 4 de cavalaria «(I).
Q. P. -15 de infantaria, 2 do cavalaria, 1
110 engenharia
o 1do
artilharia ela E. P. A.

056
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Duração

N.O 11

I
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2.· Sé rie

I.

Data
InIcio

Local

Fim

Ourso de material de transportes.

8 semanas

Curso de transportes auto

12 semanas 21-11-58 28- 2 -59 G. C.T.A.

Curso de condutores de trabalhos e obras de engenharia,
Curso de columbófilo.
Curso de sapadores bombeiros.

14 semanas lB-lO-58

a)
b)
c)
~d)

4 semanas
6 meses

21.-11-58 3l-1-59

1:3-10-58

-

:31-1-59
8-11-58

-

B.

I

. C. F.
e C. P.

IJ

E. P. E.
13. '1'.

-

Um deve ser da E. P. A.
110
no batalbI!.o do sapadores bombeiro. da CAmara Municipal do po E'
l'Jspeclallzados om transmissões. Esto curso reallza·so om lIgnç!lo com a C. II. •
8 desttnaru-so II transmtsaõos.
A funcionar

2.- Série
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Espoclalldado a averbar

Praquêncía

1

Material de transporteso

Q. P. -1

Transportes auto.

Q. P. -15

furriel.
Q. C. -16

de engenh.aria e 3
de cavalaria.

Columbófilo . . .
Sapador bombeiro

.__
'°111

C. 1.

':ê.19Ddárlo a tlxar.

N.O 11

Q. P.-l

3 furriéis.

957

Observações

I

-

Q. P. -10 do infantaria, 3 de cavalaria e
2 de engenharia.
Q. C. - do C. S. M. de
1958/1959.

argento e

Q. C.-l.
Q. P .
1 do R. E. 2

(b)
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N.o 11

5. Accionados pelo serviço
Dnta
Desíguação

Locnl

Dur ação
Inlclo

a) Oflciais
Tirocínio de aspirantes a
oficial de administração
militar.
Curso para promoção a capitão.
Curso para promoção a capitão.
b) Sargentos
Estágio de aperfeiçoamento.
Curso de vaguemestre das
armas.

(a) Duração

fi

Fim

1-8-59

E. p.A.M.

10 meses

6-10-58

6 semanas

2-12-58 24.-1-59 E. P. A.M.

6 semanas 18-5-59

27-6-59 E. P. A.]\L

2 semanas 12-1-59

24--1-59 E. r.A.M.

lixar pojo. D. S. A. M.

-

16- 2-59

-

E. P.A.M.

-

2.- Série
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de administração militar

l

,-

EspeclaUdl>do

" averbar

Oficial de administração militar.

Q. r. - Aspirantes.

Observações

-

-

Q. P. -17

subalternos

Curso técnico.

-

Q.C.ubaltorno voluntário.

Curso técnico.

-

Q. r.-lO sargentos

Vaguemestre

...._

Froqu3ncll>

ou furriúis,
Q. P.-·14 primeiros-cabo aprovados

Infantaria, 20, artilharia, 14, cavalaria, 6
e engenharia, 4 (a).

960
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6. Accionados pelo ser
Data
Dealgoaçl1o

Durnção

Local
Inlolo

J

FIm

a) Oflciais
Tirocínio para oficial
farmacêutico.
Tirocínio para oficial
médico.
'urso para promoção
a capitão médico.
urso de higiene.
Estágio

do radiologia

Estágio de cirurgia geralo
Est~gio do nourocírurgia,
Curso do rcnnímação-transfuaão.

6 me os

}
1-7 -58 31-12-58 { L .K~.
xr. P.S.Q.M.~
1.

-

-

3-11-58

13-12-58

15 semanas

23- 2·59

H-59

:l anos

12-1-50

19-12-59

H. ~1. P.

3 anos

12-1-5!)

19-12-50

II. ~J. 1'.

3

12-1-5fJ

1 12-5U

II. :\1. P.

8 s manns 23- 2-59

1 ·1-50

H .. 1. P.

G meses
6 semana

:\1108

E. S.
E.

• ..\1.

s. , . ~1.

E. ::;., . ..\1.

b) Sargentos
Curso do reanimação-tran: t'US! o.

1~ semanas

("~ 'l'l\lIlbÓIO {lara oficiai
.10 Q.
b AJlI7 o ccneursu d a"lIIl
~e Apóa o ccncurso
de IIdml,.lIo;

23- 2 -I)!) aO-ri-v!l

II. \1. P.

-

c. voluntArlos.

no.

cal

nM,rlo"

rr

'1uOncla alI

ar oportuOIlll

80t• p.la
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~ço de saúde militar

EIpeclalldade

Farmácia

...

Ob erva~Oe8

FrequOncill

a averbar

. P. - 4 ubalternos

( &)

(c)

Aledicina ger I

(a)
lIigiene.

. .

I}. ( . -

2

ubalt

rno

2.° ano do c táO'io.

Iteanimaç- o-tr

são .....

Enfermeiros.

b·e. e.&I.

!l62

N.O 11

ORDEM DO EXERCITO
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7. Accionados pelo serviço
Data
Deslgno.çllo

Duraçãc

Local
Inicio

Fim

a) Oficiais
Tirocínio para oficial
veterinário.
Curso do inspecção do
alimentos.
Curso do análises bromatológicas
o clínicaso

E. P.

6 meses

12 semanas

13-4-5!l

24 semanas

13-10-58

·1-7-59
25-4-59

. \T. ~1.

E. P. R Y. ~f.
E. P.•. \' .. \1. c
D. S. V. )f.

b) Sargentos
Curso de inspecção do
alimentos.
Curso de enfermeiro
hípico.
Curso de enfermeiro
hípico.
Curso do enfermeiro
hípico.
Curso do proparauor
de laboratério.

12 semanas

30 scman:

S

24 semanas

v. )1.

13-t-5!l

·1-7-5!l

E. P.

s.

l-ü-5!l

:ln

E. I'.

s. v,

23-:l-5!l

5!l

E.!'. S. V. )1.

12- t -5!)
13-10-5

-:ln
25-1--5!l

K 1'.

~1.

. V, )1.

E.I'.

(~ A I9l{ulr no concurso PMIIIlIÓdlco ...ct rlnArlo do O. 1'.
b Par aargnn!o.
ou fUrrlól
'01110 l!.• CUrlO tI.
S oLII tio
rr loto..
{ tradotO"
c Par furrlóls
prllllolro
nuho.
rratl"r I com o I •• cu o tI
leola d 9uLaUlotDO
~
PMII prllllolro.-cnbo.
f rrnlloro. Alllorlznt!otl pulo .1. I':. ( rllgo 4.· do J(~~ prldlolra
~.) I'lIra largou 10' ou IUrtlól un~ rm Iro. hí(lko
j osto curso r allzll' o pe

r

r

mapa « . Acciouudos

p lo

!l

rviço d

material» será

1

2.' '('rie
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veterinário militar

Especlalldado a averbar

M.edici

II

a vet rinária

ln pecção de alimento

F'requêncla

· 1'.

(a)

Alferes

· 1'. -3 oficiai

Aná!' e bromato ló uieas o clínica.

Q. 1'.

ln p 'cção do alim nto

Q. P.-6 sargentos

No laboratório
nárío.

2 oficiai

Enferl ueiro
. I"II JlICO

furri·i
· P. .

Enfcrrn iro hípico
Enfcrrn iro hipi

O

ObBorvnç~e9

veterí-

011

.
Para voluntários

(6).

· 1'. .

Para voluntários

(c).

· 1'. .

Para voluntários

(d).

· P. - 2 argento
furrléí .

ou

(e)

~-----------~------------~~-----------do CIIl'IO d
Yt&

e nA
EDr rm Iro IJIpleo).
o eon la do eu logo d " J • e

Public'l}ut O OportunlllU nt .

o. d I do foverolro do 1\'~8.

ORDEM DO EXERCITO
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9. Accionados pela Inspecção-Geral
Data
Dcsíguação

Duraçãc
lnlclo

Fim

a) Oflciais

Curso de instrutor de educação física
militar.
Curso de aperfeiçoamento do instrutores
do educação física militar.
Estágio do informação para instrutores
do educação física militar.
Estágio do informação para médicos militares.
Curso de instrutor de osgrima.
. . . .
Curso de aperfeiçoamento de instrutor s
do esgrima.
Curso do instrutor de equitação . . . .
Curso do aperfeiçoamento do instrutores
de equitação.
Estágio de educação física militar.
li) Sargentos
Curso do monitores de r-ducação
militar.
Cur o do monitores de equitação.

física

Estágio de esprima, combate h baioneta
luta individual.

18-4-59

6 meses
() me os

1 :>--10-5

11-i-59

3 s mana

2-;\ -[>0 :?1-3-59

1 semanas

2- 2 -:ln

.)
,)-59
_u ~

1:>-lO-:lR
la-IO-:i

1s-t-59
11-7-59

13-10-:i,
la-lO-58

11_7-59
11-7-59

·1 meses

1;-11-5

:?1_:~9

4 mes

1:' 10-;)

!l meses

1:\-10-;)

G mosos
Ü

Ille. es

!J me c
!)

me

'8

1 .emnnas

,')- 1 -f>!I

I .pdd3"
(a) Escolhido.
olltr
01 IIUO no. cursos <l In.trnlor.
r velaram olp"da '''0 lIIe'"
(b) Volulltárlos
que ti clnr m d • [ar conununr
no
rvíçu (lor mal dOlO (1.lca!lll
e (l. M. 1,0, perllot
11111 júri
de que rllÇa purt
JI lo
um III rruior d .. dU<\lÇ!l~lIlar; uJII
(e) 11 do Inra"tllrltl,
7 de urttlhurln,
1 ti ~,\\'nlnrll\ e 1 ti ndllllnblraç30
m
(ti) 8 de I"rantnrln,
1 d artilharia
01 d ndmlnlslrnçllo
ml1llnr.
tal Na ca
(e) 2·1 do Inrlllllarla, !l <lo artllhnrla,
" do e avn lnr ln o 1 ti adlOlnl traç§o
Na ca
H d Infllntlll'la, II tio nrtllhl\rln,
2 de cnvnlnrta
o I tio 'Iholnl
IraçAO p> atl~sldo"
(r; As fro'luênch'l
m ndoulu)ns
reproa,mlllln
JlIl\xhnOI quo )10<lor&0 oAo et

"""'01

Ul

"'m,,;

. t tor de
Obecrvaçõe«. - I)PVCItl SI'r nomeados: para o cur o <lo.1ll ,rude edu
de 27 (lo Maio d 1()f), lIa ~.'/J.t Do n.); para o ('ur o II 1Il0JlltorcS deedu
de Maio ele 1!15 , da 3.'/1.' Do no); para o l:ur o ti aporfciçoarnentod aper
(nota !loO85G2, do 3 de .Ju!lho tio Ú15 ,<la~,'/l.'
D. (1.); parao cur o irereB
,la Do Ao Co); para o cllr~o do ill~trllt.()r do cdu 'a~'ão fi ica militar OS a
do H. I. 7, c Augusto Lo Hill -iro Lá1.aro 110 H. I. 7.
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de Educação Fisica do Exército

r

Especialidade
11 averbar

Local

Frequência

Obsorvações

1-----------1-----------1-----------------1----------('. M. E. F. E. D.

Q. P.- 20 ubalternos

(c) e (.')

C. ~r.E. I". E. D.

Q. P. - 5 capitães ou
subalteruos.
Q. P. - 25 capitães ou
subalternos.
'
Q. P. -- 6 capitães ou
ubalternos.
Q. P.-lO subalternos
Q. 1'. - 4 subalternos

(a) e

C. ~r.E. I·'. E. D.

(;.~r.E.I·'. E. D.
~L E. F .•..1-' J)
CC.~[
' .. g.l-'. E. 1>.
C.~r. E. F. E. n.
C. M. 1-:. 1". E. D.
C. ~1.E. 1-'. I':. D.

I y. ~1.E. 1·'. 1". D.
C. ~1.E. F. E. 1>.
C. AI. E. 1". E. 1).

([I)

(d) e (g)
Médicos.

(d) o (rI)
(rt) e (O)

Q. P. -- G subaltornos
(~. P. - 2 capitães ou
subalterno.
Q. C. -25 subalternos

De cavalaria.

Q. 1'. -35 primeiros- ano aprovados.
Q. P.-3
sargentcs ou

(e) e (rI)

<l.

(a) o (g)
(6) e (fJ)

Do cavalaria.

furriéi .
P. - 25 primeiros-cabcs aprovado .

(f)

(!J)

~------~--------~----------~--~---------Par,

~,

.

080'100.

II III do 1I0al d
o Olláglo. 01 ealldJd
dI.,.

-"

101.

rão lujehol

'er da E. P. A.

:&I"la Pod
"iria PodOIU 'ur 00111 ado
em

ar
r Dom ado •• ar,

010. ou l'urtl"
.
010. ou l'urrl61 •

a pro~AI do lelecç!\o DAI .edel da. R. M.

ORDEM
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10. Accionados pela 2. ti RepartiçiO
~
I

natn
Deslgnaç!lo

I

Durnçllo

Local
Inlclo

1'00

-

-

I

-

a) Oflclais

-

-

-

b) Sargentos

10-11-,58 20-12-58

O semanas

Curso de materi al o sogurança cripto,

Observações. - Em

ligação

com a C. 11. E.

De oficiais:
Curso de transmissões

de

C.

. I. E.

II. E.

-

'. I. E. funciona ainda

infantaria,

artilharia

e cavalaria

De sarg ntos:
Curso do transmissõcs
de infantaria,
urso d centro de mensagens (O. P.).

artilharia

o cavalaria

'01
11. Accionados pelos SerV1Ç

Doslgnnçllo

I.ocal

Durnçllo
1n leI

ct) Oflcials
13 cman: s

Curso

12 semanas

s. '. t~.

17

'. G.

110

do operadores
íotogrumetrin.
li) Sargentos

CII~ o rle fotografia

3- 3 -50

13- G-ó()

. E.

Cur so do topo gr atla
III i litar aplicada.

I
o

eman,

B.

crmema,

(a) O ln Ir"o",loI

do C. S •. I. _ I u!ogratl

rln ma 1 rmlo

mO ,\ f , r IrO·

2.- érie
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do E. M. E. (C. H. E. C. I. E.)

-

I

Especialidade a al'8rbnr

Frequ nela

OblerVny~e8

-

--

de ongenba-

-

1-

Material e segurança

Parte doa

Q. P. -5

ria.

~P~.
6eguint

cur o

(Q. P.).
(Q. P.).

CartogrMico8 do Exército

Oblor\'nçOOI

r quOn III

.1'.- i

. C.-n

. p.-ai

.

r

Fotografia • cio m

"---

._ 2

-nto ou /_

Para capitão ou subalterno.
Para c3pitfío ou subalterno.

po Ivel, UIII dos
• rgento nomeado
dI \'0 BPI' do uataJltão
,J tran Illissõe :l(lI).

~------------~I------------
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12. Accionados pelo Instituto
Data
Deslgu açâo

Local

Duraçllo

-

Fim

Inicio

Oficiais

Curso de altos comandos.
Curso geral do estado-maior.
Curso complementar
do estado-maior (L·
ano).
Curso complementar
do estado-maior (2.·
ano).
Curso de promoção a
oficial superior (armas).
Curso de promoção a
oficial
superior
(serv.).
(a) E.to

curse

Ó

8 meses

1-11-58 30- 6 -59

I. A. E. ;'II.

10 meses

15-10-58 31-7 -59

r. A. E. )I.

1 ano

15-10-58 31- 7 -59

J. A. E. ;\1.

1 ano

15-10-58 31-7 -59

r. A. E. M·

meses

1-11-58 :m-(i-f>!l

4 meses

procodldo

1-359

:m-n -59

do mOs o 01010 de oaláglo

na

I.

A. E. M·

r. A. E.

o.eoIu prállc&l

dai

;\1.

arPI,'II •

2. Série
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de Altos Estudos Militares

I

Especialidade

C. G. E.

1\

averbar

Froquêucí

a

Observações

-

20 coronéis

-

xr.

13 oficiais.

(a)

-

10 oficiais.

-

12 oficiais.

-

-

83 capitães

-

-

9 capitães

C.E.M.

d Aeronáutica.

Do

.A.M.

ORDEM: DO EXERCITO
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VIII- OBITUARIO

1957 :
Outubro, 7 - Tenente miliciano, do centro de mobilização de infantaria n.? 11, Francisco An elmo da
Silva Matos.
Novembro, 4 - Capitão de artilhuria, na situação de
reserva, Joaquim Alberto da Silveira.

1958:
Fevereiro,
14 - Major médico. na situação de re erva,
António Alexandre .T údice Pargana.
Fevereiro,
18 - Coronel, reformado,
António ~ lvos
Viana.
Abril, 7 - Tenente miliciano médico, do centro de
mobilização
do serviço do saúde n.? ~, Joaquim
Nogueira dos untos.
Abril,13
Al rores, reformado, Luis da l'4ilv!L atarino.
Maio, :31- General, reformado, Alfr do )fencl 's de
Magalhãos Ramalho .
.J unho, ~:3 - Tenente miliciano médico, do centro do
mobilização
do serviço d snúd
1I.0~,
Armundo
Cardoso .J org .
Julho, 5 - Ten nto miliciano, do centro de mobilização de infantaria
n.? 8, Manuel Machado Alvos
Guedes.
Julho, ~ó - Capitão, r formado, (Iuilhcrm
ésar Pina,
Julho, :~O-- apitão, reformado, Justino da 'ruz.
Agosto, B Alf ros miliciano, do c ntro d mobilização do infantaria
11.° 1, :\IaIluol Anlhal 'l'ol'l'C~
GUI'('ia d Andrade.
Agosto, ..t. -- AH 1'8 miliciano do serviço do adIllinistração militar, cm disponihilidad
, do r 'gim nto do
infantaria n.? Ir>, Raul Múrio da 'ilvll Bairros.
Agosto, 28
apitão chof do bunda do música, na
situuçâo d rescrvn, Vasco Silvério da Rochn.
Agosto, 30 - oron l roforrnudo Raul Torres B:lpti~ta.
Agm,to,:n
Major do COI'Jlo do st:lc!o-Jllaiol'.!lO
quadro, Júlio Gcrmnno do Souto da .'i!\'<L ':ll'!lo~o.
fl tcrnbro, 1
Major, r Iornuulo, 'arIos Alberto Saraiva dos> untos F 1'1' iirn.
,'otomhro,')
Xlujor, rofo nuudo, A\lgu~to Itui\ () (la
I')il\':t.

, ot 'mhro , :~- ('OI'Ollel
do sll'\'i,'o.. do adlnillistr:t<;:to
I '
militar, nl1. Hitlllt<,:ão do 1'(\'01'\':1., )!,1I11ll'l UO( I'llrnC~

2.' Série
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Aguincha. Prestava serviço na Cruz Vermelha Portuguesa.
Setembro, -! - Tenente chefe de banda de música,
reformado, Domingos Maria Ferreira.
Setembro, 7 - Capitão do corpo do estado-maior, no
quadro, Vasco Mnnuel Fernandes Coucelo.
Setembro, 10
Coronel, reformado, António Coelho
Correia da Cruz.
etembro, 10 - Major de infantaria, na situação de
reserva, António Augusto Monteiro.
Setembro, 11 - Capitão voterinár io, reformado, José
Maria de J[iranda Pinto Portugal.
Setembro, 1;) - Capimo de infantaria, na situação de
reserva, Tadeu Henrique Pinto.
Setembro, 17 - Tenente-coronel do quadro do serviço
de material, no quadro, José Carlos Vaz Soares
Baptista.

Afonso Maqalhãe« de Almeida Fernandes.
Está conforme,

o

.\jndanle-Geoeral,

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem do Exército
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1 de Outubro de 1958

SUPLEMENTO
Publica-se ao Exército o seguinte:

Estatística Criminal e Disciplinar
do Exército

1955
(Com al,"n.

dado. referente. à O. F. e O. N. R.)

Abreviaturas
C. E. M..
Com. mil. .
F. e. m ..

G. F ...
G. N. R.

II. . .
M.E..
Q.
Q.

G..
P..

S. G. D.N.
T.M.T ..

Curso do estado-maior.
Comando militar.
Força efectiva média.
Guarrla l<'iscal.
Guarda Nacional Republicana.
Homens.
Ministério do Ex{·rcito.
Quartel-general.
Quadro permanente.
Secretariado-Geral
da Defesa Nacional.
Tribunal militar territorial.

I PARTE

Olladl~O relerente à força efeclha média
I

2.' Série
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I) Força efectiva média (f. e. m.) no ano de 1955,

DlstrlbuJÇllo
Oficiais
gouernís

Força efectiva média
Secretariado-Geral
cional
Ministério

da Defesa

do Exército

.

(a? . .

43

583

957

1796

i-

iO

6

4

4i-

548

873

i607

5

73

125

71

a

a

13!)1
:1

-

21

10

11

-

7
2

2
:.l

4
10

O

!lU

(iI

-

lO

3G

2

-

2H

4G

!J

7

11

10

(G. F.)

i-

ii

2t

59

(G. N. R.) .

-

U

57

t26

. . . . . .
liospi ta-

Ian s . . . . .....
111'0<1uto-

rcs .
Diversos

do Interior

"-

10

Estab lccirnentos

Ministério

--~
3

521
8

E:; tabe locimen tos

das Finanças

2

õ!)

. . . . . .
penais.
ntos II ins-

Ministério

i-

2üO

Estalrcleeimentos
trução (Ii).

ubalturnoto:

10

bilização ........
Estabclecimentoa militares :

Estabclecirn

CnpllAes

Na-

Repartição
do Gabinct01. dir cções-gerai~,
Repartição
Goral, Arquivo Geral e consolho administrativo
das 1." o
2." Direcções-Gerais
Dirocções e !nsp cções nas armas o servrços .
Tropas activas
. . . .
Centros do mobilizução .
Distritos elo recrutamento O mo-

Tribunais.

Oüclnís

superíores

17

-

-

(t) l~H'lul U otlclld
otu li r vIço ttuutroJll .lIul tório,
rum e: c liçA.., rl
b) L r pto e rula l,r{'llcll (In"'ufelft
11M Ir"l'ft arll a ).
eo 10 lido mllll r •
~c) Apru 81llftllOl 110 '1lIorllll II' II rftl

'III

IIr

tAPI

~
r
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por categorias, situação e sua distribuição
Em corní '.!lo do servlço
ACUI'o
Roserl'n
Total
do
eficllÚa

-

I Snrgonto.

orna

Praça

5

Ü

7

!l

3379

4905

62034

70318

2i
3069

271
!I
:! I

!)

11
·15

4290

7:1

a 5:!7
102

58 i02

-

:ln,

101

502

-

16:!
51 ():!~)

:!O9

-

51

252

157

I!

71

1: .'í

li

7

25

- 21

203

5 t06

\>lçQDa (u

4iO
<la I ui

6857
(I

af

A

7:3

Oücíaís

-

(F. o. m.)

11

12

3102

-

46

fl7

:>II

203

. :1:1!J

2

-

-

74139

25

3i02

-

1m

6i 204

518
235
58194
167

la

402

:12

!I:~

-

22fi

ln

215

-

215

15

77

:3!J

10;3
lHi

-

103
116

540i
7464
aclonal

Total
gornl

2:15
(c) 3056
551:1

1

'I

-:12,'

i97

71037

672

20

92

719

57430

l.f

t

10

25

ro :!I i

li!!

n
_--

2

5007i

1:!1

_.

23

IB

2

-

-

2

Totnl

Oficiais

Reserva
e
reforma

publl

6
39

61

5407
7503

203
61
402
9:10

5407
7503

978
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II) Força efectiva média, em comissão de ser
por categorias, segundo a natureza
1IIIoIstórlo
Natureza

Categorias

:s'"

..
'"..

>

Õ
1

o

§

do I:xór

do alistamento

'"

o

'"o

"!!

:=

p::

'"

.!:
p::

'"

o
O

2

S

4

o

'C

"..

~

'".,.
'"8

..
o

'õl

1::

s

Õ

...

Õ

rn

-- --- - - --- ---- -_.- - - --- --G

5

Força efectiva média.

6029 52601 249 323 58102

Oficiais
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2." Série

VI) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados
nos T. M. T. no ano de 1955, segundo as
infracções imputadas, indicando o resultado
final.
Julgados

Por
100 h.
julgados

Infracções

- -I

2

479

-

- -Total

Condenados

Por
10000 h.
dn
f. e. m.

--

Por
100 h.
condenados

- --

I)
4
-~li --- 344 -

Por
10000 h.
dn
t, o. m,

-6

--

Abandono de po to. . . . .
Abandono de posto da guarda
Abondono do posto da guarda
e escalamento
. . . . . .
Abertura de correspondência
e falsiflcação de escritos.
Aborto .......
Abuso de autoridade.
Abuso de couflança
Actos desonestos.
.
Ameaças
Atentado ao pudor.
Burla .......
Burla e furto .....
Co-autores de deserção .
Cobardia
.......
Contra o dever ruili tar
Contra o dever militar e deso bediência
Contra a honestidade.
Corrupção.
Dano ...

17
1

3,54
0,21

2,93
0,17

lU
1

4,G5
0,2!J

2,75
0,17

2

0,42

0,a4

2

0,58

0,31

1
2

0,21
0,42
1,01
1,G7
0,21
0,21
146
0;84
0,21
0,21
0,21
0,63

0,17

1

O,2fl

O,1i

1,15

0,52
0,6

D serção

71

.........

Deserção e abuso de COIl fiança
Deserção e burla.
. . . . .
Deserção e extravio de artigOH militar s
. . . . . .
Deserção, extravio de artigos
militares e furto . . . . .
De>ierção e falsidade . . . .
Deserção e furto.
. . . . .
Deserção e ofeusas corporais
voluntárias
. . . . . . .
Dcsobcdiêucia 1Is autoridade»
Destruição de obj cto~ mil itares . . . . . . . . . .

5

8
1
1
7
4
1
1
1
3
1
2
I

2
1
1

o,al -

0,8G ;~
1,;~8 5
0,17 0,17
1
1,20
7
O,ô!)
:3
0,17
1
0,17 0,17 3
0,52

0,21
0,17
1
0,·12 O,;~1 1
O,(j!)
0,84
1
0,42
0,31
1
15,15 12,71 G7
0,21
0,17
1
0,21
0,17
1

0,87
-

-

-

O,:W
2,0:3
0,87
0,2H

0,17
1,20
0,52
0,17

0, 7

0,52

--

-

0,20
0,17
0,17
0,29
O,2U 0,17
0,17
0,29
10,18 11,5;~
0,2!l 0,17
0,17
0,20

,

28

5,85

1,82 28

8,14

I .)
~

t

0,21

o,:n

0,(;;1

0,17
0,17
0,52

:\

0,20
020
0, 7

0,17
0,17
O,5~

(1,21
O,:H

0,17
0,17

1
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0,17

1
:\

O,Ha

O,5:!

1
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0,17

1

:1

1

1
1

-

-

-
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Julgados

Por
100 h.
julgndos

Infracções

Condenados

Por
10000 h.
da
t. o. JO.

Por
100 h.
condoo
nados

Por
1000011.
da
t. e. m.

-------------2
3
4
5
6
-----------1------- ----- --Difamação
.
Dolo, infidelidade c falsidade
Encobridores do furto. . . .
E tupro
.
Evasão de presos
. . . . .
Extravio de artigos militares
Extravio de artigos militares
e furto
.
Extravio de artigos militare',
furto e viciação de bolos. .
Falsas declarações . . . . .
Falsidade e ofensas corporais
voluntária'
. . . ....
l' aI iflcações . . .
I-'alta ao embarque.
Furto
.
I<'urto e in ubordinação . . .
Furto e ofensas corporais involuntária
. . . . . .
Homicídio frustrado
. . . .
Homicídio involuntário.'
..
IIo m ic dio involuntário
C
ofcn 'as corporais involuntárias.
. . . . . . . . .
Homicídio, oluntário.
. . .
Intidelida(lc no .erviço militar ..
Infra 'ção ao 'ódigo da E -

0,29
0,29
1 029
,
11 3'20
1 0,29
7 2,03

2

0,42

0,3 ~

2
1

O,i2

0,31

15

0,21
3,1:1

9

1,88

0,17
2,58
0,52
1,55

1 0,21

0,17

1

0,20

0,17

1

0.21

0;21

0,17
0,17

1
1

0,20
0,20

0,17

1

0,20
13,66

0,17
103
0'69
,
8,09

0,2U

0,17

a

0,58
0,2U
0,87

0,31
0,17

7

2,0:3

1,20

2

0,58

0,34

a o,Ga

1

1

0,17 1
0,21
6 1,25 1,0:3 6
5 1,01 0, 6 1
67 13,9U 11,M 17
0,17
1
1 0,21
1

:1 0,G3
1 0,21
Ü

1,21)

0,52
0,17
1,0:1

2
1

1,74

1,16

0,17
0,17
0,17
1,89
0,17

1,20

0,17

0,52

í

trada .
~njÍlria . . . . . . . . . .
n ubortlinaçito
. . . . . .
111.uhor(linação. dano c furto
Tutro!lut;ão em cu a alheia . .
:\I~ltilação.
. . . . . . . .

Olc.llsa

7

1,Hi

1,20

2

(),·12

0,31

5

J,Ol

0,8ü

0.21

0,29
0,17
0,:14 3,ül 18 5,2:3
0,17 1 0,20
0,17 -

O;:H

0,17

1

0,21

2

0,12

21
1
1
1

4,a8
0,21

corpor-ais involuutá-

voluntária
e furto . . • . . . . . .
O fou a corporni volunt iria
e . ~ urpa(io til in I ruía:
O' nllhtar'
...
I II a
up rior
Peculato
• . . . •

0,17
3,10
0,17

-

:1,78
5,G8

22

ria.

33

Ol:ell
«orporaí: volunuiria
Of('n a corporni voluntária
• dano ....•....
O rCII'a' corporal

-

2

0,12

O,:H

2

0,58

O,:H

2

0,12

0,:\1

1 0,20

0,17

0.21
(),2J

(),17

o,2n

0,17

0,!11

0,17
0,17 -
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Julgados

Por
100 h.
julg ados

Infracções

-

.

1

Perversão.
Pesca com explosivos.
Resistência
. . . . .
Roubo
Transgressão
. . . . .
Ultraje à moral pública.
Ultraje ao pudor.
. . .
Viciação de selos . . .
Violação
Violência contra agente da
autoridade
Percentagem
Percentagem
Percentagem

---

2." Série

Condenados

Por
10000 h.
da
f.o.m.

---

Por
100 h.
condenados

4,

Por
10000 h.
da
f.o.m.

--- --5
6
--- ---

2

3

1
1
1
3
1
6
3
6
5

0,21
0,21
0,21
0,63
0,21
1,25
0,63
1,25
1,04

0,17
0,17
0,17
0,52
0,17
1,03
0,52
1,03
0,86

-

-

-

1
1
1
1
5

0,29
0,29
0,29
0,29
1,45

0,17
0,17
0,17
0,17
0,86

2

0,42

0,34

--- ---

-

-

-

-

2
2

0,58
0,58

0,34
0,34

2

0,58

0,34

dos julgados em relação à f. e. m.
dos condenados em relação à f. o. m. . .
dos condenados em relação aos julgados

0,82
0,59
71,82

2.' Série

SUPLEMENTO

993

VII) Réus da G. F. e G. N. R. julgados nos T. M. T.
no ano de 1955, segundo as infracções imputadas, indicando o resultado final.
Julgados

Condenndos

Por

Por

Por

100 h.
julgados

Infracções

t. e. m.
3

-----------1--

Por

100 h. 10000 h.
condedu
nados
t, o. m,

10000b.
da

5

6

50

1,85

50

1,85

25
25

1,3:3
1,33

50

2,67

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

Guarela Fi.cal

2
1

8

Total
Ameaça contra a autoridade
Homicídio involuntário.
. .
Introdução cm ca a alheia e
estupro.
. . . . . . . .
Ofeu as corporais involuntária .....
Ofeu as corporal voluntária.

2 25

1,85
3,70

1 12,50

1,85 I -

2 25
2 25

3,70
3,70 ,-

1 12,50

11

Guarda Nacional
Republicana
12

Total
Abu o <lo autoridade.
. • .
Abuso de confiança e ameaça'
Homicídio involuntário.
. .
Homicídio voluntário.
. . .
Ofe.o as corporal
involunt.lrIa ...•....
Perv r ão de menorr ..

P ereentag

10 d03

julgado

P erc ntagern dos condenado
Percentagom do condonado
gados ...••....•••.•.....

4

-

1,33
1,:33 1
1,33 1

1 8,il:l
1
,:la
1
,33
3 25

4

5 41,fi7
1 8,33

6,6fi 2
1,:-33

~

em relação

à
ú

f
•

e. m.

{G.G.

~ a. f . o. m. {G.
cm re 1açao
G.
em r lação a08 jul- { G.
G.

F.

0,15
0,16
0,04
F.
N. R 0,05
0,25
F.
N. 1L 0,:33
N. R.
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VIII) Réus, em comissão de serviço, julgados nos
T. M. T. nos anos de 1954 e 1955, por categorias, segundo o resultado final.
1D54

Díferonça

orn 1955
-_
-

1955

---

---

..

Em 1955

_--

Por
+ o
o -- -,.
o
o
o
o
-e
'" '"'"'"~ ..,'" '"'"..~ o -e -eo'" '"~ o'"
-;;
..,"" '""o ..,'3 '"o" ';3'"""" 'g'".." ';3""" 'g..'" ';3'""""
..,

100 h.

Ul

Ul

Ul

Ul

Ul

Categcrías

Ul

aS

Q

Q

o

..,

Q

- -

8

393 282 479 344 86 62

-

-

7 i6 4
3 1 6 G 7 4

-

2

4

5

- - -

Ministério
oito

3

7

I

6

- - -

do Exér-

Oficiais.
Oficiais superiores
Capitães .....
Subalternos.

1.4
1
1
12

Sargentos. , .

i5

Praças

~

Q

9

-10
--

-

-

-3,34

i,i6

D,G3

-

1,4G

1,lG

-

4,i8

2,62

364 268 443 33i 79 63

--

92,48

96,22

-

4 1

-

-

i -

--

i2,25

-

-

5 i

87,75 iOO

7 20

9 5 2 -

12

Sargentos.

- -

Praças

i2

3

7

2 -

Ministério
do Interior (G. N. R.).

10

2

12

4 2 2 -

Praças

"~
..

-e
o

3
2 2- 5- - 1
- - 5 2

-

Ministério
das Finanças (G. F.) .

Oficiais.
Capitães ..
Subalternos.

..,

- - - - --

-

-

o

Q

Ul

o

-e

i

-

1
9

3

8
i

-

2

2 -

-

-

- -

- - - - - 1- - - - - - 1 ii
4 2 2 - i
1

1,25

8,33
8,33

-

9i,67

-

iOO

2.'

érie
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IX) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos T. M. T. nos anos de 1936 a 1955,
segundo o resultado final, com indicação dos
reincidentes.
Condonndos

Relncldentes

Total
Ano

F. e. ruo

Julgados

Por
100 h.
[ulgados

on-

cíaís

Sargontos

Por
100 h.
da
t. o. m,

e
praças

-_

--G

193G
1(m
H)'

1039
1910

1(Jt1
19t~
1913
lnH
1915
191G

1917
tU!
t!l19

nso

1

l(JSl

1(1,')2

t!lS:1
10.''>-1
1055

382
353
315
3:H
3G;~
103
188
510
81G

579

"50
138

l!i7
170
550
fi 11
7(~)

1200
1121
103"

()

)06

520
lOij

8

5

o
1

:l7!1
10(;
322
;l61

7U8
:l87
111
:l:ll

:llifí
:lI!!

3

aro

5

:HiO

3G[í

1

7

307
275

4

310

308
282
3U

O,G7
O,G2
O,5G
O,GG
O,GG
0,55
O,GG
O,HG
100
1;28
1,:30
O,fHi
O,!)(i

0,77
0,75
0,74
O,8()
O,G3
0,51
O,f>!l
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oe

10_ I I

o

I C<I
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1M

I

I

I~

1M
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I

I

I

I

I

I I

I

MM

I

I

I G'I

I

I I

I

I

I

I I

I I I I

~

~

I

I

I I

I

I I

I I I I

I I

I

MI

I

I

I I

O>~

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

I
C\l
<OM
______________

~

""M
I I

C()~C()IO-

G'I<.O
G'l
__ M

lO-

I I I I

<.00
G'I~

I I

CO
G'l__
~
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XI) Réus, em comissão de serviço, julgados nos T. M. T.
Ministério

do Exército
Condeundos

Habllitaçõos

literárias

F.o.m.

por
100 b.
da
i. o. JIl.

Julgados

--Total .
Curso do estado-maior
Curso da arma.
Curso de Medicina.
.
Curso de Veterinária.
. . . . .
Curso de Administração
Militar .
Curso de Farmácia .
Curso da Escola Central de Sargentos . . . . . . . ....
3.° curso das escolas regimentais.
2.° curso das escolas regimentais.
1.0 curso das escolas regimentais.
Curso de oficiais milicianos . .
Curso de sargentos milicianos.
Curso superior.
. . . . . . .
Curso complementar dos liceus
5.' classe
5.° grupo
4.° grupo
3.° grupo
2.0 grupo
1.° grupo

1

2

3

58 t02

479

344

103
1586
161
38
179
34

1
7

743
1 mi
1076
225
8G8
2038
18
108

ine

1 91

1 474
14394
G 95G
70:37

-

2

-

G

-

2

2
2

1
1G
100
G2

m

1

-

-

--

3
1

1
2
8
129
70
47
2

,

4

0,59

-

0,06

-

-

-

0,35

-

5,56
0,93
1,02
0,42

0,70
0,49
0,68

1,17

r-

2.' Série

-

1\0

SUPLEMENTO

ano de 1955,
Guarda

1-

segundo

999

as habilitações

FIscal

Guarda Nacional

literárias

Republicana

Condonados
F. e. m,

--5

Condenados

Por

Julgados

6

8

9

10

11

12

7503

i2

4

0,05

-65

-1

-

-

8

2

0,04

-21

-

-

-

-

-

6

69
141
273
1054

-2
-5
33

2452
1347
2

-

---.J

Por
100 h.
da
f. e. m.

Julgados

7

--

5407

2

F. e. m,

100 h.
da
t. e. m.

-

-

G

1
1

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

1

-

-

.

-

-

0,04

50

-

-

7
3
10
2
88
224410
1781
55
215

4

-1

22
3788

660
152
16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-9
-2
-

-

-

-

3

1
-

-

-

-

-

0,08

-

0,66
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XII) Réus, em comissão de serviço, julgados nos
T. M. T. no ano de 1955, segundo o resultado final, por distritos da sua naturalidade.
Ministério do Exército

Guarda Fiscal

Condenados
Distritos

..
~
1

Total.
Angra do lIeroísmo
Aveiro.
Beja ..
Braga.
Bragança
..
Castelo Branco
Çoimbra
Evora
Faro.
Funchal
Guarda
Horta
Leiria
Lisboa.
LourenÚo Marques.
Ponta
elgada.
.
Portalegre
Porto
..
Santarém.
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu

• :g
"'""
0"
o"

""'"

--

-"
...O"""
p..o

--

2

14
18
4
17
2
14
101
2
1
9
51
24
20
13
18
29

4
21
5
22
13
9
25
10
9
4
12

-

11

76
1
1
6
39
14

13
10
16
23

3

1,16
6,10
1,45
6,40
3,78
2,62
7,27
2,91
2,62
1,16
3,49

-

-

'"o

..

"""

';3
....,

e

-_--

479 344
4
29
9
27
16
23
34

Condenados

-

'"o

Guarda Nacional
Republicana

-

• :g

Condenados

-

'"o

..

""'"
';3

. "'

",o

8'"""

o
"'""..
o"
....,

-&l

p..g

p..o
o

-",

...O"""

O"""
...

- --

-

-- --

-

--

-

5

6

8

2

-

1.2

4

--

-

-

-

- -

-

-

4

-

-

- 1

-

1
1
3

-

-

-

-

-

-

2

100

-

-

-

-

- -

3,20 22,09 0,29 0,29 1,74 11,34 4,07 1
3,78 2,91 4,65 6,69 1

--

-

-

-

-

-

7

-

1

8

-

-

-

-1

-

1

1

-

-

-

-

1
1
1
1

-

-

-

1

-

-

9

25
-

-

-

-

-

25

2

1
-

25

3

1

25

-

-

-

-
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XIII) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos T. M. T. no ano de 1955, segundo
o resultado final, por profissões.
Condenados
Por
100 h.
condenados

Julgados
ProfissOes

-------------Total.
Agricultor . . . . . .
Ajudante de amassador.
Ajudante de caldeireiro.
Ajudante de condutor auto
Ajudante de cozinheiro .
Ajudante de electricista
Ajudante de enfermeiro.
Ajudante de farmácia .
Ajudante de gravador .
Ajudante de lubriâcador .
Ajudante de mecânico auto
Ajudante de motorista .
Ajudante radio montador .
Ajudante de serralheiro. . . . . .
Ajudante de soldador a au togénio .
Alfaiate. . . . . . . . . ....
Aprendiz de alfaiate . .
Aprendiz de carpinteiro
Aprendiz de ferrador. .
Aprendiz de pintor cerâmico
Aprendiz de serralheiro. . . . . . . .
Aspirante dos serviços médico-sociais
Auxiliar dos serviços da E ...N. . . . .
Barbeiro ..
Bate-chapas.
Boletineiro .
Caiador.
Caixeiro .
Calceteiro.
Caldeireiro
Canteiro
Carpinteiro
Carroceiro
Cartonageiro
Ceramista ..
Cinzelador . . . . . .
Condutor de automóveis
Cortador .....
Cortador de calçado
Corticeiro. . . . .

----479

2

3

344

3

93
1
3

11

8

114

1
1
2
2

2
2

3
1
1

3
1
1
5

6

15
1

10

1

27,03
0,29
0,87
2,33
0,58
0,58
0,87
0,29
0,29

1,45
2,91
0,29

9

5

1,45

3

3
3

0,87
0,87
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29

6
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

8

5

1,45

1

1

0,29

2
1
1
1
1

1

9

7

2
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1

0,58
0,29
0,29
0,29
0,29
2,03
0,29
0,29
0,29
0,29

1
2

0,29
0,58

3
1
1
2

1
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Condenados
Profissões

Por

Julgados

100 h.
conde-

nados
2

Cozinheiro
Cutileiro
Decorador cerâmico
Descarregador.
Electricista
. .
Empregado comercial.
.
Empregado de escritório
Empregado gráfico.
. .
Escriturário.
Estofador.
Estucador.
Estudante.
Ferrador
Ferreiro
Fiandeiro .
Fotó~rafo ........
Funcionário administrativo
Fundidor
Funileiro
Industrial.
Joalheiro
Jornaleiro.
Latoeiro
Lavador de automóveis.
Magarefe.
Marceneiro
Marítimo
Mecânico de automóveis
Mecânico de teares.
Mineiro.
Moleiro.
Motorista.
Negociante
Niquelador
. . . .
Oficial do Exército.
Padeiro.
Pedreiro
Pescador
Pintor
Pintor d~ ~uio~ó~ei" :
Praticante de armazém:
Pr2rieUrio.
Ra iotécnico
Sapateiro.
. : : : :
Sargento do Exército
Serrador mecânico.
.
Serralheiro
. . . . .
Serralheiro mecânico.

1
2
1
2
9
26
4
1
1
2
8
23
,1
1
1
1
1
1
2
2
1
7
1
1
1
1
4
4
1
1

a

3

1
2

0,29
0,58

1
7
15
3
1
1
2
7
16
1
1
1

0,20
2,03
4,36
0,87
0,29
0,29
0,58
2,03
4,65
0,29
0,29
0,29

1
2
2
1
6
1

0,29
0,58
0,58
0,29
1,74
0,29

1
1
4
1

0,29
0,29
1,16
0,29

1

I
2

2

4.

4

11
5
G
2
7
4
1
1
1

1
5
4
2
6
4

0,29
0,58
0,5
1,1G
O,2U
1,45
1,16
0,58
1,74
1,lG

20

12

3,m

12
6

a,Hl

2

2

1
17
G

1,7·1

2.1 Série
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1003
Condenados
Por
100 h ,
condenados

Julgados
Profissões

--1
--Serralheiro mecânico auto
Servente de máquinas
Servente de pedreiro .
Soldador .....
Tecelão.
Tipógrafo.
Torneiro .....
Torneiro de metais.
Trabalhador.
Trolha ......
Vendedor ambulante
Vidreiro

10
1
2
1
3
4
1
1
17
1
2
1

2

3

5
1
2
1
2
3
1
1
11
1
1
1

1,45
0,29
0,58
0,29
0,58
0,87
0,29
0,29
3,20
0,29
0,29
0,29

Observações. - As profissões indicadas, com excepção para os
oficiais e sargentos do Q. P., são as que os réus tinham antes do
alistamento.
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XIV) Réus da G. F. e G. N. R. julgados nos T. M. T.
no ano de 1955, segundo o resultado final,
por profissões.
Guarda Flsca!

Guarda N"clona!
Republicana

Condenados

'"

o

'd

Proãssões

.=~

..,'"'"

0'"
,..;"
~'d

'"iJ

-1

Total.
Agricultor. .
Ajudante de serralheiro.
Empregado comercial.
Funileiro . . . . . .
Jornaleiro .
Lavrador .....
Oficial do Exército .
Praticante dos caminhos
ferro
Sapateiro.
Serralheiro
Tanoeiro
Trabalhador.

-

1.2

1
1
1

-

-

-

-

1

~'d

1>;0

2

1
1

,..;.,

O"
O"
o
-- ---" -- -- ---

8

-

~'d

o,"
o"

1>;0

II

1
1

~

'"

..,'"'"iJ

2

de

o~

Condenados

'"

o
'd

-- ---

-

1

-

-

50

4

6
-- --5 ---

5

1

2

-

-

1
-

50
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1
1
1

4

-

-

--

-

-

1

-

-

1
1
1

25
25
25
25

Observações. - As profissões indicadas, com excepção para os
oficiais do Q. P., são as que os réus tinham antes do alistamento.
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XVI) Réus, em comissão de serviço, julgados nos
T. M. T. em 1955, segundo o resu1tado
fina], com a indicação da sua distribuição.

.,

..,o
F. o. m.

Dtstrfbulção

Ministério

..,..""

"'

o
U

ec
"

-;;
..,

..,
o

"
-o"
"

"o
U
-3 --4
5
-- -- -

71037

499 350 0,70 0,49

25

do Gabinete, direcções-qeraís, Repartição
Geral, Arquivo Geral e Conselho Administrativo
das LA
e 2.' Direcções-Gerais
Direcções
e inspecções
das
armas e serviços
Tropas activas

"

.,

"'
o

-e

-2

da Defesa

do Exército

1'or 100 h.
da f. e. fi.

--1

Secretariado-Geral
Nacional.

"..

-;;

Total.

-e"
o

58102

-

-

-

-

479 344 0,82 0,59

Repartição

Governo,

e re.
de Infanta-

502
235
55 i38

2

-

0,40

-

-

-

-

429 303 0,78 0,55

comandos

giões militares.

Escola Prática
ria .
Regimento
de infantaria
n.O 1
Regimento
ue infantaria

n.s 2 ..
Regimento
n.s 3 ..
Regimento
n.s 4 .
Regimento
n.O 5 .
Regimento
n.O 6
Regimento
n.s 7 ..
Regimento
n.? 8 .
Re girneuto
n.O !) •
Regimento
n.? 10 ...

313

2

-

0,64

-

1500

3

1 0,20 0,07

1067

fi

4 0,57 0,37

1 (\30

5

4 0,31 0,25

695

2

1 0,28 O,l·i

H57

4

1 0,61 0,15

775

1

1 0,1 :3 0,1'

uo infantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria

o

1018

13

1,24 0,86

130:3

5

5 0,38 O,a8

1027

12

12 1,17 1,17

655

7

5 1,07 O,7ti

1 !i77

12

10 0,72 O,GO

de infantaria
de infantaria
de infantaria
do infantaria
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.,

'"

o

F. e.

li.

Distribuição

"""••
í3

.....

Regimento

de infantaria

n.? 11

Regilllent~ de infantaria
n.v 12
Regimento de infantaria
n." 13
Regimento de infantaria
n.O 14
Regiment~ de infantaria
n.O 15
Regimento de infantaria
n.s 16
Batalhão independente 'd~
infantaria n.? 17 ....
Batalhão independente de
infantaria n.° 18. . . .
Batalhão independente de
infantaria n.O19..
.
Batalhão de caçadores n.?1
Batalhão de caçadores n.v 2
Batalhão de caçadores n.?3
Batalhão de caçadores n.?4
Batalhão de caçadores n.v 5
Batalhão de caçadores n.? 6
Batalhão de caçadores n.? 7
Batalhão de caçadores n.?8
Batalhão de caçadores n." 9
Batalhão de caçadores
n.s 10 ...
, ....
Batalhão de metralhadoras
n." 1 . . . . . .
Batalhão de metralhadoras
n.O2 .
Batalhão (ie ~~tr~J1;ado;'as
n.O 3 . . o.
.
Batalhão de engenhos
Escola Prática de Artilharia.
Regimento de artilharia antiaérea fixa ......
Regimento de artilharia ligeira n.O1 . . . . . .
Reairnento de artilharia ligeira n.? 2 . . . . . .
Regimento de artilharia lizeíra n.? 3 . . . . . .

Por 100 h.
da f. e. li •

o

"""
c

o

'"

-e

"

"
""o'"c

..

""

o

í3
.....

""

..'"

o

'"

c
o

U

-- -- --

1

2

743

7

5 0,94 0,67

1742

17

12 0,98 0,69

892

8

1526

22

20 1,44 1,31

1415

3

3 0,21 0,21

808

6

6 0,74 0,74

664

1

896

3

742
362
602
356
516
518
535
436
427
409

2

-4

3

4

5

---- --

°

6 0,9

'1

0,67

0,15 0,15

2 0,33 0,22
2 0,27 0,27

-

-

-

0,66 0,66
1,69 1,40
0,39 0,39
1,74- 1.,74
0,75 0,56
0,92 0,23
0,70 0,70
0,49 0,24

4
3
2

4
5
2
9
3
1
3
1

423

3

3 0,71 0,71

435

2

1 0,46 0,23

436

7

5 1,61 1,15

523
362

4
2

- 0,55

950

1

1 0,11 0,11

1091

13

9 1,19 0,82

452

16

12 3,54 2,65

646

-

-

636

6

1 0,94 0,16

6
2
9
J

2 0,76 0,38

-

-
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'"

o

F. 9. m.

Distribuição

Regimento de artilharia ligeira n." 4 . . . . . .
Regimento ele artilharia ligeira n.O 5 ......
Regimento de artilharia pe-

sada n.? 1.

. . . . . .

de artilharia

sada n." 2 .

· . ..

..

· .......

· .......

Regimento
de cavalaria
n.O 6 .........
Regimento
de cavalaria

n." 7 .
Regimento
Prática

'"o

'""

:;
""
~

-- -2
4
3
-- -- --

o
'"

'""
"
'"'"o"
Q
-5
--

102O

5

3 0,4.9 0,29

552

4

2 0,72 0,36

586

8

5 1,37 0,85

644

4

3 0,62 0,47

638

3

3 0,47 0,47

942

15

9 1,59 0,96

605

3

1 0,50 0,17

521

3

2 0,58 0,38

679

4

3 0,59 0,44

863

10

6 1,16 0,70

528

-

-

303

3

3 0,99 0,99

198

-

-

196

3

1 1,53 0,51

1715
617
565

9
3
6

8 0,52 0,4.7
2 0,49 0,:32
4 1,06 0,71

502

6

4 1,20

371

8

8 2,16 2,16

763

3

2 0,39 0,26

561

8

6 1,43 1,07

948

4

2 0,42 0,21

1584

5

5 0,32 0,32

1004

14

-

-

-

-

-

de Enge-

nharia
Regimento
n.s 1 .

'""
"
'"Qo'""

Por 100 h.
da t, 9. m.

de cavalaria

n.? 8 ...
Escola

'"o

pe-

Regimento de artilharia pesada n.O 3 .......
Regimento de artilharia de
costa.
.
Regimento
de artilharia
n.s 6
Grupo de artilharia contra
aeronaves n.? 1
Grupo de artilharia contra
aeronaves n.O 2 . . . .
Grupo de artilharia contra
aeronaves n,v 3 ....
de
Grupo . ~e artilharia
guarmçao.
. . . . . .
Bateria antiaérea independente.
B a teria
independente
de
defesa de costa n.O 1 . .
B a teria
independente
de
defesa de costa n.O 2 .
Escola Prática de Cavalaria.
Regimento de lanceiros 1
Regimento
de lanceiros 2
Regimento
de cavalaria
n.O 3 .........
Regimento
de cavalaria

n." 5 .

~""
"3

i

Regimento

'"'"

2.' Série

de engenharia

10 1,39 1

2." Série
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1

Regimento de engenharia
n.s 2 . ........
Batalhão de telegrafistas
Batalhão de sapadores de
caminhos de ferro . . .
Grupo de companhias de
trém auto.
1.0 grupo de companhias
de saúde
2.° grupo de companhias
de saúde .......
Escola Prática de Administração Militar. . . .
1.° grupo de companhias
de administração militar
2.° grupo de companhias
de administração militar
Centros de mobilização . . .
Distritos de recrutamento e
mobilização. . . . . . .
Estabelecimentos militares.
Tribunais.
Estabelecim'e~to's 'p~n~i~
Estabelecimentos de instrução

........

Estabelecimentos hospitalares . . . . ~ . . . .
Estabelecimentos produtores .
Diversos

.

2

Por 100 h.
da t. e. m,

'"...,

'"o
'".,
'"
'3
...,

F. o. m.

Distribuição

'"
o

.,

o

'".,

"'

"
'"o"

o

.."

'"

'"
..,'"

'"o"

'3

Q

--3
4
-- --

Q

-Ó

937
1028

9
8

6
4

0,960,64
0,78 0,39

468

3

2

0,64 0,43

721

15

7

2,08 0,97

1081

11

6

1,02 0,56

781

7

5

0,90 0,64

89

-

-

701

4

4

0,57 0,57

537

12

5

2,23 0,93

i67

i

i

0,60 0,60

203
i 857

2
45

i
39

0,99 0,49
2,42 2,iO

61
402

43

38 10,70 9,45

930

1

245

-

- - -

103
116

-

-

- -

1

-

-

- -

-

0,11

1

0,97 0,97

-

-

Ministério das Finanças (G. F.)

5407

8

2

0,15 0,04

Ministério do Interior (G. N. R.)

7503

12

4

0,16

°

,05
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XVII) Réus julgados nos T. M. T. no ano de 1955,
segundo o resultado final, por unidades das
armas e serviços.
.,
o
'd

F. e. m.
Unidades

"

""
"3
.....

.,

.."..
o

'd

'd

Por 100 b.
dar. e. m.

.. .,

~~

'dO
,,'d

0,69
0,84
0,78
0,94
0,97

0,55
0,53
0,60
0,50
0,59

o"
" "3'0
O
.....
O"
---- ---4
2
5
1
3
--- --- -o

_-

De infantaria.
De artilharia .
De cavalaria.
De engenharia . . . . . .
Do serviço de saúde militar . .
Do serviço de administração militar .

27802
12050
6042
5742
1862

191
101
47
54
18

149

1327

16

9

64

36
34
11

1,21 0,68
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XIX) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos tribunais ordinários no ano de 1955,
segundo as infracções imputadas, indicando
o resultado final.
Condenados

Julgados
~

~

_______

----------Total
A buso de confiança .
Assuada
.
Atentado contra o pudor.
Burla
.
Dano
.
Dano e embriaguez
.
Danos voluntários.
. . .
Delito contra a economia
.
Desobediência à autoridade.
Desordem
.
Difamação
.
Estupro
.
Falsificação de selos.
Falta ao julgamento.
Furto
.

Eurtum

US!t8

Militar.
. . . . . . . . . .
Ofensas
corporais involuntárias
.
O Iensas corporais voluntárias
Ofensas à moral pública.
. .
Provocação e dano . . . . .
Tentativa de violação ....
Transgressão
do artigo 42.·,
n.· 8.°, do Código da Estrada
Transgressão
do artigo 145.°,
alínea b), do Código da Estrada
.
Transgressão
do artigo 425.·
do Código da Estrada . . .
Transgressão
de posturas mumcipais
Ignora-se
Percontagem
~ercentagom
I orccntagem

cn

..=.

.:g

~.

~I~~~]~~

Infracções

1

--

• ..,

2

~~

li

-----0,47
0,47
3,72
0,47
1,86
0,47
0,93
0,47
0,93
0,47
0,93
9,30
0,93
0,93
17,21
0,47
0,47

0,17
0,17
1,38
0,17
0,60
0,17
0,34
0,17
0,34
0,17
0,34

8 3,72
88 40,93
3 1,40
2 0,9:3
2 0,93

1,38
15,15
0,52
0,34
0,3l

4

1
2
1

2
1

2
20
2
2
37
1
1

4

--

~_

5

---

J.4cS
'd

~

Ü

i4i

2i5
1
1
8
1

~~

P-o

3,44

0,34
0,34
6,37
0,17
0,17

1
1
8
1
1

0,71
0,71
5,67
0,71
0,71
1 0,71
2 1,42

0,17
0,17
1,38
0,17
0,17
0,17
0,31

2 1,42 0,34
1 0,71 0,17
2 1,42 0,34
14 0,93 2,41
1 0,71 0,17
2 1,42 0,34
20 20,57 4,09
1 0,71 0,17
1 0,71 0,17
4 2,84 0,69
53 37,fi9 0,12
3 213 0,52
1 0;71 0,17
2

1,12 0,34

1

0,47

0,17

1

0,71 0,17

1

0,47

0,17

1

0,71 0,17

1

0,47

0,17

1

0,71 0,17

7
15

3,26
6,98

1,20
2,58

4

2,84 0,69
2,13 0,52

:>

dos julgados em relação i\ f. o. m,
0,37.
dos condenados em relação 11f. e. m.
0,2·'1.
dos condenados em relação aos julgndos
65,58.
c;
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XX) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos tribunais ordinários no ano de
1955, segundo a natureza do alistamento,
estado civil, natureza da filiação, idade no
dia do crime e local ou situação em que
foram cometidos os crimes.
Condenados
,.-F. e. m.

Por
100 h.
da
t. e.m.

Julgados

----2
1
---

_-__ -3

4

58 i02

215

f4i

0,24

Compelidos

5080
52450
295
277

1
207
1
6

1
133
1
6

0,02
0,25
0,34
2,17

Estado civil:
Solteiros
Casados.
Viúvos
Divorciados

50031
7934
99
38

183
32

121
20

0,24
0,25

-

-

-

-

-

-

127
3
11

-

-

192
4
19
-

-

-

Idado no dia do crime:
Menos do 20 anos
Mais de 20 e menos de 30 anos

-

108
107

63
78

-

Local ou situação em que foram
cometidos os erirnes :
Na localidade da residência .
Fora do quartel e do local da
residência. . . . . . . . .

-

79

55

-

-

136

86

-

Total .
Natureza do alistamento:
Voluntários
Recrutados
Refractários

.

Natureza da filiação:
Legítimos.
Ilegítimos.
aturais .
Incógnitos.

..
'

-

-

-

-
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XXI) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos tribunais ordinários no ano de 1955,
segundo as habilitações literárias.
Condenados

-

Habilitações

literárias

Total.
Curso complementar dos liceus
4.° grupo
3.° grupo
2.° grupo
1.0 grupo

F. e.

ID.

Julgados

Por
100 h ,
da
r, e. ID.

--

1

2

46989

2i5

108
18474
14394
6956
7037

52
48
55
58

3

-4

-- -2

i4i
1
30
31
40
39

2,44
0,93
0,16
0,22
0,58
0,55

2.· Série
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XXII) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos tribunais ordinários, segundo o
resultado final, por distritos da sua naturalidade.
Condenados

Distritos

Julgados

--

1

2

3

21.5

i4f

-

16
6
33
7

13
5

-Total.
Aveiro
Beja
Braga
Bragança ...
Castelo Branco
~oimbra
vora .
Faro
Guarda.
Leiria
Lisboa
Portalegre
Porto ...
Santarém
Setúbal.
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu.

Por 100 h.
condenados

11
8
2
9
2
12
30
2
20
12
4
5
22
14

11
5
7
6
2
6
2
7
25
2
10
10
3
3
15
9

9,22
3,55
7,80
3,55
4,96
4,26
1,42
4,26
1,42
4,96
17,73
1,42
7,09
7,09
2,13
2,13
10,64
6,38

ORDEM
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XXIII) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos tribunais ordinários, segundo o
resultado final, por profissões.
Condenados
JltlgaProãssões

dos

Por 100 h.
condenados

2

Total.
Agricultor
. . .
Ajudante de cozinheiro.
.
Ajudante de ferreiro . . . .
Ajudante de mecânico auto .
Ajudante de motorista
.
Ajudante de serralheiro mecânico
Ajudante de torneiro de metais
Ajuntador de fios . . .
Alfaiate.
Aprendiz de sapateiro
.
Aprendiz de serralheiro.
Barbeiro
Bate-chapas.
Caiador.
Calafate
Carpinteiro
Cobrador.
Cozinheiro
E Iectricista
.
Empregado de comércio
Empregado de escritório
Encadernador
.
Entalhador
Ferreiro.
Fiandoiro .
Fundidor.
Magarefe.
Marítimo.
Mecânico auto.

Metalúrgico

.

Militar . . .
Moleiro.
Motorista.
Operário têxtil
Padeiro ..
Pedreiro
Peixeiro
Pescador
Pichelciro .
Pintor

2i5
87
1
1

1

3

f4i

60

42,55

1
1

0,71
0,71
1,42

4
5

2

2

1,42

1
3
1
1
1

1

0,71
0,71
0,71
0,71
0,71

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

8

4

1

1

0,71

0,71
2,84
0,71

1
3
8
1
1
1
3
1
1
1

3
6

1

1

2,13
4,26
0,71
0,71

2,13
0,71
0,71

2
·1

3
1
1
1
1
2

1
1
4
1

2
1

1,12
0,71

1
3
1
1
2
3

0,71
2,13

1
4
6
1

1

a

()

0,71
0,71
1,42

0,71
0.71
1,42
2,1;~
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Condenados
Julgados

Profissões

--1
--3
2
4.
2
1
1
2
1
1
1
1
15
6

Polidor.
Polidor de metais
Sapateiro.
Serralheiro
Serralheiro mecânico .
Servente de pedreiro
Vendedor am bulante
Vendedor de jornais
Vendedor de pão. .
Vidreiro
....
Tecelão.
Trabalhador.
Trabalhador
rural

.....

Por 100 h.
condenados
2

3

2
1
1
1
1
1
2
1

1
1

11
6

1,42
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
1,42
0,71

0,71
0,71
7,80
4,26

XXIV) Réus, em comissão de serviço no M. E., condenados pelos tribunais ordinários no ano
de 1955, com indicação das penas aplicadas.
Condenados
Por
100 b.
eondo ..
nados

Penas apltcadns

Por
10000 h.
da
f. e. m.

--- --- --3
--- ---

Total.

.

Incorporação cm depósitc disciplinar
:\lulta
.
Prcídio militar . . . . .
Prisão correccional.
. . .
Pri ao correc .ional e multa
Pr~s~o cor reccioual uspensa
Pr~ao maior celular .....
Pn .fio maior celular suspensa .

i4i
49

11
4
27
15
21
13
1

34,75
7,80
2,84
19,15
10,61
14,89
9,22
0,71

8,43
1,89
0,69
4,65
2,58
3,61
2,24
0,17
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XXV) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos tribunais ordinários no ano de
1955, segundo o resultado final, com a indicação da sua distribuição.
<II

o

<II

'O
oO

o

.,
'3
'" "o"
O
'O
oO

F. e.m.

'O

DIstribuição

Total.
Repartição
do Gabinete,
ções-gerais,
Repartição
Arquivo Geral e Conselho
nistrativo
das La e 2.'
ções-üeraís
. .
Direcçoes e inspecções
das
e serviços
Tropas activas

2

58102

502
armas

Governo, comandos e regiões
militares
Escola Prática
de Infantaria
Regimento de infantaria
11.° 1
Regimento de infantaria
n.> 2
Regimento
de infantaria
n.? 3
Regimento de infantaria
n.O 4
Regimento
de infantaria
n.O 5
Regimento
de infantaria
n.O 6
Regimento
de infantaria
n.O 7
Regimento de infantaria
n.O 8
Regimento de infantaria
n.s 9
Regimento de infantaria !l.0 10
Regimento de infantaria n.O 11
Regimento de infantaria n.v 12
Regimento de infantaria n.s 13
Regimento de infantaria n.? 14
Regimento de infantaria n.s 15
Regimento de infantaria n.O 16
Batalhão independente de infantari a n.? 17 . . . . . . . .
Batalhão independente de in fantaria n.? 18 . . . . . . . .
Batalhão independente de in Iantaria n.O 19 ........
Batalhão de caçadores n. ° 1 .

235
55 i38

896

4
4
1
3

4
12

-1
L
2
1
12
2
5
3

712
;la:! I

"
c

'3

'O

>-,

-

10
6
4

I

o

- - - - -

661

<II

'O

-

2H i38

313
1500
1067
1630
695
657
775
10L8
1303
1027
655
1677
71:3
1712
892
1526
1115
808

o

-

215 141

direcGeral,
AdmiDirec-

..
'O
oO

'" '"o"
O
- -- -3
4.
5
- -- _.

>-,

1

Por 100 h.
da f. e. m.

0,38 0,25

-I 6
6
3
2
2
1
2
3
2
2
2
2
1
6
2
..
3

- - -

-

0,67 0,40
0,56 0,56
0,25 0,18
0,58 O,2\l
O,ul 0,30
0,13 0,13
0,29 O,H)
0,31 0,2;~
1,17 0,1!l
0,61 O,:~
0,2·1 0,12
0,27 0,27
O,OG 0,00
1,:~') 0,67
0,13 I O,l:~
0,35 0,2
0,37 0,;31

-

- - - - -
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'"o

Por 100 h.
daf. O. m.

"""

.g'"

"

~"

~"

F. e. m.
Distribuição

"

o
O

•

3

1

1

0,28 0,28

3
3

4

3
1
1
2
7
1
4
1
3
2

0,5810,560,5&
0,23 °,23
0,231 0,230,49 0,49
1,6511,66
0,23 0,231,15 0,92
0,96 0,19
0,830,830,42 0,21

2

1 0,18 0,09>

452

2

1 0,440,22

646

2

2

0,31 0,31

636

3

2

0,47 °,31

1020

8

4

0,78 0,39

.

552

J

2

0,721 0,3&

1 . . . . . . . . . . .

586

4

2

0,680,34

644

6

3

O~r41

!l12
605

9

9

0,96 0,9()

521

2

679

3

2

.

RegillJellto de artilharia
n.s i.I . • •....•...
Regimcnto de artilharia
B.· 4. .•.•.•..•.•
Regimento de artilharia
n,O 5
Regimento de artilharia
!l.O

Regimento
II

U

O_

2

Batalhão de caçadores n.? 2 .
Batalhão de caçadores 11.° 3.
Batalhão de caçadores n.? 4.
Batalhão dc caçadores n.O 5.
Batalhão de caçadores n.? 6.
Batalhão de caçadores n.? 7 .
Batalhão de caçadores n.s 8.
Batalhão de caçadores n.v 9.
Batalhão de caçadores n.? 10 .
Batalhão de metralhadoras n.O1
Batalhão de metralhadora;
n.? 2
Batalhão de metralhadoras n.? 3
Batalhão de engenhos
. . . .
Escola Prática
de Artilharia
Regimento
de artilharia
antiaórea fixa . . . . . . .
Regimento de artilharia ligeira
n.? 1
.
. Regimento de artilharia ligeira
B.O

"o

--:---1--

de artilharia

602
356
516
518
535
436
427
409
423
435
436
523
362
950
1091

4

5

--~I~
1
1
2
7

1
5
5
3

-

I -

ligeira
ligeira
ligeira
pesada
pesada

')

Regi I;en'to' d~ ~rtill;~Hia 'p~s;d~
n.°:3
.
Hegimento
de artilharia
de
costa.
. . . . . . . . . .
RC'gillJento de artilharia
n.? 6
Grupo de artilharia
co~tra
aerona. es n.s 1
.
Grupo de artilharia
contra
aeronaves n.· 2 . . . . . .
Grupo de artilharia
contra
apronaves n.v 3 . . . . . .
Gr~po de artilharia de guarniçao
.
Rat('ria antiaúrea
independente
Batt-ria independente de defesa
de costa n.O 1 . . . . . . .

fi38

63
52

:303
198

1

0,38

3

-

0,440,44
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Por 1UOb.
(ia f. e m.

~
o

'"....
"

F. o. m.
Distribuiç!lo

-e

"o

C)

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

Bateria independente de defesa
de costa n.v 2
Escola Prática
de Cavalaria
Regimento de Ianceiros 1. . .
Regimento de lanceiros 2. . .
Regimento
de cavalaria
n.v 3
Regimento
de cavalaria n.O 5
Regimento de cavalaria n.? 6
Regimento de cavalaria
n.? 7
Regimento
de cavalaria
n.v 8
Escola Prática de Engenharia
Regimcnto de engenharia n.? 1
Regimento de engenharia n.? 2
Batalhão de telcgraflstas . . .
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro . . . . . . .
Grupo de companhias de trem
auto
1.° grupo de companhias de
saúde.
2.° grupo de companhias
de
saúde.
Escola Prática de Administração Militar
1.° grupo de companhias de
administração
militar
.
2.° grupo de companhias
de
administração
militar
. . .

Centros de mobilização
Distritos de recrutamento e mobilização
.
Estabelecimentos militares.
Tribunais
.
Eetabelocimentos
penais
Estabelecimentos
de instrução
Estabelecimentos
hospitalares
Estabclocimentos
produtores
Diversos
. . . . . . . . . .

----1--

--

----1--

------

196
1715
617
565
502

3

8
1

2
1

4
1
2
1

---4

fi

0,47 0,23
0,16 0,16
0,35 0,35
0,200,20

:371
1

3
8

1 0,13 0,13
4 0,71 0,71
1 0.21 0,11
G 0,G3 O,:~
3 0,400,:30
2 O,:t! 0,21
5 0,78 O,Hl

468

1

1 0,21 0,21

721

1

1 0,14 0,14

1

1 0,00 0,09

1

0,13

763
561
918
1581
1001

9:37
1028

1081
781

4
2
10
4

-

89
701

5:37

1

1 0,19 0,1!)

4

3

0,22 0,t6

3

1

i67
203
i 857

G1
40~

o:m
215
10;~
116

0,75
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I PARTE
Quadros referentes

à força efectiva

média

I) Força efectiva média, por categorias, situação e
sua distribuição.
. . . . . . . . . . . . ..
II) Força efectiva média, em comissão de serviço no
S. G. D. N, e M. E., por categorias, segundo a
natureza do alistamento c estado civil. . . .'
III) Força efectiva média da G. F. e G. N. R., por categorias, segundo a natureza do alistamento e
estarlo ci I ii. . . . . . . . . . . . . . . "
IV) Força efectiva mó.lia, em comissão de serviço no
S. G. 1). N. e :\1. E., por categorias, segundo as
habilitações
literárias
. . . . . . . . . . ..
V) Força efectiva média da O. F. e (~. N. R, por catcgorias, segundo as hahilitações literárias

976
978
980
982
984

II PARTE
Estatística

criminal

CAPÍTULO

I

Tribunais militares
VI) Réus, em comissão de serviço no M. E., ju.lgados
nos T. 1\1. T., segundo a, infracções imputadas,
indicando o resultado final. . . . . . . . ..
VII) Réus da G. F. e G. N. R. julgados nos T. :\1. '1'.,
egundo as infracções imputadas, indicando o
resultado final . . . . . . . . . . . . . ..
VIII) Réus, em comissão de serviço, julgados nos '1'. M. '1'.
nos anos de 1\)54 e 1();")5, por categorias, segundo
o resultado final . . . . . . . . ....
"
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904
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IX) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados
nos T. M. T. nos anos de 1935 a 1955, segundo
o resultado final, com indicação nos reincidentes
X) Réus, em comissão de serviço.julgados
nos T. M. T.,
segundo a natureza do alistamento, estado civil,
natureza da filiação, idade e tempo de serviço
no dia no crime e local ou situação em que foram cometidos os crimes.
. . . . . . . . ..
XI) Réus, em comissão de serviço, julgados nos T. M. T.,
segundo as habilitações literárias.
. . . . ..
XII) Réus, em comissão de serviço.julgados
nos T. M. T.,
segundo o resultado final, por distritos da sua
naturalidade
. . . . . . . . . . . . . . . .
XIII) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados
nos T. M. T., segundo o resultado final, por profissões.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIV) Réus da G. F. e G. N. R. julgados nos T. M. T., segundo o resultado final, por profissões. . . . .
XV) Réus, em comissão no serviço, condenados pelos
T. M. T., com indicação das penas aplicadas.
.
XVI) Réus, em comissão de serviço, julgados nos T. M. T.,
segundo o resultado final, com indicação da sua
distribuição
. . . . . . . . . . . . . . . .
XVII) Réus julgados nos T. M. T., segundo o resultado
final, por unidades das armas e serviços.
XVIII) Movimento geral de processos nos T. l\f. T., por
tribunais, indicando o resultado final
CAPÍTULO

995

996
998
1000
1001
1004
1005
1006
1010
1011

II

Tribunais ordinários
XIX)

Réus, cm comissão do serviço no M. E., julgados
nos tribunais ordinários, segundo as infracções
imputadas, indicando o resultado final. . . . .
XX) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados
nos tribunais ordinários, segundo a natureza do
alistamento,
estado civil, natureza da. filiação,
idade no dia do crime e local ou situação em
que foram cometidos os cri mos . . . . . . . .
XXT) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados
nos tribunais ordinários, srgundo as habilitações
literárias.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
XXII) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados
nos tribunais
ordinários, segundo o resultado
final, por distritos da sua naturalidade
. . . .
XXIII) Réus, em comissão dr serviço no M. E., julgados
nos tribunais
ordinários,
segundo o resultado
final, por profissões . . . . . . . . . . . . .
XXIV) Réus, em comissão de serviço no M. K, condenados
pelos tribunais ordinários,
com indicação das
penas aplicadas.
. . . . . . . . . . . . . .
XXV) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados
nos tribunais
ordinários,
segundo o resultado
final, com indicação da sua distribuição.
. . .

1014

1015
1016
1017
1018
1019
1020
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Estatística
XXVI)

XXVII)

XXVIII)

XXIX)

disciplinar

Pessoal das unidades das armas e serviços punido
disciplinarmente,
segundo a sua distribuição,
com indicação do n úrnero de penas disciplinares
impostas e dos reincidentes
. . . . . . . . .
Pessoal das uniu ades das armas e serviços punido
disciplinarmente,
segundo a sua distribuição pelas armas e serviços, com indicação do número
de penas disciplinares
impostas e dos reincidentes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pessoal das unidades das armas e serviços punido
disciplinarmente
nos anos de 1954 e 1955, por
100 homens da força efectiva média, com indicação dos reincidentes.
. . . . . . . . . . .
Movimento geral dos autos de corpo de delito nos
quartéis-generais
. . . . . . . . . . . . . .

1024
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Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

"

•

MINISTÉI\IO DO EXÉI\CITO

Ordem do Exército
2.-

N.o 12

Série

1 de Novembro

de 1958

Publica-se ao Exército o seguinte:
l-DECRETOS

E PORTARIAS

Portarias:

Presidência

do Conselho e Ministério

do Exército

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministtos da Defesa ~ acional e do Exército, nomear
o major do corpo do estado-maior Joaquim Nunes Matias
adj unto da 3. a Repartição do Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, nos termos do artigo 4.° do Decreto-Lei
n.? 39069, de 31 de Dezembro de 1952, conjugado com
o disposto no artigo LOdo Decreto-Lei n. o 38 114, de
29 de Dezembro de 1950, na vaga do major do mesmo
corpo António da Câmara Leme d~ França Dória, que
foi exonerado, conforme consta do Diário do Governo
n. o 188, 2. a série, de 12 de Agosto findo.
Presidência do Conselho e Ministério do Exército,
11 de Setembro de 1958. - O Mini tro da Defesa Nacional, Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz. - O Ministro do Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Setembro de 1958,
sob o n.v 26981. Não são devidos emolumentos, nos termos
do Decreto n.s 22 257).

Manda O Governo da República Portuguesa, pelos
)Iinistro
da Defesa Nacional e do Exército, nomear o
capitão de artilharia )fanuel do Nascimento Esteves
vara o cargo de ajudante d campo do chefe do Estado-
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-l\Iaior General das Forças Armadas, nos termos do
artigo 14.° do Decreto-Lei n.? 37955, de 9 de Setembro de 1950, conjugado com o disposto no artigo 1.0
do Decreto-Lei n.? 38114, de 29 de Dezembro de 1950,
em substituição do capitão de cavalaria Bernardo Raposo Botelho de Sá Nogueira, que foi exonerado, conforme consta do Diário do Gocerno n. ° 209, 2. a série,
de 6 do corrente mês.
Presidência do Conselho e Ministério do Exército, 12
de Setembro de 1958. - O Ministro da Defesa Nacional, .Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz. - O Ministro do Exército, Afonso lJfar;alhêies de Almeida Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Setembro de 1958,
sob o n.? 26080. São devidos emolumentos, nos termos do
Decreto n.v 22257).

Ministérios

das Finanças

e do Exército

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
"Ministros das Finanças e do Exército, nos termos do
artigo 34.° do Decreto-Lei n.? 30264, de 10 de Janeiro
de 1940, e artigo 10.° do Decreto-Lei n,? 34366, ele 3 de
Janeiro de 19-:1:5, nomear para a frequência do curso
de engenharia de armamento e material automóvel, na
Escuela Politécnica del Ejércíto, em Madrid, E. punha,
o capitão de artilharia. Carlos Alberto Pereira Barbosa.
Ao referido oficial será abonada a ajuda de custo
determinada na Portaria n." 13478, de 20 de 1\1a1'C;o
de 1\.")51,bem como o necessário
para as despesa de
representação,
transporte em viagens de instruçâo que
façam parte do cnrso, matriculas e transporte de ida e
volta a Espanha, o que tudo será pago pelas verbas
inscritas nos artigos 89.°, n.? 1, alínea a), 90.°, n.? 1,
alínea b), 91.°, n.? 1, alínea a), 92.°, n.? 1, capitulo 4.°,
e 110.°, n.? 2, alinoa a), elo capítulo 5.° do orçamento
do Ministério do Exército do corrente ano.
Ministérios das Finanças o do Exército, 2,* do Setemhro de 1958. - O Ministro das F'inanças, A?ltónio Maune!
Pinto Barbosa - O Ministro do Exército,
Afonso
de
Almeida Fertumdee.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
nas Finanças
o do K'órcito,
nQR termos do
artigo 3-:1:.0 do Decreto-Lei n.? 30 :?O..J"de 10 de Janeiro
Ministros
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de 1940, e artigo 10.° do Decreto-Lei n.? 34366, de 3
de Janeiro de 1945, nomear para a frequência do curso
de engenharia de armamento e material automóvel, na
Escuela Politécnica del Ejército, em Madrid, Espunha,
o capitão de artilharia Francisco José de Sousa Freire.
Ao referido oficial será abonada a ajuda de custo
determinada na Portaria n.? 13478, de 20 de Março de
1951, bem como o necessário para as despesas de representação, transporte em viagens de instrução que
façam parte do curso, matriculas e transporte de ida e
volta a Espanha, o que tudo será pago pelas verbas
inscritas nos artigos S9.0, n.? 1, alínea a), 90.°, n.? 1,
alínea b), 91.° n." 1, alínea a), 92.°, n." 1, capitulo 4.°,
e 110.° n.? 2, alínea a), do capítulo 5.° do orçamento
do Ministério do Exército do corrente ano.
Ministérios das Finanças e do Exército, 24:de Setembro
de 1958. - O Ministro das Finanças, António Manuel
Pinto Barbosa. - O Ministro do Exército, Afonso de
Almeida Fernantles,
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministérios das F'inanças e do IDxército, nos termos do
artigo 34.° do Decreto-Lei n." 30264, de 10 de Janeiro
de 1940, e artigo 10.· do Decreto-Lei n.? 34366, de
3 de Janeiro de 1945, nomear para a frequência do
curso de engenharia de armamento e material automóvel, na Escnela Politécnica del Ejército, em Madrid,
Espanha, o capitão de artilharia José Maria Canelas
Ferreira da Silva.
Ao referido oficial será abonada a ajuda de custo determinada na Portaria n. ° 13478, de 20 de Março de 1951,
bem como o necessário para as des-pesas de representacão, transporte em viagens de instrução que façam parte
do curso, matrículas e transporte de ida e volta a Espanha, o que tudo será pago pelas verbas inscritas nos
artigos 89.°, n.? 1), alinea a), 90.°, n.? 1), alínea b),
\)1.0, n.? 1), alínea a), 92.°, n." 1), capitulo 4.°, e 110.°,
11.° 2, alínea a), do capítulo 5.° do orçamento do Ministério do Exército do corrento ano.
Ministérios das Finanças e do Exército, 24 de Setembro de lU68.
O Ministro das Finanças, António Manuel Pinto Barbosa - O Ministro do Exército, Ajonso
de Almeida Fernandes.
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E LOUVORES

Condecorações:

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 6 de Outubro de 1958:
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. ° do artigo 51. 0,
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, o major de cavalaria Jaime Filipe da Fonseca.

Por portaria de 14 de Outubro de 1958:
Condecorado com a medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alinea a)
do artigo 17.°, com referência ao § 2.0 do artigo 51.°,
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, o capitão de infantaria Joaquim Maria das
Graças.

Por portaria de 23 de Outubro de 1958:
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 capitão do extinto quadro de picadores
militares, na situação de reserva, Manuel dos Reis
Cardoso.

Ministério

do Exército _La Direcção-Geral

_I. a Repartição

Por decretos de 24 de Maio do corrente ano, publicados
no Diário do Gove1'1Wn. ° 227, 2. a série, de 27 de
Setembro deste mesmo ano, foram agraciados com os
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graus da Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados os seguintes oficiais:
Grande·oficial

Brigadeiros: de infantaria, António Vitorino França
Borges e, de engenharia, Emírcio Leão Maria
Magno 'Teixeira Pinto.
Coronéis: de infantaria, João Alexandre Caeiro
Carrasco e, de artilharia, na situação de reserva,
Luís Falcão Mena e Silva, Armando Patrocínio
Guedes e Francisco Freire de Matos.
Comendador

Coronel miliciano do serviço de administração militar, do extinto quadro especial, Júlio Duarte Costa.
Tenente-coronel de infantaria Eurico dos Prazeres.
Majores: do corpo do estado-maior, Raul Ribeiro
Ramos, Frederico Alcide de Oliveira, Silvino
Silvério Marques e, do extinto quadro auxiliar
de engenharia, na situação de reserva, José Alagoinha.
Oficiai

Capitães: do corpo do estado-maior, João Sintra
Carretas, Antórtio José Ramos Jorge, Carlos da
Costa Gomes Bossa, José Emídio Andrade Pereira
da Costa e Carlos ::Uota de Oliveira; de infantaria,
João "Melo de Oliveira, António Fernandes da
Graça, J cão Pedro do Carmo Chaves de Carvalho, José Alves de Carvalho Fernandes, Júlio
Teófilo de Assunção Vila Verde, Joaquim Inácio
Pereira Vaz Júnior, Jacinto António Frade Júnior,
Francisco de ousa errão, Manuel José Monteiro e José António Rodrigues; de artilharia,
Francisco Pereira Palminha e José Póvoas Janeiro;
de cavalaria, António "Malta Leuschner Fernande ; de engenharia, Eduardo Augu to Nunes Garcia; médicos, Humberto dos antos Rocha e Emílio Loubet Pinho de Carvalho ; do serviço de
administração militar, João António Barros da
• ilva
nrvalho e .António de Oliveira Martins;
do quadro do serviços auxiliares do Exército,
Jo é Pereira de ousa
uimarã s; do extinto
quadro de picadores militare', na situação de
reserva, Manuel dos Heis Cardoso e, reformado,
Ivo N v s Barreto de Paula.
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Cavaleiro

Capitão de cavalaria, António de Castro Gentil
Soares Branco.
Tenentes: de infantaria, na situação de reserva,
Joaquim António Salgueiro; de cavalaria, miliciano, na situação de reserva, António Contel
Martins; do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, João Tomás Carrajola, Manuel da Silva
Rebelo Júnior, António Ricardo Felgueiras, Abel
do Nascimento Ferreira e Eduardo Teixeira da
Costa.
'rendo sido agraciado pelo Governo dos Estados Unidos
do Brasil com a medalha do Pacificador o tenente-coronel do corpo do estado-maior Manuel Campos
Costa, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do Regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas insignias.

Condecorado com a medalha de ouro da classe de comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento
aprovado pelo Decreto
n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, e Portaria
n.? 12731, de 4 de Fevereiro de 1949, o capitão do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Abel Pereira Afonso.

Por portaria de 5 de Agosto de 1958:
Condecorado com a medalha de mérito militar de 3. a classe,
nos termos do artigo 52. ° do Regulamento da Medalha
Militar, de 28 de Maio de 1946, o alferes de artilharia
Jorge Guerreiro Rua, do regimento de artilharia pesada n.? 3.
Louvores:

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 6 de Outubro de 1958:
Louvado o major de cavalaria Jaime Filipe da Fonseca,
pelas excelentes provas de inexcedivellealdade,
grande
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competência profissional e marcado carácter revelados através de toda a sua carreira militar, qualidades
que o recomendam como um oficial muito distinto e
criterioso, sempre pronto a servir em todas as circunstâncias. No exercício do cargo de comandante da
Polícia do Porto de Lisboa, que lhe está confiado, e
através da melhor colaboração prestada a outros departamentos do Estado, confirmou, mais uma vez, em
situações diversas, as suas qualidades de decisão, energia e dedicação, prestando às instituições militares
serviços que devem considerar-se distintos e relevantes.

POI' portarias de 14 de Outubro de 1958:
Louvado o tenente-coronel do estado-maior José de
Oliveira Vitoriano, pela forma distinta como durante
cerca de cinco anos exerceu o cargo de chefe do
Gabinete do Ministro do Exército, no qual, mais uma
vez, confirmou o conceito em que é tido de oficial do
estado-maior inteligente, competente e ponderado.
Submetido normalmente a um regime de trabalho intenso e posto em -face de problemas variados, que
apresentavam por vezes a sua delicadeza e complexidade, houve se sempre com o maior tacto e com
inexcedível lealdade para com os seus superiores.
Durante a sua acção no Gabinete do Ministro evidenciou, ainda, excelentes qualidades de chefia, que,
aliadas a um fino trato e a um excepcional sentido de
apreciação das situações, o creditaram corno um oficial do estado-maior distinto e de grande mérito, cuja
colaboração deve considerar-se muito valiosa e altamente relevante.
Louvado o capitão de infantaria Joaquim Maria das
Graças, pelas excelentes qualidades de lealdade, dinamismo, dedicação e elevados dotes de bom senso
patenteados durante a sua longa vida militar, da qual
dedicou trinta e doi anos de serviço ao batalhão de
caçadores n. o 5, unidade que sempre prestigiou por
forma altamente honrosa e brilhante. Sempre atento
aos problemas administrativos da sua unidade, tem
colaborado com os comandos e camaradas na alta
missão de elevar o conceito em que é tido o seu
batalhão, pelo qual já deu, em eituações bem difíceis,
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o melhor do seu esforço, prestando ao País e ao
Exército serviços que se devem classificar como distintos, extraordinários e relevantes.
Louvado o capitão de infantaria António Monteiro Portugal, pelo inexcedível aprumo, competência e dinamismo evidenciados durante mais de dez anos em que
presta serviço no batalhão de caçadores n. o 5. Extremamente dedicado à sua unidade, para cujo bom nome
e prestigio tem contribuido com () melhor do seu
esforço, nela confirmou o elevado conceito em que é
tido de distinto oficial de infantaria, que alia a uma
comprovada capacidade de comando e de acção os
melhores dotes de camaradagem, dedicação e extrema
lealdade.
Louvado o capitão de infantaria Frederico Alfredo de
Carvalho Ressano Garcia, pela eficiência, justo critério, esforço despendido e competência profi sional
revelados durante os dez anos em que vem prestando
serviço no batalhão de caçadores n. o 5, com a maior
dedicação e entusiasmo. Dotado de incontestáveis qualidades de decisão e energia, confirmou, através da
acção desenvolvida na sua unidade, qualidades de
comando e um sentido de organização que, aliados
às suas qualidades morais e de trabalho, o impõem
como um oficial de infantaria de destacado mérito,
extremamente dedicado e de inexcedível lealdade.

Por portarias de 23 de OUtUb1'O de 1958:
Louvado o capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n." 7, Fernando Maria Fontes Pereira de Melo,
pelo espírito de bom-servir, inteligência clara, dedicação profissional e muita competência com que se tem
desempenhado das várias missões do que tom sido
encarregado. Oficial muito brioso, afirmando- e inteiramente devotado à carreira militar, não se tom poupado aos maiores esforços para levar a bom termo os
serviços para que tem sido nomeado,' tanto no pais,
como no estrangeiro, e dos quais so desem penhou
sempre com grande compet 'ncia O brilho, confirmando
assim o conceito em que é tido de oficial muito competente da sua arma, serviços que devem sor considerados relevantes e distintos.
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Louvado o capitão do extinto quadro de picadores militares, na situação de reserva, Manuel dos Reis Cardoso, do regimento de artilharia n.? 6, pela forma
dedicada, leal e competente como tem servido as
instituições militares através da sua longa carreira
de cinquenta e dois anos inteiramente dedicados ao
Exército. Dotado de elevados dotes de carácter e
possuidor de um arreigado espírito de bem-servir e
de disciplina, conquistou muito justamente a consideração dos seus chefes e a estima dos seus camaradas
e subordinados, em particular no seu actual regimento, onde erve há mais de quinze anos com o maior
entusiasmo, zelo e competência, serviços que devem
ser considerados relevantes e distintos.

Por portaria de 27 de Outubro de 1958,'
Louvado o major do corpo do estado-maior Júlio Augusto Ramalho
orreia, porque, no desempenho das
funções de subchefe do estado-maior do comando
militar da provincia de Moçambique,
que exerceu
durante mais de cinco anos, e em todas as missões
que lhe foram com tidas naquela província e no estrangeiro, se houve empre com notável inteligência,
tacto e dedicação. Possuidor de larga cultura militar
e geral, e tudioso e competente no serviço, confirmou- e como oficial do estado-maior de muito mérito,
dedicado e excelente colaborador do comando.

Por portaria de 29 de Outubro de 1968:
Louvado o tenente-coronel
de infantaria Pedro Alexandre Bruni do anto
Castro errano, pela forma
d dicada e proficient como, durante oito anos, dosemponhou a funçõ s do profe isor do Colégio Militar,
contribuindo com a ua acção para valorizar o ensino
no m 'mo estabol cim nto, e ainda p lo espírito discíplinad r, xtrema dedicacão , lealdade e alta compre n. ão <lo dev r militar . empre evidenciados nas
funrõe de subdir ctor do me mo estab lecimento de
ensino,
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Por portaria de 30 de Outubro de 1958:
Louvado o general, na situação de reforma, Alberto Guerreiro Peixoto e Cunha, pela forma inteligente, muito
dedicada e de extrema isenção como desempenhou
as funções de presidente da Comissão Administrativa
das Casas de Renda Económica para o Exército durante mais de oito anos. No desempenho daquelas
funções pôs mais de uma vez ao serviço do Exército
qualidades de carácter, de tacto e de dinamismo que
o distinguem como chefe militar de destacado mérito
e grande prestigio.
Por portaria de 31 de Outubro de 1958:
Louvado o tenente-coronel de cavalaria Manuel Ferreira
Peixoto da Silva, pela elevação e proficiência com que
desempenhou, durante três anos, as funções de professor efectivo dos cursos para a promoção a oficial
superior do Instituto de Altos Estudos Militares, onde
revelou qualidades de inteligência, saber, carácter e
honestidade intelectual que, aliadas a grande dedicação pelo serviço e elevado espírito de colaboração,
o acreditam como um oficial muito distinto da sua
arma.

Ministério
P01'

do Exército - I.a Direcçao-Geral-

2.

a

Repartiçao

portaria de 2 de Outubro de 1958:

Louvado o coronel Mário da Conceição Almeida, pela
maneira como exerceu o comando do regimento de
artilharia pesada n. o 2, dedicando-se com todo o cuidado e inteligência aos problemas desta unidade, a
que pertenceu durante cerca do trinta e dois anos,
contribuindo sempre para o seu prestigio e bom nome.
É também de salientar o impulso e a direcção que deu
à elaboração
do «Manual Obus 14/cm m/JS e Peça
11,J m/J6ll, trabalho valioso para a arma de artilharia, evidenciando sólidos conhecimentos militares, que,
aliados ao seu espírito de sacrifício e elevadas qualidades de inteligência, d~ carácter e de lealdade, o
caracterizam como oficial distinto da sua arma.
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nacional:

do Exército - Bepartiçãn

Por portada

do Gabinete

do Ministro

de 14 de Outubro de 1958:

Nos termos do § único do artigo G.o do Decreto n. o 35667,
de 28 de l\Iaio de 1946, e com vista ao disposto na
última parte do artigo 50.0 do mesmo Decreto, condecorada com a medalha de ouro de valor militar a
bandeira do batalhão de caçadores n. o 5.

111- MUDANÇAS

DE QUADRO

Oficiais do quadro permanente
Quadro

do

corpo

do

estado-malar:

Tenham ingresso no corpo do estado-maior, por terem
sido julgados idóneos, nos termos do artigo 81.0 do
Decreto-Lei n.? 36304, modificado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 ele Setembro de 1952, os seguintes
oficiais:
Capitães do corpo do estado-maior, os capitães de
infantaria com o curso complementar do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério,
Amadeu da ilva Carvalho, Carlos Augusto Pereira da Costa Matos, Manuel de Sousa Correia
de Magalhães, Hugo Rodrigues da Silva, Gabriel de astro, António Pedro Ribeiro Gaspar,
António Gomes Baptista Ferro, António Soares
Tavares da Costa, Arménio Nuno Ramires de
Oliveira e José Graça Dias Gomes, devendo ser
considerados nesta situação desde 28 de Agosto
de 1958.
Capitães do corpo do estado maior, OH capitães de
cavalaria, com o curso complementar do estado-maior, da 3.a Direcção-Geral deste Ministério,
Henrique Adriano Mire Dores, .João Paulo Robin
de Andrade, José Vicente Pe soa Gomes Cardo o e Fernando Guilherme Rebocho da Costa
Freire, devendo ser considerados nesta situação
do de a data da pre ente portaria.
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do corpo do estado-maior, o capitão de engenharia, com o curso complementar do estadomaior, da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério,
João Manuel Gonçalves de Oliveira, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.

Capitão

(Por portaria de 28 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

IV - mUDANçAS

DE SITUAÇAo

Oficiais do quadro permanente
Ingres.o

noa

quadros:

Quadro do corpo de generais:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Ultramar, o general, na situação de reserva, Paulo Bénard Guedes, devendo ser considerado nesta situação
desde 9 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devido.
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 222m).

General, supranumerário,
Manuel Gomes de Araújo,
director do Instituto de Altos Estudos Militares, onde
continua colocado, para preenchimento
de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
12 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Outubro de 1958. Não são devidos
emolumentos nos termos do Decreto n.O22257).
Quadro do corpo do estado-maior:

Coronel do corpo do e tado-maior, supranumerário, Fernando do Santos Costa, para preenchimento de vaga
no quadro, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Outubro de 1938.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas cm 22 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Tenente-coronel
Tomás José Basto Machado e major
Jaime Silvério Marques, ambos do corpo do estado-maior, supranumerários, da 3. a Direcção-Geral deste
Ministério, onde continuam colocados, para preenchimento de vagas no quadro, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente,
7 de Outubro
e 31 de Agosto de 1958.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O222(7).
Quadro da arma de infantaria:

Coronel de infantaria, supranumerário, da direcção da
arma, onde continua colocado, António Amaro Romão, para preenchimento de vaga no quadro, devendo
ser considerado nesta situação desde 11 de Setembro
de 1958.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 13 de Setembro de 1958. Não são devidos emolumentos, 1I0S termos do Decreto n.s 222(7).

Tenente-coronel de illfantaria, supranumerário, da 1. a Direcção-Geral deste Ministério, onde continua colocado,
Pedro Alexandre Brum do Canto e Castro Serrano,
para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 222(7).

Maj 01', da 3. a Repartição da La Direcção-Geral deste
Mini tório Artur João Cabral Carmona e capitães,
do quartei-general da 3.0. região militar, Rogério Castela Jacques e do regimento de infantaria n.? 1, Orlando
José de Campos Marques Pinto, todos supranumerários e continuando colocados ondo actualmente se
encontram, para preenchimento ?e v~gas no quadro,
devendo ser considerados nesta situação desde 8, 8 de
et mbro e ~1 de Agosto de 1958.
(Por portaria de 26 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Conta em 9 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termo do Decreto n.? 22257).
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Tenente de infantaria, adido, João Luís de Castro Marques Pereira, que, por ter deixado de prestar serviço
no comando militar de Angola, embarcou de regresso
à metrópole em 1 de Outubro de 1958, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

'I'enente de
ves Pires,
comando
metrópole
deve ser
mento de

infantaria, adido, Joaquim António Gonçalque, por ter deixado de prestar serviço no
militar de Macau, embarcou de regresso à
em 1 de Outubro de 1938, desde quando
considerado nesta situação, para preenchivaga no quadro.

(Por portaria de 25 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Quadro da arma de artilharia:

Capitão de artilharia, adido, Luis Mendes, que, por ter
deixado de prestar servico no comando militar de
Macau, se apresentou em 23 de Agosto de 19~)8,
desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por porturia de 18 de Setembro de 1\)58, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão de artilharia,

adido, Mário Filipe da Silva Ferreira, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Angola, se apresentou em 10 de
Setembro de 1958, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 18 de Setembro do 1\J5íl, visada pelo Tribuual de Contas em !l de Outubro de 1!l58.• ào são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 :.l57).
T

Tenentes de artilharia, adidos, Horácio Cerveira Alves
de Oliveira o Abílio dos Santos Sousa, que, por terem
deixado de prestar serviço no comando militar ele
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Angola, embarcaram de regresso ii, metrópole em,
respectivamente, 25 e 24 de Setembro de 1958, desde
quando devem ser considerados nesta situação, para
preenchimento de vagas no quadro.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Outubro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Tenente de artilharia, adido, Humberto Fírmino Alfarra
Guerreiro, que, por ter deixado de, prestar serviço
no comando militar do Estado da India, regressou
em 15 de Setembro de 1958, desde quando deve ser
considerado nesta situação, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 2! de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 17 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Quadro da arma de cavalaria:

Capitão de cavalaria, supranumerário, do regimento de
lanceiros n.? 2, onde continua colocado, )fário Abrantes da ~ilva, para precnchimeuto de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
{Por portaria de 20 (lo Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em :)1 do Outubro de Hl58. Não são devidos ernolumeutos, nos termos do Decreto !l.O 22257).

Capitãs
de cavalaria, supranumerários,
do regimento
de lanceiros n." 1, Jo é David Baiona Nunes da Silva
e, do regimento de lancoiros 0.° 2, Juvenal Aníbal
'omo(lo (lo Albuquerque, continuando colocados onde
actualmente se encontram, pam preenchimento de
vagas no quadro, devendo ser considerados nesta situacão desde, respectivamente,
12 e 8 de otembro
d 1K>8.
de 1 de Outubro do 1958, visada pelo 'I'ribunal
III 1:1 cip Outubro
de Hl!)8. Não são devidos
emolumentos, nos termos tio Decreto n. 22257).

(Por portaria
de Contas

O

Alferes d cavalaria, supranumerário, .TOS0 Luís Jordão
de Ornolas Monteiro. que por t r deixado de prestar
s \rvi\o nas forças xpodicionária
ao Estado da Índia
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regressou em 20 de Outubro de 1958, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Quadro da arma de engenharia:

Considerado apresentado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar serviço no conselho fiscal
dos estabelecimentos fabris, o coronel de engenharia,
na situação de reserva, Manuel Brás Martins, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Setembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Outubro de 1958. Não são devidos
emolumentos, uos termos do Decreto n." 22257).

Tenentes-coronéis de engenharia, supranumerários, chefe
do serviço de obras da 4.a região militar, Amadeu
César Leal da Silva, comandante, i!)-terino, do regimento de engenharia n. o 2, Júlio Angelo de Sousa
Monteiro e, promotor de justiça do Tribunal Militar
Territorial de Viseu, Manuel Cortês Marinho Falcão
dos Santos, continuando todos onde actualmente se
encontram, para preenchimento de vagas no quadro,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente. 1, 11 e 1 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).
Quadro do serviço de satíde militar:
Médico.:

Capitão médico, supranumerano,
do Hospital Militar
Regional n." 1, onde continua colocado, Vítor Gonçalves Gaspar, para preenchimento de vaga no quadro, devendo
er considerado nesta situação desde
23 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 26 de etembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em !) de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).
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Quadro do serviço de administração militar:

Tenente elo serviço de administraçãn
militar, supranumerário, do batalhão
de caçadores pára-quedistas,
Vítor Manuel de Morais Simões, que, por ter deixado
de prestar serviço no referido batalhão, regressou em
6 de Outubro de 1958, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Tenente do serviço de administração militar, adido,
António Nogueira da Silva, que, por ter deixado de
prestar erviço no comando militar de Timor, se apresentou em 12 de Agosto de 1958, desde quando deve
ser considerado nesta situação, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 9 de Outubro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22257).
Quadro do serviço de materíul :
Serviços técnico. de manutenção:

Tenente do quadro do erviço de material, adido, Joaquim António de Almeida Farinha, que, por ter deixado de prestar serviço na Guarda Nacional Republicana, regressou em 23 de Outubro de 1958, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958tyisada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Extinto quadro auxiliar de engenbaria:

Major elo extinto quadro auxiliar de engenharia, supranumerário, do regimento de engenharia 11.° 2, Henrique Duarte, para preenchimento de vaga no quadro,
devendo er considerado ne ta situação desde 4 de
Outubro de 195 .
(Por portaria de 25 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 19.')8. 'ão são devidos emolumento " nos termos do Decreto n.s 22257).
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Quadro dos serviços auxiliares do Exército:

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Secção de Rearmamento, oude continua colocado,
José Feitor Rodrigues, para preenchimento de vaga
no quadro, devendo ser considerado nesta situação
desde 6 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Supranur-nerárlos
os
quadros:

por

excederer-n

Corpo do estado-maior:

Coronel do corpo do estado-maior, adido, Fernando dos
Santos Costa, que, por ter deixado de exercer as
funções de Ministro da Defesa Nacional e interino do
Exército, se apresentou neste Ministério em 15 de
Agosto de 1858, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 26 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Outubro de 1\)58. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenente-coronel do corpo do estado-maior, adido, Anselmo
Guerra Correia, por ter deixado de prestar serviço
como professor efectivo dos cursos do estado-maior,

cargo de que foi exonerado por portaria de 10 de
Outubro de 1958, devendo ser considerado nesta situação desde 1 do mesmo mês e ano.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente-coronel
do corpo do estudo-maior, adido, José
Nogueira Valente Pires, que, por ter deixado de prestar serviço no comando. militar do Angola, regressou
em 1 de Outubro do 1958, desde quando devo ser
considerado nesta situação.
(Por portaria de 13 de Outuhro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Infantaria:

Coronel de infantaria, adido, Amadeu Soares Pereira
que, por ter deixado de prestar serviço corno professo;
efectivo do Instituto de Altos Estudos Militares, regressou em 1 de Outubro de 1958, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Coronel de infantaria, supranumerário, Orlando Luis
de Oliveira, que, por ter deixado de prestar serviço
no comando militar de Cabo Verde, se apresentou em
25 de Setembro de 1958, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto !l.0 22257).

Tenente-coronel de infantaria, adido, Pedro Alexandre
Brum do Canto e Castro Serrano, que, por ter deixado
de exercer o cargo de subdirector do Colégio Militar,
do qual fica exoner do por esta portaria, se apresentou em 30 de Setembro de 1958, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas cm 31 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitães de infantaria Raul Jorge Gonçalves Passos,
Arnilcar José Alves, J osé Daniel de Barros Adão e
António Paulo Bracourt Pestana de Vasconcelos, este
com o curso aeral do estado-maior, que, por terem
deixado de p~estar serviço no comando militar de
Angola, regres aram em, respectivamente, 14, 14, 14
e 9 de eternbro de 1958, desde quando devem ser
con ídorado, nesta situação.
(Por portaria de 24 de etembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 13 de Uutubro de 1958, Nâo são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Artllharla :

Tenente-coronel
Noronha Dia

de artilharia,
de Jarvalho,

adido, José Augusto de
que, por ter deixado de
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prestar serviço corno professor efectivo do Instituto
Profissional dos Pupilos do Exército, cargo de que foi
exonerado por portaria de 16 de Setembro de 1958,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de
Outubro de 1958.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Major de artilharia, adido, Alberto Ferreira de Freitas
Costa, que, por ter deixado de prestar serviço na
província de Angola, onde se encontrava em comissão
civil, regressou em 6 de Setembro de 1958, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22287).

Cavalaria:

Capitão de cavalaria, adido, Luís Clemento Pereira Pimenta de Castro, que, por ter deixado de prestar serviço no ~linistério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, se apresentou em 1 de Outubro de 1958,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 6 de Outubro do 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão de cavalaria, adido, João Cecilio Gon~alves,
que, por ter deixado de prestar serviço no comando
militar de Moçambique, regressou em 23 de Setembro
de 1958, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas cm 31 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Serviço

de administração mllítar

t

Coronel do serviço de administração
militar, adido, Joaquim Cabral Cavaleiro, que, por ter deixado de exercer o cargo de promotor do justiça do Tribunal )lilitar
Territorial de Visou, so apre iontou nesto )1illi tório
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em 1 de Outubro de 1958, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Serviços auxiliares

do Exército:

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Esmeraldo de Abreu Calado, que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior,
na Polícia de Segurança Pública, regressou a este
Ministério em 26 de Setembro de 1958, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22527).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, José Feitor Rodrigues, que, por ter deixado
de prestar serviço no comando militar de Angola,
se apre entou em 24: de Setembro de 1958, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 6 de.Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos einolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de engenharia n.? 1, onde continua colocado, João .Tesus Oliveira, que, por ter deixado de
prestar serviço no E itado da India, onde se encontrava, como expedicionário, regressou em 13 do Outubro de 1958, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 195 . Não são devidos emolumento , nos termos do Decreto n.· 22257).
~aaaali:em

à altu.c;:Ao

de

aupranume-

rárlo:

Porçu

eventualmente

eoustltutda

no ultramar:

Estado da índia

Tenente: de cavalaria :\1ário António de Pádua Valente
e António Diogo do Brito e Faro, IlOS termos da
.' gunda part <10 artigo f)K.o do Decreto-Lei n.? 284:01,
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alterado pelo Decreto-Lei n.? 32692, de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria n." 11 079, de
31 de Agosto de 1945, por terem sido nomeados para
~azer parte das forças expedicionárias ao Estado da
India, devendo ser considerados nesta situação desde
16 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), do regimento de artilharia
ligeira n.? 3, Armando Rosa Treichler Knopfli; tenente médico, da Escola Prática de Infantaria, José
da Silva Correia e alferes do serviço de administração militar, do regimento de artilharia ligeira n.? 5,
António Fernando Lopes Alves Ferreira, nos termos
da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei
n.? 28401, alterado pelo Decreto-Lei n.? 32 G92, 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 23 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Paesagel"r"l

à situação

de

adido:

No ultramar:

Angola

Deixa de ser considerado na situação de adido no ln tituto Profissional dos Pupilos do Exército, como
comandante de companhia, continuando, porém.'. na
mesma situação de adido, mas em comissão militar
no comando militar de Angola, ao abrigo da alínea a)
do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? :39 ~lG, de 14 de
Setembro de 19M, o capitão de infantaria, adido,
Alfredo J oão de Carvalho Carneiro,. devendo ser
considerado nesta nova situação desde 23 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1058, anotada pelo Tribunal
de Contas em 2H do Outubro do 1\)58.
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Capitão do serviço de administração militar, do comando
militar de Angola, Jaime Fernando Borrego Linhã de
Oliveira Leite! p.?r ter sid~ nomeado para desempenhar uma oomissao de serviço no ultramar, ao abr izo
da alinea c) do artigo 3.0 do Decreto-Lei n. o 39
de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerad~
nesta situação desde 18 de Outubro de 1958.

816

(Por portaria de 25 de Outubro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Outubro de 1958.

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército
Martinho Rodrigues, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço no ultramar, ao
abrigo da alínea c) do artigo 3.0 do Decreto-Lei
n." 38916, de 1J de Setembro de 1954, devendo ser
considerado nesta situação desde 23 de Setembro de
1958.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 7 de Outubro de 1958).
Moçambique

Capitão de artilharia, na situação de reserva, Augusto
Ferraz, por ter sido nomeado para prestar serviço
no quartel-general
0.0 comando militar de Moçambique, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.0 do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo
er considerado nesta situação desde 1 de Outubro
de 1958.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Outubro de 1958).

'llenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército
.J cão V az Roberto, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço no ultramar, ao abrigo
da alínea c) do artigo 3.0 do Decreto-Lei n.? B9816,
de 14 de ~etembro de 1954, devendo SOl' considerado
nesta situação desde 2;3 <loSetembro de 1958.
(Por portaria de 23 rle Setembro de 1958, anotada pelo Tribunal de ontas em 7 de Outubro de 1958).

Alferes do quadro do' serviços auxiliares do Exército
~lanuel Lourenço, por ter sido nomeado para des~mpenhar urna comissão do serviço no ultramar, ao nbrigo
da. alínea c) do urtico :3.0 do Decreto-Lei n. o :39 810,
de 14 d
etembro
1954:, devendo ser considerado

J
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nesta situação desde 23 de Setembro de 1958, de
harmonia com o § único do artigo 124. ° do citado
Decreto-Lei n.? 36304.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 7 de Outubro de ]958).
Macau

Capitão de artilharia, do comando militar de Macau. J osé
António Anjos de Carvalho, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço no ultramar, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo
ser considerado nesta aituação desde 27 de Setembro
de 19D8.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Outubro de 1958).
Na Guarda Nacional Republicana:

Major de cavalaria, do regimento de cavalaria n." 6,
José da Costa Gomes, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde
26 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 13 de Outubro de 1958).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro, António Cabral, por ter sido requi itado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, devendo ser considerado nesta situação
desde 23 de Setembro de 1958 .
. (Por portaria de 23 de Setembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 7 de Outubro de lfJ58).
Na Guarda Fiscal:

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro, António Gaspar, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal,
devendo ser considerado nesta situação desde 23 de
:-;etembro de 1958.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 7 de Outubro de 1958).
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Na Policia de Segurança Pública:

Major de cavalaria, do regimento de lanceiros n.? 1, José
Luís de Pinho Canelhas, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério do Interior, na Polícia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação desde
27 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1950, anotada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Outubro de 1958).

Tenente de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 8
(grupo de carros de combate), Carlos José Saraiva
Lima de Almeida e Brito, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério do Interior, na Policia de Segurança Pública,
devendo ser considerado nesta situação desde 17 de
Outubro de 1958.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Outubro de 1958).
Em outros Ministérios:
Secretariado· Geral da Defesa Nacional:

~[ajor do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral
deste :\finistério, Joaquim Nunes Matias, por ter sido
nomeado adjunto da J. a Repartição do Secretariado-Geral da Defesa Nacional, por portaria de 11 de Setembro de 1958, devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Outubro de 1958).

Capitão de artilharia Manuel do ~ ascimento Esteves,
por ter sido nomeado ajudante de campo do chefe do
Estado-Maior General das Forças Armadas, no Secretariado-Geral da Defesa Nacional, por portaria de 12
de Setemhro de 1958, devendo ser considerado nesta
situação desde 8 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 do Outubro de 1958).
Em estabelecimentos militares:
Tribunais:
Supremo Tribunal de Justiça

Deixou de ser considerado na situação de adido como
promotor de justiça do 1.0 Tribunal Militar Territorial
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de Lisboa, continuando, porém, na mesma situação de
adido, mas em serviço no Supremo Tribunal Militar,
por ter sido nomeado promotor de justiça deste tribunal, o coronel de artilharia António Joaquim Alves
Monteiro, devendo ser considerado nesta nova situação desde 2 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1958, anotada
nal de Contas em 29 de Outubro de 1958).
1.0 Tribunal Militar Territorial

pelo Tribu-

de Lisboa

Tenente-coronel de engenharia, promotor de justiça do
1.o Tribunal Militar Territorial de Lisboa, Gonçalo
Cristóvão do Santo Estanislau de Meireles Teixeira
da Mota, por ter sido nomeado para o referido cargo
por portaria de 24 de Setembro de 1958, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Outubro do
corrente ano.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, anotada
bunal de Contas em 29 Outubro de 1958).
2. o Tribunal Militar Territorial

pelo Tri-

de Lisboa

Tenente-coronel de engenharia, promotor de justiça do
2. o 'I'ribunal Militar Territorial de Lisboa, Cesário
Marques Pereira :Montês, por ter sido nomeado para
o referido cargo por portaria de 24 de Setembro de
1958, devendo ser considerado nesta situação desde
11 de Outubro do corrente ano.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, anotada
bunal de Contas em 29 de Outubro de 1958).

pelo Tri-

Tribunal Militar Territorial do Porto

'I'enente-coronel de engenharia, promotor de justiça do
Tribunal Militar Territorial
do Porto, António da
.Silva Leitão, por ter sido nomeado para o referido
cargo por portaria de 24 de Setembro de 1958, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Outubro do corrente ano.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, anotada
bunal de Contas em 29 de Outubro de 1958).
Estabelecimentos

pelo Tri-

de instruça.o:

Instituto de Altos Estudos Militares

Coronel do corpo do estado-maior,
tirocinado,
da
3. a Direcção-Geral deste Ministério, Augusto Jlanuel
das Neves, por ter sido nomeado para desempenhar
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N.o 12

as funções de director do curso para a promoção a
oficial superior no Instituto de Altos Estudos Militares, por portaria de 24 de Setembro de 1958, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Outubro de 1958.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1958, anotada
nal de Contas em 20 de Outubro de 1958).

pelo Tribu-

Major do corpo do estado-maior, supranumerário,
do
Instituto de Altos Estudos Militares, Francisco Maria
Rocha Simões, por ter sido nomeado professor efectivo
dos cursos do estado-maior, por portaria de 20 de
Outubro de 1958, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Outubro do corrente ano.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, anotada
bunal de Contas em 29 de Outubro de 1958).

pelo Tri-

Major de infantaria, do Instituto de Altos Estudos Militares, J osé Albano de Proença Oliveira Cid, por ter
sido nomeado, por portaria desta data, professor
efectivo do referido Instituto, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1958, anotada
bunal de Contas erlt 30 de Outubro de 1958).

pelo Tri-

Capitão de infantaria, do Instituto de Altos Estudos Militares, António Elísio Capelo Pires Veloso, por ter
sido nomeado, por portaria desta data, comandante de
companhia do referido Instituto, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1958, anotada
bunal de Contas em 29 de Outubro de 1958).

pelo Tri-

Tenente-coronel de cavalaria, do Instituto de Altos Estudos Militares, Carlos Alberto de Serpa Soares, por
ter sido nomeado professor efectivo do curso para a
promoção a oficial superior do referido Instituto, por
portaria desta data, devendo ser considerado nesta
situação' desde ~O do Outubro de 1958.
(Por portaria de 25 de Outubro do 1958, anotada
nal de Contas em 30 de Outubro de 1958).

pelo Tribu-

Escola do Exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário,
da Escola do Exército, João Jesus
Oliveira, por ter sido nomeado para desempenhar as
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funções de tesoureiro e chefe do depósito de material
de aquartelamento da referida Escola, por portaria
desta data, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1958).
Colégio Militar

Capitão de infantaria, do Colégio Militar, Nuno Vilares
Cepeda, por ter sido nomeado para desempenhar o
cargo de comandante de companhia do referido Colégio, por portaria desta data, devendo ser considerado
nesta situação desde 19 de Setembro de 1952.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Outubro de 1958).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do Colégio Militar, Fernando Augusto Corado, por
ter sido nomeado subalterno de companhia do referido Colégio, por portaria de 1 de Agosto de 1958,
devendo ser considerado nesta situação desde G de
Outubro do corrente ano.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Outubro de 1958).
Por licença ilimitada:

Capitão de
Sequeira
ilimitada,
desde 12

cavalaria, da escola prática da arma, João
Marcelino, por lhe ter sido concedida licença
devendo ser considerado nesta situação
de Outubro de 1958.

(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Outubro de 1958).

::\fajor de engenharia, do regimento de engenharia n.? 2,
Artur Augusto Lopes, por lhe ter sido concedida licença ilimitada, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Outubro de 1958).
Passagem

à sltuaçAo

de

reserva:

General, presidente da comissão superior de educação
física do Exército, Alexandre Gomos de Lemos Correia Leal, nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do
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Decreto-Lei n. o 36 304, alterado pelo Decreto-Lei
n." 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de Setembro de
1958.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Outubro de lG58. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Brigadeiro de artilharia, da direcção da arma, Lino
Dias Valente, 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 14 de Setembro
de 19;)8.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto B.O22257).

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização n. o 4, Manuel das Dores Madeira Júnior,
nos termos da primeira parte da alínea c) do artigo 12. o
do Decreto-Lei n.? 36304:, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo
ser considerado nesta situação desde 11 de Setembro
de 1958.
(Por portaria de 2-1 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 13 ele Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenente-coronel
de engenharia, chefe do serviço de
obras da 4. a região militar, Amadeu César Leal da
Silva, 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 10 de Outubro de
1958.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas cm 31 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

'renente-coronel do engenharia, 2.0 comandante do grupo
de companhias de trem auto, José Domingos Peres
Garrido, no termos da alínea b) do artigo 12.0 do
Decreto-Lei 11.0 36 304, alterado pelo Decreto-Lei
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n." 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 24 de Outubro de
1958.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1958, visada pelo 'I'ribunal de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Coronel médico, director da Assistência aos Tuberculosos do Exército, João Manuel Rodrigues, nos termos
da alínea e) 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 ne ta situação desde 29 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Outubro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257) .

Major do extinto quadro auxiliar de engenharia, comandante da companhia de adidos do Governo Militar de
Lisboa. João da Costa Martins Júnior, nos termos da
alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 36304,
alterado pelo Decreto-Lei n. o 38 916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Capitão do extinto quadro de picadores militares, adido,
em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, Álvaro da Cunha Frazão Pereira:
nos termos da alínea a) 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 desde 17 de Outubro de 195 .
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, visada pelo Tríbunal de Contas em 31 de Outubro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
~aesagem

à sItuação

de

reforma:

(Despacho de 17 do Outubro do 1958 da Caixa Gorai do Dopóslto~,
Crédito O Provld6ocla,
puhtlcndo 00 Diário do CUV"""o n.? 2i6,
2." sórlo, de 20 do mesmo mês o ano),

Tenonte-coronel de infantaria, ~.o comandante do regimento de infantaria n.? 13. Armando Augusto Lopes
Mendes, nos tormos da alínea b) do artigo 13.0 do
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Decreto-Lei n.? 36 304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerado nesta situação
desde 11 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958).
(Despacho

de 22 de Setembro de 1958 da Caixa Geral de Depósitos,
e Pravtdêncf a, publicado
no Diá1"io do Governo n.v 223,
2.• série, de 23 do mesmo mês e ano).

Crédito

Major de infantaria, do regimento de infantaria n.? 14,
desligado do serviço, Reinaldo José Duarte, nos termos da segunda parte da alínea d) do artigo 13.° do
Decreto-Lei n." 38916, de 18 de Setembro de 1952,
devendo ser considerado nesta situação desde 2 de
Abril de 1957, de harmonia com o § único do artigo 124.° do mencionado Decreto-Lei n.? 36 30J.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1958).
(Despacho da Caixa Geral de Depósitos.
Crédito e Previdência,
publicado no D'làrio
do GOV<..ILO n.? 240, 2." série, do 20 de outuhro de 1958).

Major miliciano de engenharia

Manuel de Medeiros Tângel'; capitães: de infantaria, João Monteiro Reinas
Soares e, do quadro dos serviços auxiliares do Exército, João Ferreira Martinho, todos na situação de
reserva, nos termos do artigo 13.0 do Decreto-Lei
n." 36304, alterado pelo Decreto-Lei n." 38016, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerados
nesta situaçiio desde, respectivamente,
23 de Julho
• de 1958, 24 de Janeiro de 1958 e 27 de Novembro
de 1957.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958).

DemItIdos:

Demitido do Exército, no termos da alínea d) do artigo 2.° do Decreto-Lei n." 28 40J, de 31 de Dezembro de 1037, esclarecido pelo artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 32329, de 19 de Outubro de 1942, o tenente
reformado Aristides Mourato de Sequeira, devendo
ser considerado nesta situação desde ~4 de Setembro
de 195 .
(Por portaria de 14 de Outubro de 1\)58 da Repartição Geral,
anotada pelo Tribunal de Contas cm 15 de Outubro de
1958).
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Oficiais de complemento
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de Cabo
Verde, onde se encontrava em comissão militar, o
alferes miliciano de infantaria Raul José Guerreiro
Cifuentes, devendo ser considerado nesta situação
desde 9 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, !lOS termos do Decreto n.O 22257).
Passagem

lã situação

de

adido:

No ultramar:
Angola

Tenente do serviço de administração
militar, do 2.°
grupo de companhias do mesmo serviço, Carlos Gil
dos Santos; alferes de artilharia, do regimento de
artilharia ligeira n. ° 2, Alvaro Pinto Cardoso e, do
regimento de artilharia n. o 6, António Albarran Barata, e aspirantes a oficial: de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 7, Rui Ferraz Alçada, do regimento
de infantaria n. o 10, Orlando llidio de Carvalho e, do
batalhão de caçadores n." 6, António José Galeão
Proença e, de engenharia, do regimento de engenharia n.? 2, Francisco Gonçalves da Silva Guimarães
e Alberto Gouveia Soares Ribeiro, todos milicianos,
por terem sido nomeados para desempenhar comissões
de serviço militar na provincia de Angola, ao abrigo
da alínea c) do artigo 3.0 do Decreto-Lei n.? 39816,
de 14 de Setembro de 19M, devendo ser considerados
nesta situação desde 18 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 18 de Outubro de 1958, anotada
nal de Contas em 29 de Outubro de 1958).

pelo Tribu-

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 7, Ulisses Fernandes Brito Aguiar, por ter
sido requisitado para desempenhar uma comissão de
serviço na província de Angola, nos termos da alínea c)
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do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 3981ô, de 14 de
Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta
situação desde 23 de Setembro de 1958.
(Por portaria
de 6 de Outubro de 1958, anotada
bunal de Contas em 13 de Outubro de 1958).

pelo Tri-

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de metralhadoras n.? 3, Frederico José Begonha da Silva, por
ter sido requisitado para desempenhar uma comissão
de serviço na província de Angola, nos termos da
alinea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 39816, de
14 de Setembro de 1954, devando ser considerado
nesta situação desde 23 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1958, anotada
bunal de Contas em 13 de Outubro de 1958).

pelo Tri-

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n.? 9, Francisco Raul, por ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço na província
de Angola, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do
Decreto-Lei n." 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 2 de
Outubro de 1958.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958, anotada
nal de Contas em 2~ de Outubro de 1958).

pelo Tribu-

Moçambique

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n." 10, Jaime Martins Ribeiro Gomes Lobo, por
ter sido requisitado para desempenhar uma comissão
de serviço na província de Moçambique, nos termos
da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n. ° 39 816,
de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 23 de Setembro de 1958.
(Por portaria
de 6 ele Outubro de 1958, anotada
bunal de Contas em 13 de Outubro de 1958).

pelo Tri-

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 6, Francisco José de Cabedo Lencastre
Aguas de Oliveira, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço na provincia
de Moçambique, nos termos da alínea c) do artigo 3.°
do Decreto-Lei n.? :39 816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 23 de
Setembro de 1958.
(Por portaria de 6 de Outubro de Hl58, anotada
bunal de Contas em 13 de Outubro de 1958).

pelo Tri-
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Passam à situação de oficiais milicianos de reserva,
nos termos dos artigos 25.° e 26.° do Decreto-Lei
n." 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerados
nesta situação desde a data que a cada um vai indicada, os seguintes oficiais:
Infantaria:
Capitão Leonel Tavares do Canto Taveira, do centro de mobilização de infantaria n.? 13, desde
19 de Setembro de 1958.
Tenentes:
José do Nascimento Costa, do centro de mobilização de infantaria n." 13, desde 5 de
Setembro de 1958.
António Cartaxo da Fonseca, do centro de
mobilização de infantaria n.? 15, desde 14
de Setembro de 1958.
Manuel Cabral, do comando militar de Moçambique, desde 14 de Setembro de 1958.
Alferes:
Ernesto Augusto Jorge Marques Donato, do
centro de mobilização de infantaria n.? 2,
desde 11 de Setembro de Hl58;
Antero Alfredo Fernandes da Câmara, do centro de mobilização de infantaria n.? 5, desde
15 de Setembro de 1958;
António Botelho Morais, do centro ele mobilização de infantaria n.? 2, desde 18 do etembro de 1858;
António Gomes do Souto, do centro do mobilização de infantaria n.? 1, desde 18 de
Setembro de 1958.
Cavalaria:
Matias Luís Tavares, do centro de mobilizaçâo de cavalaria n.? 3, desde 18 de. etembro
de 1958.

Tenente
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Médicos:
Tenentes:
Arménio Olindo, do comando militar de Angola, desde 9 de Outubro de 1958;
Jaime Augusto de Barros Alves Delgado, do
comando militar de Moçambique, desde 6
de Outubro de 1958;
Miguel da Silva Morais Simão, do centro de
mobilização do serviço de saúde n." 1, desde
3 de Outubro de 1958;
António Marciano Acabado Júnior, do centro
de mobilização do serviço de saúde n." 1,
desde 12 de Outubro de 1958;
Rogério Leitão Cardoso, do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 2, desde 7
de Outubro de 1958;
Luís Manuel Olaio, do centro de mobilização
do serviço de saúde n.? 2, desde 10 de Outubro de 1958;
António Anes, do centro de mobilização do
serviço de saúde n.? 2, desde 13 de Outubro de 195B.
(Por portaria de 18 de Outubro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Outubro de 1958).
Baixa

de

serviço:

Têm baixa de serviço, nos termos do § 5. ° do artigo 61.°
do Decreto-Lei n.? 12017, de 2 de Agosto de 1926,
por terem atingido o limite de idade, devendo ser
considerados naquela situação desde a data que a
cada um vai indicada, os seguintes oficiais milicianos
de re erva:
Infantaria:
Alferes:
Manuel
Julho
Adelino
19.-) .
Camilo
~5 d

Honorato Leitas Dias, desde 24 de
de 1958.
GOJIles Rios, desde 2 de Agosto de
de :Mol'ai Bernardes
Ago to de 195 .

Pereira,

desde
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Joaquim Hermenegildo Lourinho, desde 29 de
Agosto de 1958.
José Teixeira Pinto, desde 26 de Setembro
de 1958.
Artilharia:
Tenentes:
Francisco de Sousa Pereira Cabral, desde 8
de Julho de 1958.
Fernando Tomás Cavique dos Santos, desde
19 de Julho de 1958.
Carlos José Cabral Pereira de La Cerda, desde
22 de Julho de 1958.
Ângelo Corbal IIernández, desde 2 de Agosto
de 1958.
José Henrique Simões dos Louros, desde 10
de Agosto de 1958.
Alferes:
Manuel Leal da Silva Ferreira, desde 23 de
Julho de 1958.
Gastão Maria da Fonseca, desde 24 de Setembro de 1958.
António Humberto Faria de Sousa Dias, de de
2G de Julho de 1958.
Engenharia:
Alferes Jorge Rebelo da Silva, desde 5 de Agosto
de 1958:
Médicos:
Tenentes:
António Figueiredo Martins; desde 5 de
(le 1958.
Ângelo Henrique Vidigul, desde 13 de
de 1958.
Joaquim Sabido da Costa, desde 19 de
de 1958.
Frederico Ramos Mendes, desde 22 de
de 1958.
Virgilio F'erreirn da Silva, desde 2i) de
de 10;)8.

Julho
Julho
J ulho
Julho
Julho

2.'

érie
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João Dias Esteves, desde 13 de Agosto de
1958.
José Joaquim Simões de Carvalho, desde 19
de Agosto de 1958.
João Ribeiro da ilva, desde 7 de Setembro
de 1958.
Francisco Ribeiro de Viana e Brito, desde 7
de Setembro de 1958.
João de Almeida, desde 13 de Setembro de
1958.
António Matias dos Santos, desde 13 de Setembro de 1958.
Aspirantes

a oficial:

Augusto Moura Teixeira de Carvalho, desde
20 de Agosto de 1958.
Humberto Pacheco de Carvalho, desde 23 de
Agosto de 1958.
Veterinário'

:

Tenente J úlio Marq ues de Morais, desde 17 de Setembro de 1958.
de ndministração
militar:
Tenente Francisco V eloso da Veiga, desde 13 de
• etembro de 1958.

erviço

Alferes:
Manuel Rodrigues Barros, desde 4 de Julho
de 1958.
Vasco llomem de Figueiredo Júnior, desde 1
de Setembro de 1958.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 20 do Outubro de 1958).

Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do regimento de engenharia n.? 1, Arménio Domingos Quare ma Guerreiro,
nos termos da última parte do
artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 2 404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz de todo
o serviço militar pela junta hospitalar de inspecçito.
(Por portaria do 22 de Outubro de 1958, anotada polo Tribunal do Contas em 29 de Outubro do 1958).

1072

ORDEM DO EXERCITO

N.o 12

2.' Série

Tenente miliciano médico, do centro de mobilização do
serviço de saúde n.? 2, Alberto António da Rosa,
nos termos da última parte do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 2840J, 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 4 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Outubro de 1958).

Alferes graduado capelão licenciado, do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 2, Manuel Pinto de
Sousa, 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
e inapto para o trabalho e para angariar meios de
subsistência, devendo ser considerado nesta situação
desde 23 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1958 da Repartição Geral. Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).
Abatidos:

Abatidos ao efectivo do Exército os alferes milicianos
médicos, do 1.0 grupo de companhias de saúde, José
Caetano da Silva Maçanita e, do centro de mobilização
do serviço de saúde n.? 1, Augusto dos Santos Macedo, o primeiro por ter tido passagem tl. Superintendência dos Serviços da Armada e o segundo por
ter tido passagem à Força Aérea, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
11 de
Setembro e 4 de Outubro de 1958.
(Por portaria de G de Outubro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Outubro de 1958).
Cernltldos:

Demitido do erviço do Exército o tenente miliciano
médico, na situação de reserva, Manuel Coelho de
Oliveira, nos termos da alínea a) do artigo 2.° do
Decreto-Lei n.? 28404, esclarecido pelo artigo 1.°
do Decreto-I, i n." 3:33~9, de 19 de Outubro de Hl42.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas cm 29 de Outubro de 195H).

2.- Série
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Demitido de oficial do Exército, nos termos do
do Decreto-Lei n. o 31107, de 18 de Janeiro
o aspirante a oficial miliciano, do regimento
taria n.? 1, Aníbal Rodrigues Nunes Gomes,
ser considerado nesta situação desde 11
de 1958.
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artizo 9.0
de 1941
de infan~
devendo
de Maio

(Por portaria de 6 de Outubro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Outubro de 1958).

v-

PROMOÇOES

Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

No quadro

generais:

do corpo:
Direcção da Arma de Infantaria

Brigadeiro, o coronel tirocinado, da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, Francisco António Pires Barata.
(Por portaria

de 10 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Outubro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
DirecçãO'da Arma de Artilharia

Brigadeiro, o coronel de artilharia,
Máximo 'I'assara Machado.

tirocinado,

J oão

(Por portaria de 10 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Direcção do Serviço de Matprial

Brigadeiro, director, o coronel do quadro do serviço
de material (engenheiros), director, João António de
Saldanha Oliveira e Sousa.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 25 do Outubro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Adidos:
Em e.tabelec:imento.

militare.:

Estabelecimentos

de instrução

I nstituto de Altos Estudos Militares

Brigadeiro,
superior,

director do curso para a promoção a oficial
o coronel do corpo do estado-maior, tiroci-
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nado, director do curso para a promoção a oficial
superior no Instituto de Altos Estudos Militares,
Augusto Manuel das Neves.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, !lOS termos do Decreto n.? 22257).

Colégio Militar

Brigadeiro, adido, director, o coronel adido, director,
Raul Cordeiro Pereira de Castro.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 ele Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Corpo

do

estado-maior:

No quadro do corpo:
Governo Militar de Lisboa

Coronel do corpo do estado-maior, chefe do estado-maior, o tenente-coronel do mesmo corpo, chefe do
estado-maior, José de Oliveira Vitoriano.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

I.' região militar

Major do corpo do estado-maior, o capitão do mesmo
corpo Paulo Eduardo Silva de Gouveia Durão.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Armas

e

lllnistério

serviços:

do Bxércíto

i

2." Direcção-Geral-

2.' Repartição

Major, o capitão de engenharia
reira.

Guilherme

Bastos Mo-

(Por portaria de 20 de Outubro de 1958). visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1951;. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

3.' Direcçilo-Geral

Major de cavalaria, com o curso complementar do
estado-maior, o capitão de cavalaria, com o mesmo

2.' Série
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curso, do comando militar de Cabo Verde, Luis Carlos Abreu de Barros e Cunha.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Coutas em 14 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Ministério do Exército - Qnartéis-generais
militares:

e comandos

Comando militar dos Açores

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o sargento-aj udante José Pedro.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1958,visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de ] 958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Ministério

do Exército-Direcções

das armas e serviços:

Direcção da Arma de Artilharia

Coronel, o tenente-coronel
lano Miranda da Costa.

de artilharia Alberto Corio-

(Por portaria de 10 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n? 22257).
Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços. unidades e centros de mobillzação :
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria

Aspirantes a oficial de infantaria, os cadetes, alunos da
Escola do Exército, Óscar António Gomes da Silva,
Teotónio José de Carvalho Ribeiro Pereira, Joaquim
Tavare
Cristóvão, António Maria Cardoso de Almeida Coimbra, José Augusto Serra Pinto, Américo
da Dores Moreira, Francisco António Ricardo Dias
da Silva Rebelo Gonçalves, Manuel Vítor Morgado
Cat'o~ona Pedro, Rodrigo Alfredo de Sousa Lobo
de Avila, Rui Amândio Pereira Marcelino, António
Moreira de Almeida Correia, António Manuel Cunha
Navarro, António José da Silva, Mário José Vargas
Cardoso, Fernando José Brandão Lopes Pinto, Joaquim Pires Antunes Rapoula, António Manuel Pacheco Rosa, Sehastião ,J osé Pires Mourão, José J oaquim Pontes Fernandes, Luis Armando Florêncio

1076

ORDEM DO EXERCITO

N. o 12

2.' Série

Tovar de Lemos, António dos Santos Frias, Elvino
Gaspar Aleixo, João Manuel da Fonseca Inácio, Alberto Santiago de Carvalho, José Verdasco dos Santos, Luís Manuel Dias Antunes, Manuel Gonçalves
Mesquita, Adolindo Augusto Fernandes Amarante,
Vasco José Oliveira Vilas Boas, José Medina Ramos,
Alfredo Jorge Ribeiro Mota Cardoso, António Pedro
Simões Vagos, Valter da Silva Almeida, Amílcar
Ferreira da Silva Lúcio, Fernando Celso Martins
Cardoso do Amaral, Alvaro Augusto de Sousa Guedes,
Valdemar Sesinando Monteiro Baptista, Francisco
Pinheiro da Silva, António Virgílio da Cunha Magalhães Soe iro, Paulo Correia Hormigo, João Manuel
Carreiro Barbosa, Carlos Alberto Gonçalves, Manuel
Jorge Mota da Costa, José Pedro Mendes Franco do
Carmo e António Jacques Favre Castel-Branco Ferreira, contando a antiguidade desde 1 de Outubro de

1958.

(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
Regimento de infantaria n.O 4

Major, o capitão de infantaria
Machado Banazol.

Jaime António Tavares

(Por portaria de 9 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Outubro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n'O22257).
Regimento de infantaria n.· 14

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante Alexandre Henriques de Almeida.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 9 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o sargento- ajudante, do grupo de
companhias de trem auto, Celestino Dias Fernandes.
(Por portaria de 10 do Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Regimento de infantaria n. ° 15

Major, o capitão de infantaria
Silva.

Manuel Ferreira

Nobre

(Por portaria de 10 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

2.' Série
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Batalhão de caçadores n. ° J
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército
o sargento-ajudante António Martinho.
'

(Por portaria de 23 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 9 de Outubro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Artilharia:
Escola Prática de Artilharia

Aspirantes a oficial de artilharia, os cadetes, alunos da
Escola do Exército, José Rodrigues Tavares Pimentel, João Pedro Pereira Rodrigues, Luís Fernando
Machado de Sousa Vicente, Alberto Marques da Silva,
Manuel de Azevedo Moreira Maia, Carlos Rodrigues
Correia, João Pires da Cruz, Manuel Diegues Ramos,
Albano de Figueiredo e Sousa, Manuel da Costa Lopes, Jorge Manuel Lobo Silvestre Graça, Rui Dias
de Jesus, Delfim de Sousa Gonçalves Correlo, Manuel
Jorge Dias de Sousa Figueiredo, Carlos Alexandre
de Lacerda Marques da Silva, Salvador Julião de
Carvalho Guerreiro, Rui Manuel Viana de Andrade
Cardoso, Nelson de Almeida Matos, Fernando Mesquita Rito Raimundo, Manuel Valentim de Oliveira
Nunes, Vítor Manuel da Ponte da Silva Marques,
Damasceno Maurício Loureiro Borges e João António
Duarte Figueira, contando a antiguidade desde 1 de
Outubro de 1958.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
Regimento de artilharia

ligeira n. o 3

Capitão do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), o tenente do quadro do
mesmo serviço Joaquim António de Almeida Farinha.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O J

Alferes do quadro dos serviços do material (serviços
técnicos de manutenção), o sargento-ajudante, da Escola Militar de Electromecânica,
Alfredo Antunes
Flor.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Grupo de artilharia contra aeronaves n.o 2

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o sargento -ajudante António
Martins Inácio.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o sargento-aj udante, da Escola
Prática de Cavalaria, Mário Trindade dos Santos.
(Por portaria de 10 de Outubro do 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 do Outubro do 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Grupo de artilharia contra aeronaves n.O3

Alferes do quadro do serviço de material (serviços téccnicos de manutenção), o sargento-ajudante, da Escola
Militar de Electromecânica, Alírio Fortunato Pereira.
Por portaria de 10 de Outubro de H158, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria

Aspirantes a oficial de cavalaria, os cadetes, alunos da
Escola do Exército, José Henrique
Oatroga Inô ,
Filomeno Jorge Malheiro Garcia, Fernando Luis
Franco da Silva Ataíde, Fernando Manuel dos autos
Barrigas Lacerda, Rui Eduardo Anselmo de Oliveira
Soares, J OSÓ Alberto Meneses Pereira Monteiro, .J osó
Manuel Pereira Tadeu Ferreira e Manuel Júlio Matias
Barão da Cunha, contando a antiguidade desde 1 de
Outubro de lD58.
(Por portaria de 1 do Outubro de 1958).
Regimento de cavalaria n.· 3

Major de cavalaria,
José das Dores.

o capitão

de cavalaria

Joaquim

(Por portaria do G de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 do Outubro do 1058. ão devidos ernolumentes, nos termos do Decreto n.s 2:l257).
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Regimento de cavalaria n. ° 5

Capitão do quadro do serviço de material, o tenente do
mesmo
quadro
(serviç'os
técnicos
de manutenção)
António Joaquim de Natividade Pimenta.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Regimento de cavalaria n.· 6

Alferes
do quadro
do serviço de material
(serviços
técnicos de manutenção),
o sargento-a] udante Mário
Ferreira
Dias.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de cavalaria n.O 8

Alferes do quadro dos serviços
o argeuto-ajudante
Eugénio

auxiliares do Exército,
de Almeida Estudante.

(Por portaria de 23 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 9 de Outubro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alf~res do quadro do serviço de material (serviços técrucos de manutenção),
o sargento-ajudante,
da Escola
Prática de Cavalaria, J OtLO da Conceição Neto.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Coutas cm 31 de ,Iutubro de 19;8. São devidos emolumentos, nos termos cio Decreto n.? 22l:l57).

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnico~ do manutenção),
o sargento-ajudante,.
da compunIna divisiouária
de manutenção
de material, Manuel
RuÍ\-o Alve
Pequeno.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1958, visaria pelo Tribunal
de Contas cm :31 de Outuhro de Hl58. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
(Grupo

de carros

de combate)

Alferes do quadro elo serviço de JlI~terial (serviço~ técnicos cle rnunutcnção), o iiar~ento-aJutlante,
do regunento
de cavalaria n.? ,João
Pereira Vinagre.
(Por portaria cle 10 de Outuuro de 1958, vi~_a(lap~lo Tribunal
de Contas cm
de Outubro de 1958. Sao devidos emoluIII intos, nos termos do lJecroto n.? 22257).

at
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Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Major, o capitão de engenharia
Tribolet.

José Augusto Salvador

(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes de engenharia, os aspirantes a oficial de engenharia, da Escola do Exército, Fernando Luis da
Costa Ferreira, João Luis Cunha de Paços Pereira
de Castro, António Eduardo Domingos Mateus da
Silva, Alberto Garrido Baptista e Armando Rodrigues
Gago.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), o sargento-ajudante
João
António Aires.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Alferes do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), o sargento-aj udante Avelino
Rodrigues Gonçalves.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de engenharia n.O2

Tenente-coronel, 2.° comandante, o major de engenharia
Virgílio Serafim Cardoso Pereira.
(Por portaria de 20 de Outubro ele 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Major, o capitão de engenharia
da Silva.

Armando Luis Rebelo

(Por portaria de 27 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
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Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Tenente-coronel,
comandante, o major de engenharia,
comandante interino, Inácio Xavier Teixeira da Mota.
(Por portaria
de 27 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Serviço de saúde militar:
2.° grupo de companhias de saúde

Alferes do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), o sargento-ajudante
Augusto Baptista.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Serviço de administração militar:
Escola Prática de Administl'ação Militar

Aspirantes a oficial do serviço de administração militar,
os alunos da Escola do Exórcito Raul da Costa Dionísio, Fernando Gonçalves Roberto, Manuel de Oliveira Rego, Licínjo Carlos Presa Fernandes, Reinaldo Cavaco Gonçalves, Alfredo António Cândido
de Moura, Amílcar Dias de Almeida, Emídio José
Brandão dos Santos Marques, António Cardoso Ferreira da Costa, António Silva Dores, Jorge Santos
Narciso, Rogério Sérgio dos Santos Cachide, Manuel
Pinheiro Pelicano, José António Inês Quintas, Jorge
da Ressurreição Vieira, António de Almeida, Manuel
António da Silva Brogueira, Joaquim Delgado Tomé,
Alexandre Jorge Reis de Sousa Franco, António
Alberto Bravo Ferreira
e António Barreto Rosa,
contando a antiguidade desde 1 de Outubro de 1958.
(Por portaria

de 1 de Outubro

de 1958).

Serviços auxiliares do Exército:
Quadro dos serviços auxiliares do Exercito

Alferes do quadro dos serviço auxiliares do Exército,
os sargentos-ajudantes,
da Guarda Nacional Republicana, António Cabral e, da Guarda Fiscal, António
Gaspar.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1958, visada pelo Tábunal de Contas em 9 de Outubro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Diversos:
Depósito Geral de Material de Guerra

Alferes do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), o sargento-ajudante
José
Lopes da Silva.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1958, visada pelo 'I'ribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Ministério do Exército - Estabelecimentos militares:
Estabelecimentos de instrução:
Escola do Exército

Aspirantes a oficial de engenharia, os cadetes, alunos
do 4.° ano de Engenharia da Escola do ,Exército,
Manuel Robalo dos Santos, António José Aguas Rodrigues Varela, José Augusto Gonçalves Ramos e
Aníbal de Freitas Lopes.
(Por portaria

de 1 de Outubro

de 1958).

Escola Militar de Electromecânica

Alferes do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção),
o sargento-ajudante
João
Augusto Baptista Milho.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Adidos:
No ultramar:
Angola

Tenente-coronel,
o major de engenharia, adido, em
serviço no comando militar de Angola, João Magro
Romão.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos
emolumentos, 110S termos do Decreto n.? 22257).
Em estabelecimentos

militares:

Estabelecimentos de instrução
Escola do Exército

Major, professor catedrático, o capitão de engenharia,
adido, professor catedrático da Escola do Exército,
Eduardo Augusto Nunes Garcia.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1058, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1058. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Major, professor catedrático, o capitão de engenharia
adido, professor catedrático da Escola do Exército'
Artur Vieira.
'
(Por portaria de 27 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
I nstituto

Profissional

dos Pupilos do Exército

Major, adido, professor efectivo, o capitão de infantaria,
adido, professor efectivo, José Manuel Alves Ribeiro.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Por licença ilimitada:

Tenentes-coronéis,
os majores de engenharia, adidos,
de licença ilimitada, Artur Augusto Lopes e Duarte
José Martins da Costa Pereira.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1958, visada pelo Tribubunal de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257) .

.

Oficiais do quadro de complemento
Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
escolas prãtícas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
n. ° I

Regimento de infantaria

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes n.os 101/56, José Manuel Coimbra
Catarino, elO/57, António Jacinto Martins Canaverde,
ambos do curso especial de preparação militar. Contam
a antiguidade desde 140de Outubro de 1958.
(Por portaria

de 14 de Outubro

Regimento de infantaria

de 1958).

n. ° 6

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (atirador), o
furriel miliciano do serviço de administração militar,
do 2.° grupo do mesmo serviço, Álvaro de Oliveira
Abrantes Mendes 'I'arrafa. Conta a antiguidade desde
14 de Outubro de 1958.
(Por portaria

de 14 de Outubro

de 1958).
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Batalhão de caçadores n." 5

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (atirador), o
soldado cadete n." 122/56, do curso especial de preparação militar, Francisco António Botelho Arruda
de Andrade. Conta a antiguidade desde 14 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1958).
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, o ex-cadete,
aluno da Escola do Exército n. o 230/2. a, Luís Manuel
de Seabra Gomes. Conta a antiguidade desde 21 de
Outubro de 1958.
(Por portaria

de 22 de Outubro de 1958).

Batalhão de caçadores n,O 7
(Batalhão de caçadores

das Beiras)

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
o alferes miliciano do mesmo serviço Luis Bernardo
Rosa Alves. Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22257).
Batalhão de metralhadoras n," I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (atirador), o
soldado cadete n." 106/56, do curso especial de preparação militar, Caetano José Castelo-Branco Ferreira.
Conta a antiguidade desde 14 de Outubro de 1958.
(Por portaria

de 14 de Outubro de 1958).

Artilharia:
Regimento de artilharia
(Grupo

de artilharia

ligeira n.O I
de campanha)

Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de
artilharia Francisco Augusto Restolho Mateus. Conta
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos elo Decreto n.v 22257).
Cavalaria:
Regimento de lanceiros n.· 2

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (reconhecimento), o soldado cadete n. o 149156, do curso especial

2.· Série

ORDEM DO EXERCITO N.· 12

1085

de preparação militar, Rui Manuel Corte Real Albuquerque. Conta a antiguidade desde 14 de Outubro
de 1958.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1958).
Regimento de cavalaria

n.O 5

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (reconhecimento), o soldado cadete n. o 61/56, do curso especial
de preparação militar, Luis Filipe Azevedo Moreira
Feio. Conta a antiguidade desde 14 de Outubro de
1958.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1958\.
Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Tenentes milicianos de infantaria, adidos, os alferes
milicianos de infantaria, adidos, Mário Nunes Roseiro
Boavida, Herlãnder Luís Correia Samblano e Francisco José Lopes Vide de Matos Chaves. Contam a
antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
Tenente miliciano médico, adido, o alferes miliciano
médico, adido, Joaquim :\Ioreira de Carvalho. Conta
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n.? 22257).

Alferes milicianos de infantaria,
a oficial milicianos, adidos,
Proença, Rui Ferraz Alçada e
valho.
Alferes miliciano de engenharia,
oficial miliciano de engenharia,
çalves da Silva Guimarães.

adidos, os aspirantes
António José Galeão
Orlando Ilídio de Caradido, o aspirante a
adido, Francisco Gon-

(Por portaria de 18 de Outubro de 1958, visada pelo Trihunal de Contas em 31 de Outubro de 1958. Sãó devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22 257).
Moçambique
Comando militar

Tenentes milicianos de infantaria, adidos, os alferes
milicianos de infantaria, adidos, João Augusto de
Vasconcelos Castelo Branco de Oliveira, Manuel
Machado Gomes Mesquita e Francisco Fernandes.
Contam a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
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Tenente miliciano do serviço de administração
militar,
adido, o alferes miliciano do mesmo serviço, adido,
António da Silva Pires Rosendo. Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro de H)57.
(por portaria de 9 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Alferes miliciano de engenharia,
oficial miliciano de engenharia,
veia Soares Ribeiro.

adido, o aspirante a
adido, Alberto Gou-

(Por portaria de 18 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de Hl58. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Guiné
Comando militar

Tenentes milicianos de infantaria, adidos, os alfere milicianos de infantaria, adidos, Joaquim Lourenço da
Rocha e Santos e António ale Gonçalves. Contam
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Estado da índia
(Companhia

de caçadores

n.o 1)

Tenente miliciano de infantaria, adido, o alferes miliciano
de infantaria, adido, Jo é Pinto Resendes, Conta a
antiguidade desde 1 de Abril de 1957.
(Por portaria <lo9 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

VI-COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES E TRANSFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo

do

eatado-lTlslor:

No quadro (lo corpo:
Ministério do Exército - Repartiçilo do Gabinete

Nomeado pam exercer as funções de chefe da Repartiçâo do Gabinete do Ministro do Exército,
t nente-

°
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-coronel do corpo do estado-maior Alberto Araújo e
Silva.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Ministério do Exército - 3." Direcção-Geral

Tenente-coronel
do corpo do estado-maior,
rário, Anselmo Guerra Correia.
(Por portaria

supranume-

de 20 de Outubro

de 1958).

Tenente-coronel
do corpo do estado-maior, supranumerário, José N ogueira Valente Pires.
Major do corpo do estado-maior, do comando militar de
Cabo Verde, José Leite de Resende.
(Por portaria

de 13 de Outubro

de 1958),

Capitães do corpo do estado-maior, no quadro do mesmo
corpo, Hugo Rodrigues da Silva, José Graça Dias
Gomes, Manuel de Sousa Correia de Magalhães,
Amadeu da Silva Carvalho. Carlos Augusto Pereira
da Costa Matos, António Soares Tavares da Costa,
António Gomes Bàptista Ferro, Gabriel de Castro,
António Pedro Ribeiro Gaspar, José Vicente Pessoa
Gomes Cardoso, João Paulo Robin de Andrade, Fernando Guilherme Rebocho da Costa Freire, llenrique
Adriano Mire Dore e João Manuel Gonçalves de Oliveira.
(Por portaria

de 31 de Outubro

de 1958).

Instituto de Altos Estudos Militares

Nomeado professor interino do 1.0 grupo de matérias
dos cursos do estado-maior, o capitão do corpo do
estado-maior, da 3.a Direcção-Geral deste Ministério,
João Remígio dos antos, nos termos do artigo 9.°
do Decreto-Lei n.? 3994,1, de 25 de Novembro de
1954, em ubstituição do major, também do corpo do
estado-maior, Artur Henrique Nunes da Silva, durante
o impedimento deste oficial, que vaifrequentar a Escola
Superior de Guerra em França. (E apenas nomeação
para o de empenho de funções, não lhe correspondendo transferências).
(Por portaria de 20 de Outubro do 1958, visada pelo Tribunal de Contas em :31 de Outubro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Doer sto n.O 22257).
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Exonerado do cargo de professor efectivo do 2.° grupo
de matérias dos cursos do estado-maior, nos termos
da segunda parte da alinea b) do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 39941, de 25 de Novembro de 1954,
por ter completado o total de doze anos de serviço
como professor após a primeira nomeação, o tenente-coronel do corpo do estado-maior Anselmo Guerra
Oorreia.
(Por portaria de 10 de Outubro ele 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Outubro de 1958).
Escola do Exército

Exonerado, a seu pedido, do cargo de professor adjunto
da 6. a cadeira da Escola do Exército, o capitão do
corpo do estado-maior Oarlos Mota de Oliveira, nos
termos da alínea a) do artigo 23.° do Decreto-Lei
n.? 30 874, de 13 de Novembro de 1940, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 36237, de 21 de Abril de 1947.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Outubro de 1958).
Adidos:
Em estabelecimentos

militares:

Estabelecimentos de instrução
Instituto de Altos Estudos Militares

Nomeado professor efectivo do 2.0 grupo de matérias
dos cursos do estado-maior, o major do corpo do
estado-maior, supranumerário, da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, Francisco Maria Rocha Simões, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei 11.0 390-:1:1, de
25 de Novembro de 1954~ na vaga do tenente-coronel
do mesmo corpo Anselmo Guerra Oorreia, que, por
portaria de 10 de Outubro de 1958, foi exonerado do
referido cargo.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1958. , ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Armas

e serviços:

Ministério do ExércIto:
2.' Direcção-Geral - 3.· Repartição

Tenente do serviço de administração
militar, do Depósito Geral de Fardamento e Calçado, António Nogueira da Silva.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1958).
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Tenente do serviço de administração militar, do grupo
divisionário de carros de combate, Manuel Pedroso
Alves Marques.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958).
2.' Direcção-Geral - 4.' Repartição

Major de cavalaria, do regimento de cavalaria
Joaquim da Cunha Frazão Pereira.

n.? 7,

(Por portaria de 31 de Outubro de 1958).
3." Direcção-Geral
Secção de Rearmamento

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, José Feitor Rodrigues.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958).
Ministério do E xércíto - Quartéis-generais
militares:
Governo Militar de Lisboa

e comandos

Tenente de infantaria (criptólogo), do regimento de infantaria n.? 11, Mc'tnuel Basilio de Almeida Teixeira
de Aguiar da Câmara.
(Por portaria de G de Outubro de 1958).
2.' região militar

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 15,
Hui Artur Vieira dos Santos.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1958).
Comando militar dos Açores

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores
Paulo António de Carvalhal Costa.

n.? 9,

(Por portaria de 31 de Outubro de 1958).
Madeira
Comando

militar

Tenente do erviço de administração militar, da B. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, Alexandre Coelho Marques.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958).
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Cabo Verde
Comando

militar

Capitão do corpo do estado-maior, no quadro do mesmo
corpo, Arménio Nuno Ramires de Oliveira.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1958).
Ministério

do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Cavalaria

Coronel de cavalaria, do regimento
Luis Valentim Deslandes.

de cavalaria n. o 7,

(Por portaria de 31 do Outubro de 1958).

Major de cavalaria, do regimento de lanceiros
Joaquim dos Santos Alvos Pereira.

n.? 2,

(Por portaria de 20 de Outubro de 1958).
Direcção do Serviço de Material

Capitão do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), no quadro, Clotário Sousa Dias
Ribeiro de Carvalho.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958).
Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros de mobillzaç!\o:
Infantaria:
Regimento de infantaria n. o I

Tenente de infantaria, do Quartel-General do Governo
Militar de Lisboa, Fernando dos Santos Ribeiro da
Cunha.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1958).

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 16,
João José Lemos Rodrigues de Passos.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1958).
Regimento de infantaria

n.O 2

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. o 1,
Manuel Carlos 'I'eixeira do Rio Carvalho.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958).
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n. o 5

Tenente-coronel
de infantaria, do quartel-general da
2. a região militar, Alvaro Marques de Andrade Salgado.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958).
Regimento de infantaria

n. o 7

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 16
Nuno Vasco Português da Silva Santos.
'
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958).
Regimento de infantaria

n. o II

Comandante, o coronel de infantaria,
Orlando Luis de Oliveira.

supranumerário,

(Por portaria de 20 de Outubro de 1958).
Regimento de infantaria

n. o 12

Major ele infantaria, do regimento de infantaria n.? 13,
Artur Afonso Pereira Rodrigues.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1958).

Tenente de infantaria, no quadro, Joaquim António
Gonçalves Pires.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1958).
~
Regimento de infantaria

n. o 15

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1,
Manuel Ramalho Salvudo Pires e, do batalhão independente de infantaria n.? 18, António Feliciano Mota
da Câmara Soares Tavares.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958).
Regimento de infantaria

n. o 16

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Francisco
José Vilela Forte de Faria.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958).
Batalhão independente de infantaria

n.· 18

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n." 15,
Adriano do Patrocínio Rodrigues Sanches.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958).
Batalhão de caçadores n.· 4

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 7,
Augu ·to Leandro Ribeiro Lázaro.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1958).
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Batalhão de caçãdores n.O5

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n,o 2,
Lino Correia Baptista Vascon.
(Por portaria

de 22 de Outubro de 1958).

Batalhão de caçadores n. ° 6

Capitão de infantaria, no quadro, Luis dos Santos Rafael.
(Por portaria

de 9 de Outubro

de 1958).

Batalhão de caçadores n.· 7

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 3,
Alfredo José de Melo Cardoso Corte Real Manteigas.
(Por portaria

de 25 de Outubro

Batalhão de metralhadoras

de 1958).

n.· 2

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. o 7,
Luis Alberto Monteiro de Oliveira Leite.
(Por portaria

de 20 de Outubro de 1958).

Capitão de infantaria, no quadro, Armando Duarte de
Azevedo.
Tenente de infantaria, no quadro, João Luis de Castro
l\f arques Pereira.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1958).
Artilharia:
Regimento de artilharia ligeira n.· I

Capitão de artilharia, da bateria de artilharia
níção, João Joaquim de Oliveira.
(Por portaria

de guar-

de 22 de Outubro de 1958).

Tenente de artilharia, no quadro da arma, Horácio Cerveira Alves do Oliveira.
(Por portaria

de 9 de Outubro

de 1958).

Regimento de artilharia ligeira n.O 2

Tenente de artilharia,
Santos Sousa.

no quadro da arma, Abílio dos
(Por portaria

de 9 de Outubro

de 1958).

Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Tenente do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção], no quadro do mesmo serviço,
Joaquim António de Almeida Farinha.
(Por portaria

de 22 de Outubro

de 1958).
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n.O 6

Comandante, o coronel de artilharia, adido, do Instituto
de Altos Estudos Militares, José António dos Santos
Monteiro.
2.° comandante, o tenente-coronel de artilharia, suprannmerário, João Augusto de Noronha Dias de Carvalho.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958).
Bateria independente de defesa de costa n. o I

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n.? 3, Manuel Simas da , ilvoira.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958).
Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria

Tenente do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), Raul Bastos Jorge, do regimento de cavalaria n. ° 8 (grupo de carros de combate).
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958).
Regimento de lanceiros n. o I

Alfere d cavalaria,
Ornelas Monteiro.

no quadro,
•

J OSÓ Luis Jordão de

(Por portaria de 22 do Outubro (le 1958).
Regimento de cavalaria n. o 3

Alfer H do cavalaria, do regimento do cavalaria n.? 7,
Manuel Correia Arrabaçu o, do regimento de cavalaria
11.°
,João
do Ta cimento de J08U Pato Anselmo.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1958).
Regimento de cavalaria n. o 7

omandanto, interino, O tenente-coronel
de cavalaria,
da 3. a Repartição
da La Direcção-Geral deste Ministério, António Camilo de ~á Pinto do Abreu :-3oto
Maior.
Capitão de cavalaria, do regimonto de lanceiros n.? 2,
Alberto Carlos P rc .trelo de Alarcão da Silveira.
(Por portaria de 31 (lo Outubro de 1958).
Regimento de cavalaria n.O 8
(Grupo de carros

de combate)

de nvaluria, do regimento
Fernando da o ta Maia.

apitão

do lanceiros

0.°

1,

(Por portaria de 20 de Outubro de 1958).
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de cavalaria

de 31 de Outubro

n.? 8,
de 1958).

de carros de combate

Tenente do serviço de administração militar, no quadro
dos mesmos serviços, Vítor Manuel de Morais imões.
(Por portaria

do 22 de Outubro

de 1958).

Engenharia:
Escola Prãtica de Engenharia

Ma-

Comandante, o coronel do corpo do estado-maior
nuel Avelino Barreira Antunes, da 3.a Direcçãodeste Ministério.
(Por portaria

do 22 de Outubro

oral

de 1958).

Batalhão de sapadores de oamlnhos de ferro

Capitão de engenharia,
da escola
Amílcar Lopes Martins.
(Por portaria

prática

da arma,

do lil elo Outubro do 195 ).

Batalhão de telegraflstas

Capitão de engenharia, do r gimento
n. o 1, Manuel Marques Esgalhado.
(Por portaria

do engonharic

do 22 do Outubro do 1(58).

Grupo de companhias de trem auto

Touente do quadro dOR
rviços auxiliar s do Exército,
upranumorúrio,
R m ruldo d Abr u alado.
(Por portaria
Centro de mobilizaç!o

(lo 9 elo Outubro

do 105 ).

de engenharia n. o 5

Tenente do quadro do orviço auxilinros do Exér ito,
do batalhão de sapndor . do caminho' d f rro, Artur Afonso 'I'ição.
(Por portada

d 25 do Outubro do 105 ).

MJni térle do Bxérelto - DI trHo (1 reerutamoute

e

1110·

blUzação:
Distrito de recrutamento

e mobilização n. o 16

Alf res do quadro dos s rviços nu: iliur R do Exército.
da E cola Prúti a d
rtilhurin, ~[Il11uol Jacinto Pau

Pr to.
(Por portaria

do 22 do Outubro do 105 ).

2." Série
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Mini térto do Exército - Estabelecimentos
E.tabelecimento.

mllltares:

de in.trução:

Escola do Exército

Capitão de cavalaria,
Pereira Pimenta de

suprunumerário,
a troo

Luis

Clemente

(Por portaria de G do Outubro de 1958).

ln trutor de táctica de adrnini tração militar, o tenente
do serviço d administração
militar, da. 3.a Repartiçüo da
Dir cção-G rnl deste Mini tério, Cirilo
de Aguiar,
anto

:a.a

(Por portaria de 31 de Outubro de 1958).
Colégio Militar

Iajor de infantaria do r gimento de infantaria 11.0 l(),
Erno to Maria Rui Dioní sio.
apitã R: d infantaria, do r gimcnto de infantaria n." D,
João Lul FI' ire de Alm ida ,do grupo de companhia. de trem auto,
rmando Rodrigu
Garcia de
Brito e, d avalaria do r gimento d avalaria n. o 5,
Jo. J aquim 'olar'
Vieira
rru Pereira e, do regim nto d cavularia H.O (j, I ui. }< J' li rico Pinto 'I'avar s d }1 igu ircdo.
T n ntc d cuvulariu, do l' gilU nto de cavalaria n.? 7,
José AlI> rto do' Sunto: '1' ix rira.
(Por portaria do 20 de Outubro do 1958).

Alf r . d infantaria.
do r gim nto ele infantario
II nriqu d ~ na Afon O.
(Por portnr]

n.? 7,

de:n d Outubro do 1958).

..: om a(l prof sSOJ' provisório
(lo
I gio Militar, du1'1Int o uno h ctivo d H);) '-to ;), , o major d< infunturiu Júlio Augu: to U:I 'I'UZ no. tpI'II10S do artigo 1()_o
do D cr to II. o :34 nn:~.(lo
d .' 0\ III 1>1'0(\ 1 1-l-,
!'icla r _cído JI lo : Ílnil'o (lo 'lrtígo
.0 do D CI' to- L i
11.° :H3lil:3. do:?-l- dI :o\' IIlhl'O til' HHi,
Hrtigo:; 87 o
111.0 do I 'l:n to !l.o :ll;:-)
do li cI :...; t mlJJ'O
II 1\)4.7.
1!l. ,d, )t1'P' rtj~'ão (. ral,
(llll :.! .Iu Outuhro
,I!! 1(li> .
'rlllO
,lo Doer ,to 11.° 2:! 2.')7).
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Nomeado professor provisório do Colégio Militar, durante
o ano lectivo de 1958-1959, o major de infantaria.
Duarte de Azevedo Pinto Coelho, nos termos do artigo 16.° do Decreto n.? 34003, de 8 do Nov rubro
de 1944, esclarecido pelo § único do artigo 8.° do
Decreto-Lei 11.° 36613, de 24 de Novembro de 1947.
(Por portaria de 16 de 'etombro do 1958"tia Repartição Geral,
visada polo Tribunal cio Contas em lu do Outubro do 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22257).

Nomeado professor provisório do 'olégio Militar, durante o ano lectivo de 1958-1959, o major de infantaria Carlos Alberto Goncalv s, nos termo do artigo 16.° do Decreto n.? 34093, de 8 d Novembro
de 1944, esclarecido pelo § único do artigo
.0 do
Decreto-Lei n.? 3GGI3, de 24 de Novembro d 1947,
e artigo 87.° e 111.° do Decreto n.? 3650 ,d 17 U
otembro de 1947,
(Por portaria do lG de Hotombro d 195 ,da Repartição
[eral,
visada pelo Tribunal do Contas cm G de Outubro do 1958.
ão devidos emolumentos, nos termo do Deer ,to 0.° 2:1257).

Nomeado prof ssor provisório do C01 gio Militar, durante o ano lectivo (le 195 -1959, o major de infantaria Fernando Carlos T ixeira da âmarn Lom lino,
DO
termo do artigo 16.° do Deer to D,O 3,* 093, de
do Novembro do 19·14, e clnrocido P 1 § único do
artigo
.0 do ocr to-L i n.O :H> l31:3 d ~ i d Novembro de 10-i7, o urtigo'
7.°
111.° do 1) cr to
n.? 3650!;, d 17 do
t mbro d HH7.
I'

(Por portaria de rc do Setembro do 1n5. , dn. Hopnrti.;ào
Geral, visada pelo 'I'ribunal (ln 'ollta~ om (i do Outllhro
do 195 . 85.0 devidos emolumento , nos t('I'U\O~do 1>l'('r('lo
n.O 22257).

[emendo pr f , 01' provisório do (101ógio )Iilitnl' durantc o uno 1 clivo d 1nô -1%9 o mujo!' d(I infantaria l·jl'll sto Maria Hui Diontsio nos t I'IIIOS do urtigo W,o do 1)( ('[' to 11,° :H OU:l, til
<1(\'
v .111111'0
d 1H.U, 1H' lurccido II lo
ún ico do tlI·tigo ." do

*

to-Lei 11.° ;3(i ti1:~, dI :?l d
rO\'llllbl'o dl 1!1.~7..:
1l1'tigOH ~7." ( 111,° do 1>1(,!'l'to !l.0 Hn r>o , Ii( 11
ri Hllt IllIh('o d( 1\)+7,

I

0('1'

(Por portaria (II Hi do :-;l'tomhro de 1!l5, I da J:('Jl:lrtiçiio (.Pr I,
vi. ada ]11'10 'I'rihlllllll (Ir. ('ollta~ 1'1Il 7 dn ()lItuhro
di' 1!l[l .
Hão II \'itlo~ PII10lulr1('II!O ,110 t('mlO tio l>'I'rt.to 11.0~~ :!57).
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omeado prof
01' provi
ório do Colégio Militar, durante
o ano lectivo de 195 -1959, o major de infantaria
Lúcio da
unha
rra, nos termos do artigo 10.° do
Decreto
n.? 34 93, de 8 d Nov mbro do 1944,
clarocido P lo
único do artigo
.0 do Decreto-Lei
n.? 36 G13, d 24 de N vembro de 1947, artigos 87.°
e 111.° do D cr to n.? :3G[) ,de
17 de Setembro
de 1947.
(Por portaria tio 16 do Setembro dn195 , da Repartição Geral,
vi ada p lo Tribunal de on tas em 7 d Outubro de 1~5 .
ão ti vido emolumento,
no' termos do Decreto n.· 22257).

NOlU ad pr Ies '01' provisório do Colégio :Militar, durante
o ano 1 ctivo de 19~)-1959, o major de infantaria
Joaquim
~ll stódio da
o ta
ouvoia, nos t rmos do
artigo 1 '.0 do Doer to n. ° 34 093, de
de N ov mbro
do 19J4, e clar cido p lo § único do urtigo 8.° do
D cr to-L i n.? 36 G1:l, de ~4 d Novembro do 1947,
artigo
7.° 111.° do Decreto n.? BG~)O , do 17 de
t
tom bro d 1 f)-! i .
(Por portaria de 16 ,Ie xetemhro do 195 , da H. partição Geral,
vis tl {leio 'I'ribuu I de 'onta'
ln 7 (lo Ou tuhro d 1!J5.
'ão ti ividos emolumento ,1I0S t innos do Decreto n.· 33257).

port ria ,lu LG de xctcmbrc do 1!15 , <ln lt('partição
ü'ral. vi ado pelo 'I'ribunal du <'011 ta. em ~ do Outubro
<lu 1\1:> . S o do\ ido emolumentos, 110 termo do D .creto

(Por

11.°
~. 0111

':lei

~2 ~57).

prof
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Nomeado proles 01' provisório do olégio Militar, durante
o ano lectivo de 1958-1959, o capitão de infantaria
Armando Rodrigues Garcia do Brito, nos t nnos do
artigo 16.° do Decreto n.? 3.,1,093, de de Novembro
de 19.,1,.,1"esclarecido
pelo § único do artigo
.0 do
Decreto-Lei
n.? 3G
d ~4 do Nov mbro do 1947,
e artigo 87.° o 111.° do Decreto D.O 30 [)O , de 17 de
Setembro de 1947.

eia,

(Por portaria de 1G de Setembro do 1958, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 7 de Outubro de 195 .
São devidos emolumentos, !lOStermos do D creto II.· 22257).

Nomeado professor provi ório do olégio Militar, durante
o ano lectivo de 195 -1969, o capitão d infantaria
João Luis Freire de Almeida, no t rmos do urtico 1G.o
do Decreto n.? 34093, d 8 do Noy mbro d 1944
esclarecido p lo § único do artigo
.0 do D cr to-Lei
D.O 3661;3, do 24 de Novembro
d 1947, o artigo'
7.0
e 111.° do D croto n.? :}(i 50 ,d
17 d
t mbro
d 1947.
(Por portaria do ~:~de S tornbro do 1 n5 ,da J partição (:('ra),
visada pelo Tribunal d Contas ('III 7 dr. t iutuhro tio Hl5 .
::ião devidos omolum mto ,n08 termos do I h' 'r iro n.? ~~ 257).

Nom ado prof S 01' provisório do Col gio Militar durant
o ano 1 .tivo d 19~) -lH~)n O capitão ele infantaria Ern to Farinha dOR Nuntos 'I'avar s, nos t rmos
do artigo lG.o do 1 cr to n.? 340U:3, cl
de ~·0\'1I1bro d 194-1:, selar cido ]l lo . único do urtigo
o
do D cr to-Lei n.? 3G G1:3, d ~4- do Nov muro cl

1947.
(Por portaria

d lG de f:o;ot rubro de lU5 ,da ltepnrtição
(1('r31,
visada pelo 'I'ribuual do Contas 0111 10 (1e Outubro dr 1!l5 .
• ão devidos emoluuicntos,
nos termos do Decreto n.· 22257).

Nomeado prof SS01' provisório
do
01 \gio 1\lilitar, durante o ano lectivo do 19:)8-1959, o npitiio d artilharia .Josó J oilO 1 ovos
tll'doHo, nos t I'1lI0H do al'tigo 10.° do D Cl' to n. ° :H 09:3, d H do "T velll hro
do 1944, osclul' cido P lo § único do artic'() .0 (lo
Docr to-L i n.O :3G Gl:l, d 24- d No\' mhl'o de HI-!7,
e artigoH 7.°
111.° elo D creto n.o :3G;)0 , do 17
do
tomhro d lü47.
(Por portaria de 24 S!'ll'rnhl'o (1.. 1 !)5 , (la H('pl\l'li~'ão (lera),
visada pelo 'rribunal ele COlltas CIII 1 cio ()l1tnbro ,1(' 1!l(i .
, fio dcvi(lo clllolullluntoH, nos tl'rll\O~ do 1>"l'r ,to ti.· 22 ~:ii).

2." Série
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Nom ado prof s or provi ório do Colégio Militar durante o ano lectivo de 1938-1959, o capitão de' artilharia, na situação de reserva, José Roseiro Boavida.
no termo do artigo 16.° do Decreto n.? 34093, dá
8 de Novembro de 1944, esclarecido pelo § único do
artigo
.0 do Decreto-Lei
n.? 36613, de 24 de Novembro de 1947.
•

(Por portaria de 16 de Setembro de 1958, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Outubro de 1958.
São devidos emolumentos, 005 termos do Decreto n.O22 257).

Nomeado profe or provisório do olégio Militar, durant o ano 1 ctivo de 1958-1959, o capitão de cavalaria J o é Joaquim .olures Vieira ~ erra Pereira, nos
termo do artigo 16.° do Decreto n. ° 34 093, de 8 de
. ovembro d 19.J...!.artigo 2.° do Decreto D.O 26341,
de 7 de Fev reiro de 1936, e artigos 87.° e 111.° do
ocreto D.O 3G 50 , de 17 do etembro de 1947.
(Por portaria de 16 de .'etC'llIbro do 195~1da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Coutas em 2u de Outubro de 1958.
ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257) .

..om ado prof ssor provi: ório do Colégio Militar, durante
o fino 1 ctivo d 19.-) -H)j!), o capitão do cavalaria
Luís Fr d rico into '1'avar . F'igu írodo, no termos
do artigo 16.° do D cr to n.? 34093, do do Nov mhr d 1 H
selare ido p lo
único do artigo 8.°
do D cr to-Lei n.? 3G 613, d 24 do Novembro
de 1 ~7.

*

(Por portaria tio 16 til! Setembro de 195 ,da Repartição Geral,
visada 1) -lo Tribunal de onta cm 10 do Outubro de
1958. :. o devido: .molumentos, nos termos do Decreto
n.· ~2-57).

(Por porf ri de IG rle . !r.lllhro ,lo 10á I da, Repartição Ger I vi. (1:\ P lo 'I ribun: I d Conta, ern 11 de Outubro do
1
., lIO devido emolumento, I 1108 termo do Decreto
11.·2227).

iiOO
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Nomeado professor provisório do Colégio Militar, durante
o ano lectivo de 1958-1959, o capitão do quadro do
serviço de material Mário Dinis Pacifico dos Reis,
nos termos do artigo 16.0 do Decreto n.? 34093,
de 8 de Novembro do 1944, esclarecido pelo § único
do artigo 8.0 do Decreto-Lei n. o 3G 613, de 24 de
Novembro de 1947, e artigos 87.0 e 111.0 do Decreto
n. o 36 508, de 17 do Setembro de 1947.
(Por portaria de 16 de Setembro do 1958, da Repartição
Geral, visada pelo Tribunal de Contas em 2 de Outubro
de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto
0.022257).

Nomeado professor provisório do Colégio Militar, durante
o ano lectivo do 1958-1959, o capitão do quadro dos
serviços auxiliares do Exército !Ir anuel Roseiro do
Miranda Boavida, nos termos do artigo 16.0 do Decreto n." 34093, de 8 de Novembro d 194:4, e elarecido pelo § único do artigo 8.0 do D croto-L i
n.? 36 G13, do 24 do Novembro do 1947, e artigos 7.°
e 111.0 do Docreto n. o 3G 508, do 17 de etombro
de 1947.
(Por portaria de 16 do Setembro do 19:> , da Repartição
Geral, visada pelo Tribunal de Contas em 7 de Outnbro
de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto
n.O 22257).
Instituto Proflsslonal dos Pupilos do Exército

Major do quadro do ervico de mat rial ( ng nheiro ,),
no quadro, J OSÓ Vasco Lobato de Faria Roncou.
(Por portaria do 25 do Outubro do 1958).

N omoado professor efectivo do 2.0 grupo de disciplinas
do Instituto Profi sional dos Pupilos do Exér .ito,
major de infantaria Amílcar dos Santos Inchado d
astro, nos t rmos dos ertieos
.0
9,0 do D CI' to-Lei n.? 37136, do 5 do Nov mbro d 194, na vaga
do major d
ngonharia António Forr ira 1 Iolarinho
do armo, quo tran ita Intra o 7.0 grupo.
(Por portaria do 16 (lo tcmbro do 19f> , da Repartição eral,
visada Joio Tribunal d
unta. m 11 d utubro d 195.
Não S3.0 devidos cmolum ntos, nos termo do Decreto
!l.0 22587).

N om ado professor
do Instituto

fectivo do ó. o grupo d di iciplinu
Profissioual do Pupilo do E.' r ito, o

2.' érie
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major de engenharia Eduardo Augusto Soares da
Piedade, nos termos do artigos 8.0 e 9.0 do Decreto-Lei n.? 37 136, de 5 de Novembro de 1948, na vaga
do tenente-coronel de artilharia João Augusto de N 0renha Dia de Carvalho, que fica exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1958) da Repartição Geral
visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Outubro de 1958:
Nfio são devidos emolumentos, DOS termos do Decreto
D.O 22257).

Nomeado professor efectivo do 7.° grupo de disciplinas
do ln tituto Profi· ional dos Pupilos do Exército, o
major de engenharia António Ferreira Molarinho do
armo, nos termos dos artigos 8.0 e 9.0 do Decreto-Lei n.? 37 136, de 5 de Novembro de 194:8, na vaga
do major engenheiro do quadro do serviço de material Alvaro Baptista Jacquet, que transita para o
0.0 grupo.
(Por portaria de 16 de etembro do 1958, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Outubro de 1958.
fio são devidos emolumentos, nos termos do Decreto
n.O 22257).

Nom ado prof
or ofeetívo do 0.° grupo do disciplinas
do ln .títuto Prof .ional do, Pupilos do Exército, o
JlH~Or
ng nh iro do quadro do serviço de material
Álvaro Baptista Jacquot, no' termos dos artigos 8.0
9.° do D creto-Lei n." 37 136, de 5 de Novembro
de 1948, na vaga do major engenheiro do mesmo
quadro Henry Dumont Ne sbítt, que transita para o
D.O grupo.
(Por portaria de 16 do ctemhro de 1958, da Repartição Geral, vi 'ada relo Tribunal do Contas cm 11 de Outubro do
195 . Não suo devidos emolumentos nos termos do Decreto
n.O 22257).

ado prof . or provisório do Instituto Profissional
Pupilo do Exército, durante o ano lectivo de
1<;) -1959, o major
ng IIh iro do quadro do serviço
d mat rial José Va .co Lobato de Faria Roncon, nos
t I'WO do artigo 1 .0 d 1) cr to n.? :37 13G, do 5 de
Novembro d lU48 artig Hó7.ouoDocr tOll.o37029,
do

de 25 d Ago to do 194H.
(Por por 'U'ia d ~ de ~tJtornhro do 19" I da R partição 00r' I vi ad r lo Tribunal do Coutas 0111 11 de Outubro do
lfd . ."lio devido nnolumcnto no termos do Decreto
11.° 22 257).
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Nomeado prof s or foctivo do 5.0 grupo d di ciplina
do Instituto Prof
ional dos Pupilos do Exército, o
major engenheiro do quadro do erviço d mat rial
llonry
umont Ne bitt, no' termos dos artigos .0 9.0
do ecreto-Lei D.O 37136, d [) d Novembro de 1
na vaga do tenente-coron 1 ng nh iro do TIl m
quadro J osé de Figueiredo Ba tOR,qu foi exon rado
do ref rido cargo por portaria d 24 d Março do
corrente ano.
(Por portaria d lG do etcmbro tio H15 , <1:\ R partição '('Tal,
vi ada pelo Tribunal do outas cm ~7 do IIlC"1l10 mê . São
devidos emolumento», nos termos do D cr ito 0.0 22257).

(Por portaria dolG de otombro do 19
ti, H p, rtição ,€'r I,
visada pelo Tribunnl do outns cm d du utubro de 19.5 .
ão devido emolumento: nos tl'rulO do I cereto II.· 2~~~7).

upranum

rArto

:

Força. eventualm.nte con.tltuld •• no ultramar I

Comando militar
E lado d

Indll

'I' n nte

d cnvnlnriu, do 1'( gim 'nto til lnncl iro 11.° 1
Iário AlItl'JllÍo dI Pílllull \ nll'lItl l do r' itu nto d
cnvnlnrla n." U Vntõnio Diu'lI eh Brito
l' ro.
(Por port ri l cI ~5 (I

Outubro

I JI·).
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Grupo de companhias de trem auto
(Forças expedicionárias ao Estado da [ndla)

Capitã? do quadro do serviço de material (serviços
t cmco
de manutenção), do regimento de artilharia
ligeira 0.0 3, Armando Rosa Treichler Knopfli.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1958).
1.. grupo de companhias
(Forças expedicionárias

de saúde

ao Estado da Indla)

Tenente médico, da E cola Prática de Infantaria,
da ilva orreia.

José

(Por portaria de 25 de Outubro de 1(58).
2.· grupo de companhias de administração militar
(Forças expedicionárias

ao Estado da lndla)

Alf r

do, rviço d admiui tração militar, supranumerári
do rezirn nto de artilharia ligeira n. o 5, António F mando Lopo
lves Ferreira.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1958).
Adido:

No ultramar:
• Angola
Comando militar

apita

rviço II administrnção

do

n.? r) .T
( li,' ira. L it .
d ('/\<:tul I'

.

iUI

militar, do batalhão

F mando Borr go Linhã de

(Por portaria de 22 de Outubro do 1(58).
Macau
Comando militar

'apitiLO ,I artilhuria. da se ln prática
António Anjo' d
'urvalho.

da arma, Jo é

(Por portaria tIo 6 de Outubro de 1(58).
Em •• taheleelmento. militare.:

E t b leoimontos do
Institulo

lnstruQuO

de Altos Estudos Militares
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Ferreira Poixoto da Silva, que, por portaria do 23 de
Setembro de 1938, deixou de exercer as referidas
funções.
(Por portaria de 25 do Outubro de 1958]..visada polo Tribunal
de Contas om 31 do Outubro do 1951:S.í-\ão devidos emolumontas, nos termos do Doer to n.? 22257).

Professor efoctivo, o major do infantaria, do r zimento
do infantaria n. o 14, J 086 Albano do Proença Oliv ira
Cid, nos termos dos artigos 15,0 e 16.0 do D croto-Loi
n.? 37139, alt rado pelo D creto-Lei n.? 41 G07, de
27 do Julho de 1958, na vaga do coronol Amad u
Soaros Pereira, que, por esta portaria, fica xonerudo
das referidas funções.
(Por portaria do 10 <lo Outubro de 195~1
visada pelo Tribunal
de Contas om 31 do Outubro de 19fi~. âo devidos emolumentes, nos t rmos do Decreto n.· 22257).

Escola do Exército

Nomeado prof ssor adjunto, interino,

da

a

~a,a ca-

da Escolu do I<~xól'('ito, nos t nnos (la s ~und;i
parto (lo artigo :!:?,o elo Docroto-Lni
H,O
74, (}
1:3 do Novombr
d 1040, o eapitão do quadro do
serviço do mat riu] ( ng nh iros) No David Souro»,
in trutor de transruiseõ
da m sma Escola, cnruo d
deiras

ao

que fica exonerado por ostu portaria durunt
o impodim nto do professor adjunto dn r fcridn IlIl irn
capitão d ng nhnria F'ilip F lismino Nnn ~ Pai t,
nomend pum a frcq uc ncia do curso para fi promoção n oficial snp rior.
(Por portaria de 1 !lo Outubro de 1n;) , visada pelo 'I'ribull. 1
elo Conta cm 17 do Ontuhro dn 1 n~ . 'no no cl \ i,lo emolumentos, nos tormos 110 I) creto n." 2~ 251),

T sour iro

Cll ~ do d<'pósito () matcl'iul d nqunrto·
ale I' fi do qundr'o c)os RI'I'\'iç:o. nu. iliarc.
do R'ó,' ito, ~lIprnnllrn r:írio, c)o l'l gilll< nto d ngllnharia
n,O 1,
iio .JSIlH Olin ir
nos t l'mo'
do
t\l'ti .. o 4f>,O do I) CI' to-Loi 1\,0 :~ 71, llloc!ilk:l<)o poJo
)) cr to-L i n,O :Hj ~:n,d ~1 c1 Ahril (1 1. t7, !ln
Vn~{l do ali' r fi MIl"" ) Jl roim qll( por portaria
do
23 do 1\fnrç:o do H);) , roi ,'OH 1'/\<)0 ()o rorerido cnr <l,
(Por portnri:\ III) 2:1 rIo Outubro ti II 1!l:í" vi ti I' lo 'l'rilJII-

lam nto,

O

.r

fiu ('onla eln :11 rll ()utllhro dr 1U.'í. 10ll.drl0
Ilunento", 1108 til tIO o do Dlll'fotO 11•• :!~:!51),

111\1

mo-

2."

ORDEM

érie

DO EXERCITO

N.O 12

11015

Colégio Militar

Comandante de companhia, o capitão de infantaria,
do me mo Jclégio, Nuno Vilaros Cepeda, nos termos
da alínea b) d artigo 31.° do Decreto Lei n.? 36 237,
d ~1 d Abril de 1947, na vaga do capitão Manuel
Ii' rreira uedes, quo, por portaria de 18 de Julho
de 19:"' , tran itou pnra o quadro, pelo que, por esta
portaria, fica e.'onerado do referido cargo.
(Por portaria do 1 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
li 'ont
m 11) do Outubro de 1958. Não são devidos
emolum utos, no termos do Decreto o.· 22257).
Instituto

Profissional

dos Pupilos do Exéroito

Comandant d companhia, o capitão de infantaria, do
r gim nto d infantaria n.? 14, António Elísio Capelo
Pir
V 10:0, nos t rrnos da alínea a) do artigo 1.0
do I cr to-Lei n." :~G039, d 24- de Dezembro de
1 -4,
ano '0 III do D cr to-Lei n.? 37 136, do 5 do
Novembro ti lD4R, na vaga do capitão Alfredo João
d Jarvnlho arn iro, quo, por portaria de ta data,
transitou p.1':1 a itua 'itO do adido.
(Por P rt ri d 1 do Outubro do 195 , visada pelo Tribunal
di onta
1lI:11 do utubro do 1958. Não Afiodevidos emolum DtO!, 110 termo do Deer to n.· 22257).

Oficiai

de complemento

Mlnlli'rlo
,} E érclto _ (!OIlrtH -generais
lttur
:
Moçambique

o comandos mi-

comando militar

Alf re: miliciano d infantaria.

m di 'ponibilidade, Amé-

FI' ita .

rico M,ldul' ~ira d

(['or portarb

de 22 do Outubro de 1958).

t<rclto _ (!uadro

da arma.

da

arma!! e !!erylços,
e centros

rYlço ,unldad

Infantaria;
Regimento de infantaria n.· 5

'1'

m nt

mili

no ti

inf utariu Zito :\ftlI1U 1 Vidoirn.
(Por p rt ri ,1 2:! clu Outubro do 1968).
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Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n.? 15, José Bacelar Simões, por pedir.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1(58).
Regimento de infantaria

n.· 14

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do 1.0 grupo do companhias do mesmo
serviço, Álvaro Gomes Ferreira.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1958).
Batalhão de caçadores

n.· 3

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria
n.? 11, Joaquim Duarte Centioiro, por motivo disciplinar.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958).
Batalhão de metralhadoras

Alferes miliciano de infantaria
Perostrolo da Uva.

n.· 1

António Henrique

(Por portaria de 22 do
Centro de mobilização de infantaria

Alferes miliciano de infantaria,
militar de Angola, Norberto

Trigo

utubro de 1(58).
n." 5

licenciado, do comando
alda Xavier.

(Por portaria de 22 de Outubro de 1(58).
Centro de mobilização de infantaria

n.· 6

Tenente miliciano de infantaria, Iiconciado, do contro
de mobilização do infantaria n. o 10, arlo Ribns, por
pedir.
(Por portaria do 22 do Outubro de 19(8).
Cavalaria:

Regimento de lanceiros n.· 2

Alfor s miliciano do cavalaría,
comando militar do Angola,

do 1;1.

em disponibilidade,
do
bastião Jos Cor!' ia

(Por portaria do 6 de Outubro do 195 ).
Enaenharia

I

Regimento de engenharia

n.· I

Tonont
miliciano <1
ng nharia,
m disponibilidnd ,
do comando militar de Ancola
'ar1 H lutos da Silva.
(Por portari

d G de Outubro do 1 68)

2.' Série
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Regimento de engenharia n.· 2

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, do
regimento de engenharia n. o 1(forças expedicionárias
ao Estado da índia),
ílvio Augusto Roseiro Matias.
(Por portaria do 22 do Outubro do 1958).
Batalhão de telegraflstas

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, Manuel Frederico Bastos
aragoça.
(Por portaria do 22 de Outubro do 1958).

Alfore
miliciano d engenharia,
fi di sponibilidade,
do regimento de eng nharia n.? 2 (forças expedicionária ao E stado da índia), Jo Ó Paulo Leitão
onçalve Bordado.
(Por portaria de 6 do Outubro do H)58).
Serviço de admlni.traçio

militar:

Centro de mobilização de administração

militar n.· I

AU r
mili iano do
rviço de admini tração militar,
do comand
militar d Angola, Alfredo Virgínio de
Barro P r ira.
..
(Por portaria d 6 do

T

utubro do 1958).

11 nte mili iano do . orviço d
adminí tração militar,
da. briznda n." 1 de tel grufi .tu , Albino Joaquim
Rodrieu \ VaI nt

(Por portaria do 2~ d

utubro do 1958).

Serviço de ~terial:
Companhia divlslonâria

de manutenção de material

Alf r s mili ian d ng nhuria m di sponihilidude, do
ornando militar ,I Angola, 'arlo Alb rto Barbo u
d
liv ira.
(1 or port ri do w:.! de Outubro d 1958).

Pe •• oal civil
Colégio Militar

.João .A\1rrU to ,1\ FOII' cu
professor
do <i.o grupo tio nino IiI' :11-110111 '11110 prof. sor
f ictivo elo iu mo SI'ulo elo '01 \"io :\Iilhr, 11

N.O 12
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mos do n. o 3.0 do artigo 15. o do Decreto
de 8 de Novembro do 1944.

n. o 34 093,
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(Por portaria de 30 de Setembro de 1958, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 6 de Outubro de 1958.
Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto
n.? 22257).

George Freeland Woosnam Dykes - nomeado professor
de prática do língua inglesa do Cológio Militar, nos
termos do § 2.0 do artigo 22.0 do Docreto n.? 34 093,
de 8 de Novembro de 1944.
(Por contrato de 1 de Outubro de 1058, da Repartição Geral,
visado pelo Tribunal de Contas em 7 do mesmo mês. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

João

Manuel

de Abreu

Faria,

professor

efectivo

do

8.0 grupo do Colégio Militar - nomeado director do
1.0 ciclo do mesmo Colégio, durante o ano loctivo
de 1958-1959, nos termos do artigo 23.0 do Derroto
n. o 36 508, de 17 de Setembro de 1947, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto n. o 38 812, de 3 do
Julho do 1952.
(Por portaria de lG de Setembro de 1058, ela Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 2 de Outubro do 195 .
São devidos emolumentos, IlOS termos do Decreto 1l.0 22257).

Jaime
de
do
de

Pinto da Silva Mota, professor efectivo do 1.0 grupo
disciplinas do Colégio Militar - nomeado diroctor
2.0 ciclo do mesmo Colégio, durante o ano lectivo
1958-1959, nos termos do artigo 22.0 do Decreto
n. o 36 508, de 17 do Setembro de 1947, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto n.? :38812, de
2 de Julho de 1953.
(Por portaria do Iê do Setembro do 1058, <laRepartição Geral,
visaria polo Tribunal do Contas em 2 de Outubro de 1058.
• fio devidos emolumentos, nos termos do D creto n.O22 257).
Instituto de Odivelas

Maria Herculano. Macedo Moreira. Snlos, prof ssora of ('tiva do Instituto do Odivelas --nomeada dir ctora do
2. o ciclo do curso liceal elo mesmo Insti tuto, DOS termos do artigo 10.0 do D croto TI. o :3~ (jlf), do :H d
Doz mbro de 19·:1::3 o artigo 10.0 do Doer to-Lei
n.? 3G G13, de 2-1,de Novembro do 1947.
(Por porlaria <lo1o (10 Sotumbro <lo1058, <la Rnpartição (irral, visada pelo Tribunal do Contas ('10 4 do Outuhro do l!>I'iR.
São devidos emolurnontos, nos termos do Door to n.O22257).

2." Série
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Carlota Gouçalves Sarmento, professora efectiva do
Instituto de Odivelas - nomeada directora do curso
geral de Comércio e do curso do Formação Doméstica
do mesmo Instituto, durante o ano lectivo de 1958-1959,
nos termos do artigo 10.° do Decreto n.? 32615, de 31
de Dezembro de 104-2, e artigo 10.° do Decreto-Lei
n. ° 36 G13, de 24 de Novembro de 1947.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1958, da Repartição Geral, vi 'ada pelo Tribunal de Contas em 2 de Outubro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22 257).

Laura Arminda Duarte de Almeida Carvalho, professora
agregada do 1.0 grupo dos liceus - nomeada, a titulo
eventual, professora auxiliar do Instituto de Odivelas,
no termos dos artigos 1.0 e 3.° do Decreto n.? 39 919,
de 2:3 de Novembro de 1954, e artigos 1.0 e 2.° do
Decreto n." 4-0 1~2, de 8 de Abril de 1955.
(Por portaria ele 2 de Outubro de 1\)58, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 9 do mesmo mês. São
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.U 22257)

Maria ândida Balcão Fornandos R is, professora agregada do 8.° grupo dos liceu - nomeada, a titulo eventual, prof s 'ora auxiliai; do In tituto de Odivelas, nos
termos do artigos 1.0
3. ° do D croto n. ° 39 9H),
do 22 do ovombro do 1954,
artigos 1.0 e 2.° do
Decr to n.? 40122, do 8 elo bril de 1955.
(Por portaria de 2 do Outubro de 1958, da Repartição Geral,
visada {leIo 'l'ribunal de Contas cm !l de Outubro de 1958.
ão devidos emolumentos, n08 termos no Decreto 0.° 22257).

Ccsaltina

do Nascimento

ilva

nomeada

professora

voutual de Religião o Moral do ln tituto de Odivelas,
durante o ano I ctivo de 19:'>-1959, nos termos dos
artigos 1.0 e 3.° do Decreto n." 4-01:32, de 8 de Abril
d 1955.
(Por portaria ele !) de Outubro de 1!)58 da Repartiçllo Geral,
visada pelo Tribuual do Contas CIO
do mesmo mês, São
devidos emolumentos, 1I0S termos do Decreto n.O 22257).

28

VII-MELHORIAS

DE PENSOES

l;~ rectifi a<1a para 22. i 610, ti sd 1 d
utubro de
1n~)4, a pensão anua 1 do r . rva do 17.H t$~O, atribuída p la. Ordem do E.ré,.cito 0.0 5, 2.a série, do 1056,
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ao tenente de infantaria, na situação de reserva, Raul
Crespo, por se ter verificado não ter sido devidamente
calculada.
(Por portaria de 28 de Julho do 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes foi
atribuído, nos termos do artigo 5.0 do Decreto-Lei
n. o 41 654, de 28 de Maio de 1958, aos oficiais, na
situação de roserva, 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, de 31 de Dezembro de 1937:
Coronel de infantaria António Eduardo de Oliveira
Faria, 72.000.$, desde 1 de Julho de 195840 anos de serviço.
Coronel de infantaria Arnaldo Alfredo Fontes,
72.000a, desde 1 do Outubro de 1958 - 40 ano
de serviço.
Coronel do artilharia Luis Falcão Mena e Silva,
72.000tS, desde 1 de Julho de 1958 - 40 anos
de serviço.
Tenente-coronel de infantaria Armando de Oliveira
Mira Saraiva, 48.180-t$, desde 1 de Agosto de
1958 - 31 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do E. ército António da Costa Calão, 36.7201$, d de 1do
Julho de 1958 - 36 anos de serviço.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958~visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Novembro de lu58. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Concedido o abono do melhoria de pensão que lhos foi
atribuído, ao abrigo do artigo 5.0 do Doer to-Lei
n. o 41 G54, do 28 de Maio de 1958, aos oficiais, na
situação do resorvu,"'om seguida mencionado ,por lhos
ter sido revista a sua ponsão:
Coronol do corpo do stado-mnior Jorgo 1\1ário
Apolinário L aI, GG.300,.s, d sdo 1 d Julho d
1958 - 34 anos do serviço.
Coronol de ong Ilharia Caetano Mario da
unha
Reis, 56.9001$, desde 1 d Agosto d ln;, -:lO
anos de serviço.

2.' Série
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Coronel de engenharia Manuel Quirino Pacheco de
Sousa, 65.100·, do de 1 de Julho de 1958 - 35
anos de serviço.
Coronel do serviço de administração militar António Baptista da Co ta, 61.200tí, desde 1 de Agosto
de 1958 - 34 anos de serviço.
Capitão do quadro do serviços auxiliares do Exército António Monteiro Prudente, 35.700;$, desde
1 Julho de 1958-35
anos de serviço.
Capitão chefe de banda do mú ica José João Duarte
Craveiriaha, 33.660,$, desde 1 de Agosto de
1938
:33 ano de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Cândido Aleixo, 23.740;$, desde 1 de Julho
de 1938 - 33 anos do serviço.
T nente do quadro dos serviços auxiliares do Exército António d Almeida Mendes, 28.080a, desde
1 de Julho de 1938 - 3G anos de serviço.
Tenente do quadro do' erviços auxiliares do Exército Domingos Roque Belo, 27.8001$, de do 1 de
etembro de 195 - 35 anos do serviço.
T n nte do quadro dos serviço auxiliares do Exérito José Joaquim, P roira Galvão, 28.822~80,
d sd 1 d Julho do 19.')8 - 3G anos d serviço.
(Por portaria de G de Outubro do 1958, visada pelo Tribunal
de Conta' 010 22 de Outuhro de 1958. Não :siio devidos
molurnentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

'oncedido O abono de melhoria de pensão que lhos foi
atribuídc, nos termos do artigo 5.0 do Decreto- Loí
n.? 41 G5-1:,de ~ de Maio d 1958, aos oficiais, na
situação d res rva, em eauida mencionados, por
torem compl tado o número de anos de serviço que
a cada um vai indicado, ao abrigo do artigo 8.° do
cr to-L i n.? 2 -1:2, de 31 de D zembro de 1937:
Brigad iro eraduado n nato Ferraz do li aventura,
6 .40 " d ..d 1 d Julho do 1958-3
anos
de " rviço.
orou 1 do corpo do . tado-mnior Joaquim Manuel
ela osta Júnior, G i.H ~,d sd 1 d Julho d
19;)
:l-i anos do, rvico.
1 d infantaria .)0,' Vítor Mat UH abral,
7:?
. ti .d 1 d Julho do HY -40 auos de
rviço.
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Coronel de infantaria António Rodrigues de Moura,
72.000~, desde 1 de Agosto de 1958 - 40 anos
de serviço.
Coronel de infantaria
Acácio Borges da Silva,
72.000;$, desde 1 de Setembro de 1958 - 40 anos
de serviço.
Coronel de infantaria Francisco Lima Ferreira de
Carvalho, 72.000;$, desde 1 de Setembro de
1958 - 40 anos de serviço.
Coronel de infantaria António Coelho de Sampaio,
68.400;$, desde 1 de Julho de 1958 - 38 anos de
serviço.
Coronel de infantaria Jaime Pereira de Carvalho,
68.400~, desde 1 de Outubro de 1958 - 38 anos
de serviço.
Coronel de infantaria Raul Barbosa Ferreira Vidigal, 65.1001$, desde 1 de Julho de 1958-35 anos
de serviço.
Coronel de infantaria Fausto José de Brito e Abreu,
63.820~80, desde 1 de Julho de 1958 - 34: anos
de serviço.
Coronel de infantaria Aldemiro Carlos Nunes Correia, 59.400~, desde 1 do Outubro de 195833 anos de serviço.
Coronol de artilharia Francisco da Rocha Ferreira
Júnior, 69.408~, desde 1 do Setembro de 195838 anos de serviço.
Coronel de cavalaria António Carlos Garcia de Oliveira Reis, 70.2001f" desde 1 de Setembro de
1958 - 39 anos de serviço.
Tenente-coronel de infantaria António Mato
ilva
Freire, 60.000~, desde 1 do Julho de 195840 anos de serviço.
Tenente-coronol de infantaria António
1 m nte de
Sousa Gomes, 60.000$, desde 1 de
tembro
do 1958 - 40 ano d serviço.
'I'enente-coronel
de infantaria Manuel Pedro Rodrigu 8 Pardal, 58.5001f" d sd 1 d
t rubro
de 1958 - 39 anos de serviço.
Tonente-coronol de infantaria Francisco d Lucena,
50.436.5, desde 1 do Julho d 195 . :.32anos de
serviço.
Tenente-coronel
do ervíço do adruinistração militar
upertino Alves Gomes, 51.
;$, d sd 1 do
Julho de H)58 34: anos de serviço.

íl.' Série
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Tenente-coronel de engenharia António Maria Ferreira Basto, J9.920r$, desde 1 de Julho de 195832 anos de serviço.
Tenente-coronel farmacêutico Miguel Barcelos da Silva
Maia, 57.000tS, desde 1 de Agosto de 1958 - 38 anos
de serviço.
Tenente-coronel farmacêutico Homero Ferreira, 60.000~,
desde 1 de Outubro de 1058 - 40 anos de serviço.
Major de artilharia João P dro Correia de Matos, 45. 120a)
desde 1 de Setembro de 1058 - 32 anos de serviço.
Major de engenharia
Vitorino Marques Esparteiro,
46.530$, de 'do 1 d Julho de 1H58-33 anos de serviço.
Major de engenharia Arnaldo Carrilho, 3G.GÜ0:5,desde
1 de Julho de 1K)8-26
anos de serviço.
Major de engenharia Ernesto
érgio Jaime Leal, 33.7501$,
de de 1 de Julho de H)58 - 25 anos de serviço.
Major médico Adalberto do Sousa Dias, 51.300·5, desde
1 de etembro de 1958 - 38 anos de serviço.
Major médico graduado António de Deus Mouga Rodrigues, 34.5GOB, desde 1 de Julho de 1058 - 32 anos
de serviço.
Capitão médico Manuel ân~ido Ii aria Monteiro, 34.5601$,
de de 1 de Julho de 1958 - :~2 unos de serviço.
T n nte do quadro dos orviços auxiliares do Exército,
António Augusto Santos Romão, 22.6:ZO·S, d sde 1 do
Julho de 195 - 2U anos do serviço.
(Por portaria de () (10 Outubro de 1U5 , visada pelo Tribunal
de Contas um ~~ de Outuhro de 1!)5 . Não são devidos emolumento ) nos termos do I croto n.O 22257).

Conc dído O abono d melhoria do pensão, nos termos
do artigo 5.° do Decreto-Lei 11.° 41 654, de 28 de
Maio do 1958, ao coronel de cavalaria, ua situação
d r 's 1"\'1\, arlos l\faria do Carmo, no quantitativo
d G .4006, desci 1 de Agosto de 1958, por tor
completado mais um ano do serviço ao abrigo do artig .0 do D 'CI" to-Lei n." 2 40J, de :31 ele D zombro
d 1U:37, }la.' ando a .ontar, d sue a r ferida data
d 1 tI .\gosto do corrente ano, 3 anos do serviço.
E:ta portaria uno trai': ncurgos para o Mini ·tório do
K' \1' 'ito por o of .ial acima r f rido fiO on ontrar
na . itunção d nd i(10.
(Por portaria II • G de Outubro do 1058, visada pelo Tribunal
d 'unta
'10 13,10 utubro de lU5 .
8;io devidos emolumento ) 110 terlllo tio J) ier to n. ° 22 :!57).
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DECLARAÇOES

Contagem de antiguidades:

1) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que lhes vão indicadas os seguintes oficiais,
promovidos pela presente Ordem do Exército:
Corpo de generais

Brigadeiros João Máximo Tassara Machado, Augusto Manuel das Neves, Raul Cordeiro Pereira
de Castro, Francisco António Pires Barata e José
António de Saldanha Oliveira e Sousa, desde
7 de Outubro de 1958.
Corpo do estado-maior

Coronel José de Oliveira Vitoriano, desde 7 de
Outubro do H)58.
Major Paulo Eduardo Silva de Gouveia Durão, desde
8 de Outubro de 1958.
Infantaria

Majores José Manuel Alves Ribeiro e Jaime António Tavares Machado Banazol, ambos desde 23
de Setembro do 1958, e Manuel Ferreira Nobre
Silva, desde 1 de Outubro de 1958.
Artilharia

Coronel Alborto Coriolano Miranda da Costa, de do
7 de Outubro do 1958.
Cavalaria

Major Joaquim José das Dores, desde 2G de Setombro de 1958.
Major com o curso complementar do o tado-maior
Luis Carlos Abreu de Barros e Cunha, desde
27 do otcmbro de 195 .
Engenharia

Tonentes-coronói . Virgíllo orafim Cardoso Per ira,
desd 10 d Outubro de 195 , e Artur Augusto
Lopes, Duarte J osé Martin. da Costa Por ira,
J osé Magro Romão o Iná io ...~avi r '1' ix ira da
Mota, todos desde 24 do Outubro d 195.
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Majores Eduardo Augusto Nunes Garcia e Guilherme Bastos Moreira, ambos desde 10 de Outubro de 1958, José Augusto Salvador 'I'ribolet,
desde 17 de Outubro de 1958, Artur Vieira e
Armando Luí Rebelo da Silva, ambos desde
24 de Outubro de 1958.
Quadro do serviço de material

Capitães António Joaquim da Natividade Pimenta,
de de 19 de Agosto de 1958, e Joaquim António de Almeida. Farinha, desde 2:3 de Outubro
de 1058.
~) Passa a contar a antiguidade do actual posto desde
1 de Dezembro de 1957 o capitão de infantaria Duarte
Dia Marques, ficando na escala respectiva imediatamente à squerda do capitão J OS0 Ramiro Pereira de
Alm ida 'anel .
Colocações e desempenho de funções:

3) Deixou de desemp nhar as funçõ s de presid nte da.
Comi ão Administrativa das a a' de Renda. Económica
para o Exército, a seu P dtdo, O general, na situação do
r forma, Alb rto
ue 1'1' iro Peixoto
unha.
4) Pr sta sorvi o no 'ecr tar iado-Gornl da. Def sa
Nacional, desde 9 de Ago, to de 1K> , o general Fruncisco IIigino
raseiro Lopes.
ontinua

a pr

tal'
rviço como vocal do Coni ciplinu do gxército O g neral
Juâo larlo
u de:
uinhon s d Portugal da ilv ira,
num ado dir ctor da Arma ti Artilharia pela Ordem do
Eaército n.? ( ~.a
ri, d 1 d Agosto de 1\,)58.
ti) D . mp nhou a funçõ s de chef <lo stado-rnaior
d comande militar da ilha T rc ira, d 17 d Maio a
19 d :..; ternbro do 01'1' ntt uno, o capitão do corpo do
stad -maior ~ranu 1 Amorim d
ou 'U M nos s.
7) Pr ist u , rviço na junt, ti r crutarn nto do distrito (h r icrutam nto
III bilizuçao
n." 10, d () a 11
d Outubro (1 1<;), o corou 1 de infantaria, na situa,1io d' r . rva Ad ilino F rr ira F1' "co.
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8) Prestou serviço na junta de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização n.? 12, de 6 a 11
de Outubro de 1958, o coronel de infantaria, na situação
de reserva, José da Costa Figueiredo.
9) Prestou serviço na junta de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização n.? 14, de G a 11
de Outubro de 1958, o coronel de infantaria, na situação
de reserva, João Pereira Tavare .
10) Prestou serviço na junta de recrutamento do distrito de recrntamento e mobilização n.? 17, de 17 de
Setembro a 20 de Outubro de 1958, o coronel de infantaria, na situação de reserva, António da Encarnação
Santos Vieira.
11) Prestou serviço na junta de recrutamento do di trito de recrutamento e mobilização n.? 12, de G a 11
de Outubro de 1958, o coronel de infantaria, na situação
de reserva, J o é da Costa Figueiredo.
12) Prestou servico na junta de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização n.? 1, de 6 a 11 d
Outubro de 1958, o coronel de infantaria, na situação
de reserva, Eurico da ilva Ataide Malafaia.
13) Prestou
rviço na junta. d recrutam nto do distrito de recrutamento
mobilização
n. ° 10 de 6 a 11
de Outubro de 1U5 , o coronel d iufantaria, na ituação
de re erva, Adelino Ferreira Fre coo
14) Deixou de prestar serviço na Legião Portuguesa
desde 6 de
utubro de 1958, o oron 1 d infnntaria ,
na situação de ro erva,.To
Mont iro da Rocha P ixoto.
15) Pre tou s rviço na junta. de ro rutam nto do distrito de recrutam nto o mobilização n.? 5, d 6 a. 11 elo
utubro de 195 , o coron 1 do infantaria, na ituação
do re erva, Alfredo da ilva Cardoso.
16) Deixou do prestar
erviço na L gião Portugu SIl,
desde 1 de utubro d 1 5 ,o
orou 1 d infuntarin,
na situação de roa rva, António Eduardo d
liv iru
Faria.
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17) Prestou serviço na junta de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização n.? 19, de 29 de
Maio a 10 de Setembro de 1958 e de 6 a 11 de Outubro de 19::>8, o coronel de infantaria, na situação de
reserva, Gregório de Paiva Cunba.
18) Prestou serviço na junta de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização n.? 13, de 5 a 12
de Outubro de 19::>, o tenente-coronel
de infantaria,
na situação de re erva, Acácio Joaquim Gomes.
19) Completou, no regimento de infantaria n.? 1, em
16 de Outubro do corrente ano, o tempo de serviço a
que se refere a alínea b) do artigo 72.° do Decreto-Lei
n. ° 36 30.,1"de 24 de Maio de 1947, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, do 18 de Setembro de 1952, o tenente coronel de infantaria, da 2. a Repartição da 1.a Direcção-Geral

deste Ministério,

Luis Estorninho

Neves.

20) Prestou erviço na junta de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização n.? 11, de [) a 12
de Outubro de 1938, o tenente-coronel de infantaria, na
situação de reserva, João José da ilva Dias .

•
21) Doixou do prestar serviço no di trito de recrutamonto e mobilização n.? ,desde 12 de Outubro de 1958,
o tenente-coronel de infantaria, na situa -ão de reserva,
Alfredo Augu to Soare

Ribeiro.

2:?) Deixou de pre tal' serviço na Obra Social do
Exército e Aeronáutica, de de 7 de Outubro do 1958,
o tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva,
Joaquim IIermetério Adrião de 'equoira.
~:3) Deixou de pre tal' serviço no regimento de artilharia pe ada n.? 1, desde 9 de Outubro de 1958, o major
d artilharia João cares Vitor de ousa Vairinho.
~4) Deixou de pr tal' s rviço na 1.o Repartição da
2. aDir cção- eral, d de 11 de Agosto de 1958, pasando a pro tá-lo der de a mesma data, na Direcção do
, rviço V t rinário Militar o major de artilharia, na
ituação

de r

rva

F ilix J o

Antunes.

23) Ex rce a funçõe d . r tário d
. gx. a O Mini tro da Pr id ncia d d 3 de Outubro do corr nt
ano,
t D nt ti cavalaria Justino ..\UI'U to ~Iara Pinto.
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26) Continua
prestando
serviço
como director
da
Assistência
aos Tuberculoso
do Exército
o coronel
médico
João Manuel Rodrigues,
que pela presente
Ordem do Exército transita para a situação de re erva.

27) Prestou serviço na junta de recrutamento
do di trito de recrutamento
e ruobilização
n." 19, no corrente
ano, de 29 ele Maio a 10 ele otembro, ambos inclu ive,
o de 6 a 11 de Outubro,
também inclusive,
o tenente
miliciano
médico na situação do lic nciado, do c ntro
de mobilização
de infantaria n.? 19, António Alexandrino
dos Santo
Ribeiro.
2R) Prestou serviço na 1. a Repartição da 2. a Dircccão-Geral do Ministério
elo Exército,
para efeitos do artigo 71.° do Estatuto
do Oficial do Exército,
do 24: ele
Mar~o a 17 de Outubro de 1958, o major do serviço de
administração
militar Américo
do Patrocínio,
do In tituto Profissional
dos Pupilos do Exército.
29) Continua pr stundo sorvico no batalhão de sapnde .aminhos do ferro,
m r gim d acumulnçã
até 17 do Dozern 1>1"0 do corr nt
ano, o teu nto do'
quadro dos serviços auxiliar s do Exército Artur Afonso
'I'ição, qu ,pela pr H nto 01'(/1'111 do E,l'h'('lto é colocado
no c ntro de mobilizacão d
ng nharin n.? f).

dores

30) Deixou do prestar
rerviço
laria n.? 8, desde 1 d Outubro
quadro do
de r serva,

serviços auxiliar
Manuel Birra L

no regimento

d

1D5,

d

avu-

O t n nto do

. do I<~xército,

na ituação

itão.

31) Continua apre tar serviço no Quart 1- n rul ti
Gov rno Militar do Lisboa o capitão d
• tinto quadro
de picadores
militare
Álvaro da unha FrnziLo P r irn,
que, pela pre ento Ordem do Exército tran ita para u
situação de reserva.
Cursos:

32) Foi
Comandos,
corpo do

nom ado para fi frequên ia do curso do Altos
no ano 1 tive de 10;) -H);>O, o ('01'011 1 do
o itado-mnior F'ornando dos :-;nntoH 'ostll.

3:3) Frequ
Militar

ntarnm

do Educação

com upr v itnm nto n
Jentro
Ftsica, I<~quitaçit
I) sportos,
no
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de 1957-1958, o cur o de instrutores
seguintes oficiai :

ano lectivo
esgrima, o

de

Infantaria
Alferes
Alfere

arlo Alberto Cardoso Pimenta.
Jo é .Júlio de Azevedo Vilarinho.

Alfere

João

Alfere

Rui do

A e te

oficiai

endo, porém,

lhes

)fanuel

Artilharia
de Moura

da Rocha Rígueira.

Cavalaria
Santo Ferreira

l~ernandes.

deve

er averbado
averbada
qualqu

aquele

curso,

não

r especialidade.

34:) Frequ
instrução
d

estágio
guint

S

ntaram com aprov itamento, no centro de
artilharia
de costa, no ano de 1H56, o
d esp cializução de artilharia d costa, os seoficiais de artilharia:

)fajor
António
L onilo
apitã

(lo .• 'anto·

Eucénio

Gonçulv
Jonuths

:1:» Fr

de Alrn

ida.

..

Múrio B lo (I Jarvalho.
Inácio
Gucd . Machado
anta Martu.
Mál'i Lourenço
Pir s.

A .st
dud '.

l1<1pO

oficiais

~ÍI]lol s do Vadro

nao (; averbada

qu ntou com aprov

qualquer

itamcnto,

esp ciali-

no Centro

Mili-

tal' ti. Educação 1, ísicu, Equitação O 1) sporto,
no uno
1 ctivo (I 1. ;)7-1 n;) " o curso do aporfeiçoamonto
cio
instrutor,
dr sgl'illlu. o alier , do artilharia .JOStl Carlos
'a. tanh ira da
osta.
\ este olil'ial não é av rbuda
quulqur l' :]1 ciulidndc.

'*

:31i) Por II spacho mini t rinl do
de Outubro do corIIt :1110, fui rlispen ado lia fl'oquPll(·ia
do ('Ul'SO d
promoção
a l'apit:lII. 110 :IIlO I ctivo d ln;> -lU;)D, o
tennut
d
nu nharin Francisco
POII!'o do livr ira Si11\0(',<.
m n'1'<:o 110 Est (lo da Ínllia. Est olicial d \' 'l'll
'I' Ill'UlllOYido
:10 )lll tu illl tlinto,.
Ih ]I'rt nClll' a Jlro-

r

I
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durante
o tempo de expedição,
o primeiro
curso do promocão a capitão
após o seu regresso
à metrópole.
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e frequentará
que se realize

37) Foram nomeados
para a frequência
do estágio
junto do curso de Altos Comandos,
no ano lectivo de
] 958-1959, os seguintes coronéis:
Nicolau

Serviço de saúde militar
José Bettencourt.

Serviço de administração
José Domingos Lampreia.
Acácio Monteiro Cabral.
Manuel Domingos.
Carlos

Luciano

militar

Serviço de material
Alves de Sousa.

38) Por despacho de 8. Ex. o. o Ministro do Exército
de 23 de Outubro de 1958, foi criado o curs o para promoção a capitão (informações,
operações e serviços) do
erviço de administração
militar, que sub titui o curso
técnico para promoção
a capitão do mesmo serviço.
39) Tendo frequentado
com aproveitamento,
na escola
do tran missões
do oxército
dos Estados
Unidos,
m
Ford Monmouth, Nova Jérsia, o cur o de oficial do
manutenção
de material
de transmis õo , o major do
serviços
técnicos
de manutenção
do quadro do
rviço
de material
Alexandre
Gonçalves
a par, é-lhe p rmitido fazer uso do re pectivo distintivo,
no termos do
§ único do artigo 55.° do Decreto n.? 37221, in ert na
Ordem do Exército n. ° 8, 1. o. érie, do 194 .
40) É nomeado

para a frequência
do curso para proa oficial superior
do serviço de material, no ano
d 19::> -1959, o capitão do quadro do H rviço
de material ( ng nh iro) Carlos Amaro
d Az v do

moção
lectivo

á

Ferraz.
41) Declara-H
que, no t rmos do artigo 2.° (lo 1'gulnm nto aprovado
pelo D croto n." 24407,
d 21 de
Junho
d um.!, está ab rto coneurso
para pro n 11iroento da vacatura
d chof
d banda d músi a qu
ocorra a parti)" da data da pr FI nt Ordem do Exército.
Conformo o disposto no § 1.0 do citado artigo 3.°,
l"\t
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concurso válido por dois anos, a contar da data fixada
no artigo 55.0 do referido regulamento.
42) Relação dos alunos que terminaram o curso
Escola do Exército no ano lectivo de 1957-1958:
Números

Nomes

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

da

Cl assíflcação

Número
de
ordem

-----

----

Engenharia
2·12
515
77
512
152

Fernando Luís da Costa Ferreira
João Luís Cunha de Paços Pereira de
Castro .....
_ ...
__ ...
António Eduardo Domingos Mateus da
Silva.
_ ..
_ .....
_ ....
Alberto Garrido Baptista.
Armando Rodrigues Gago

13,05

1

12,80

2

12,70
12,35
12,28

3
4
5

13,90
13,80
13,80
13,55

1

Infantaria
56
176
63

130
469
117
74
:338

110
447
168
7

348
47
248
140
109
65
278
43
43

353
J.10

253
165
245

364

António José da Silva
Antónío Manuel Cunha
avarro (a) .
António Moreira de Almeida Correia.
Hui Amândio Pereira Marcelino.
Ror)rigo Alfredo de Sousa Lobo de
AviJa (a) . _ . . . . ..
_ ....
Manuel Vítor Morgado Carmona Ferro
Francisco António Hicardo Dias da Sil va
Rebelo Gonçalves
Amér.ieo das Dores Moreira.
.
Óscar António Gomes da Silva
José Augusto Serra Pinto. . . . . _ .
António
Maria Cardoso do Almeida
Coimbra (a). . . . . . . . . . . .
Joaquim Tavares Cristóvão.
_ ...
_
Teotónio José de Carvalho Ribeiro Pereira . . . .
_ .
. .
Fernando José Brandão Lopes Pinto ..
Mário José Vargas Cardoso (a) ....
José Pedro Mende Franco do Carmo (a)
Manuel Jorge Mota da Costa . _
.
Carlos Alberto Gonçalves
.
João Manuel Carreiro Bar bosa . . . .
Paulo Corroia llormigo.
. . . . . . .
António Virgílio da Cunha Magalhães
Hoeiro (b). . . . . . . . . • • . .
Francisco Pinheiro da ilva (a) . __ .
Vald nmr 'csinando Monteiro Baptista
Álvaro AUgUbtO de ou-a Guedes (a) ..
Fernando Cei o Martins Cardoso do Amaral _
Am ílcar Ferreira da Silva Lúcio.
Valtor da Hilva Almeida «(I).

13,45
13,45

2
S
4

5
6
7

13,40
13,30
13,25
13,20

10

13,15
13,15

12

8
9
11

13,10
13,05
13
13
13
12,90
12,85
12,75

13
14
15
16
17
18

12,60
12,60
12,60
12,55

21
22
23
24

12,55
12,45
12,40

25
26

10
20

27
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60
67
87
146
177
92
298
430
50
81
223
52
439
453
89
394
84.
53

-:16
85
212
259
72

N.o 12

elasslllcação

Nomos

António Pedro Simões Vagos .....
Alfredo Jorge Ribeiro Mota Cardoso (a)
José Medina Ramos .........
Vasco José Oliveira Vilas Boas (a) ..
Adolindo
Augusto
Fernandes
Amarante ~a) . . . . . . . .
Manuel Gonçalves Mesquita.
Luís Manuel Dias Antunes
José Verdasca dos Santos.
Alberto
antiago de Carvalho.
João Manuel da Fonseca Inácio
Elvino Gaspar Aleixo (e) .
António dos Santos Frias.
Luís Armando Florêncio Tovar de Lemos
.Iosé Joaquim Pontes Fernandes .
Sebastião .Iosé Pires Mourão . .
António Manuel Pacheco Rosa
Joaquim Pir('s Antunes Rapoula , . . .
António
.1aques Favre Castcl Branco
Forreira
Cavalaria
Manuel .J úlio Matias Barão da Cunha
.Iorgo Manuel Pereira Tadeu Ferreira
José Alberto Meneses Pereira Monteiro
Rui Eduardo Anselmo do Oliveira Soares
Fernando Manuel dos Santos Barrigas

Lacerda.
Fernâuio Luís Franco

2." Série

......

227
2!)5
23!l

da Silva Ataíde
J<'iIomcno Jorge Malheiro Garcia.
Jo t', Henriques Catroga In\Jti

3G8
27()
371.
4!)
110
Gl

José Rodrigues Tavares

Número
de
ordem

---

--

12,4.0
12,3:)
12,35
12,30

2
2!)
30
31.

12,30
12,30
12,25
12,15
12,05
11,95
11,90
11,90
11,80
11,75
11,60
11,50
11,25

32
33
34
35
36
37
3
39
40

11,20
1<1,50
13,-:10
13
12,!l0
1~,55
1~,15
11,!)5
11,GO

41
42

43
41
.15

1

~
3
,l
fl
G

7

Artilharia

a32

11a

48
:175
3!)7
13~
21:3
401
H7
26G

Pimontol
Joâo Pedro Pereira Rodrigues.
Luis Fernando M:whado do i::) ousa Vicente
Alberto
larquos da Silva ....
Manuel do Azevedo Moroira Maia
Corlos HoclriglH'H orreia .
.loão Pires da Cruz ....

Manuel

))Ü'g"UOH

II aIlIO!!.

Alhano do J<'ig-uein'do (l ousa.
Mauuol da Gosta Lopes ......
.101'1:;1' Mamu-l Loho Rilvc~tro .raça
Hui Dias de .lusus «(I) .....•..
J)t\11i1Il do Sousa GOll\~aIVellCorr lo ..
Manuel .Jorgo Dia' dr' ~o\l~a Fip-neir(\(lo
Carlos. All'::\IIdrr do Lacerda Marqul's
da • ti \'a (a) . . . . . . . . _ . . .
'alvatlor .Julião dI' arvalho Gil rreiro

15,55
14, O
14,·10
] 1,25
13,9:í

1:1,70
13,()1)
1:3,40
13,3fí
1:3,:30

is.ro

13,05
13,05
13

1
2

a

4.
I)

li
7
!)

lO
11
J:!

J3
1I

12, :>

1:;

J!.l, :í

Hi
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ClnR8lficação

Nomes

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

Número
de
ordem

---------

Hui Manuel Viana de Andrade Cardoso
elson de Almeida Matos.
..
'.
Fernando Mesquita Rito Raimundo
.
Manuel Valeutuu de Oliveira Nunes.
Vítor Manuel da Ponte da ilva Marques (a).
Dama ccno Maurício Loureiro Borges
João António Duarte Figueira.

12,80
]2.65
12,60
12,55

17
18
19
20

12,10
12,10
11,85

21
22
23

Serviço de administração militar
19

8
42
311
429
2
330
G
Ó

5
O
1
306
18

GU
11

25
15
1;~

3.
3
4
(n)
(b)
(c)
(")
«)

Raul da Costa Dionísio.
Fernando Gonçal ves Roberto .
:\Ianuel de Oliveira Rego . . .
Licínio Carlos Pre a Furnandes
lteinaldo Cavaco Gonçalves ....
Alfredo António Cândido de Moura
Amílcar Dias de .\ lmeida.
Emídio .losé Brandão dos 'antos Marques
António
arrloso Ferreira da Costa
António Silva Dores (d)
.
I" 'rnan?o ))jo~o ('?ucelro (e)
.
.Jorge' antes
arciso .
.
Hog-ério Si·rgio dos Santos
achide
Manuel Pinheiro Pelioano . . . . .
.Tosé António lnt· Quinta (a).
-Iorge da H('~,urreieão Vieira
António do Alnu-ida
'Ianuel António da Silva Broguoira
Joaquim lh'lgado Tom"· . . . . . ..
Alexandre .lorze Heis de 'ousa Franco
António Alberto Bravo Ferrrira
.
António
Bar reto Ho a

;o,Illlor 10m
rre'lu~l1tou
Maior Id,(do.
.' ail IUlIlRo
1-: au. tl iado

de, alore ••
o cur C) em menor

número de aDOS.

de flr.~a.
1I0ln A. III nela aos ·r"her~"lo.os

do Exército.

15,25
13,85
13,70
13,35
13
12,95
12,85
12,65
12,55
12,fiO
12,50
12,45
12,40
12,35
11,85
11,85
11,75
11,70
11,60

11,55
11,35
11,20

]

2
3

4
/)

o
7

8
9
10

n

12
13
14
15
16
17
18

lO
20
21
22
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Pensões de reserva:

43) Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
mencionados, que pela presente Ordem do Exército transitaram para a situação de reserva:
General Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal108.000~.
Brigadeiro Lino Dias Valente - 96.000t$.
Coronel de infantaria Manuel das Dores Madeira
Júnior - 63.000i$. Tem 35 anos de serviço.
Tenente-coronel de engenharia Amadeu César Leal
da Silva - 51.480t$. Tem 33 anos de serviço.
Tenente-coronel
de engenharia,
José Domingos
Peres Garrido - 48.3601$. Tem 31 anos de erviço.
Coronel médico João Manuel Rodrigues - 72.000:$.
Major do extinto quadro auxiliar de engenharia
João da Costa Martins Júnior - 45.150$. Tem
35 ano de serviço.
.
Capitão do extinto quadro de picadore militares Alvaro da Cunha Frazão Pereira - 39.780/$. Tem
39 anos de serviço.
Diversos:

44) É contado como serviço militar para todos os
efeitos o tempo que o major de infantaria Artur João
Cabral Carmona desempenhou como comandante militar,
cumulativamente com o cargo de governador do distrito
de Damão.
45) Pertencia ao batalhão de caçadore n.? 4 (forc;as
expedicionárias ao Estado da índia) o alferes miliciano
de infantaria Manuel Elias Romão Martins, que, por
portaria de 22 de Agosto do 1958, in erta na Ordem do
Exército n. o 10, 2.11 érie, de 1 do ' tembro do me 'mo
ano, foi colocado na situação de adido na provincia de
Angola.
46) Passou à comissão voluntária,
nea c) do urtigo 3.° do Decreto n.?
Setembro de 1954, desde 14 de D z
Estado da índia, o alferes miliciano

nos termos da
39 10, d 14
mbro d 1956,
d artilharia,

nllde
no
do
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daquele

comando,

47) Para efeitos de rectificação
dos respectivos
documento
de matrícula se declara que é de 21 de Dezembro de 1892, e não de 1 de Dezembro
de 1892, a data
de nascimento
do capitão do extinto quadro auxiliar do
erviço de saúde, na ituação de reserva, Jerónimo Malafuia da
o 'ta.
4 ) Pertencem
dicam os capelães
que, por portaria

aos centros de mobilização
que se ingraduados oficiais a seguir designados,
de 26 de Agosto último, publicada na
Ordem do Exército n. o 10, 2. a sórie, do corrente
ano,
foram nomeados para prestar serviço de assistência religiosa às tropas durante o período de manobras efectuadas
no ano corrente:
Centro de mobilização do serviço de saúde n. o I

apitão .T oão Ferreira.
Alfere

Alfer

José Pire.
oares,
Adalberto
Tacanho

araiva.

Centro de mobilização do serviço de saúde n. o 2

Tenente
Tenente
T nente

António
António
Joaquim

Joaquim Ribeiro.
Pedro dos anto
Dias Coelho.

49) Pertenc
ao c ntro do mobilização do serviço de
saúd
n.? 1 o cap Ião João Jo é, 'araiya Diogo, que, por
portaria d _ü d Aco to último, publicada na Ordem do
Exército n.? 10, 2.a ~éri , do corrente ano, foi graduado
no posto de capitão e nom ado para pr star assistência
r ligiosa üs tropa
durante o período de manobras efectuada
no ano d corrent
.
;)0) P rtencia

ao hatulhilo

do caçadores

n.? 5 .(~'o~·<:as

xp diciouárias
ao Est<tdo da índia) o ulf res miliciano
<!t infantaria vl o. Reis Buratn, qu , por portaria de
~2 de A costo d 19~) in rta na Ordem do Exército
n." 10, ;I.a séri ,11
1.' tambro do mesmo ano, foi
colo ad na situaçâo d adido na província de Angola.
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Rectificações:

51) Declara-se que foi de 27 de Maio a 1 de Setembro
de 1958 que prestou serviço na junta de recrutamento
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 1 o coronel de infantaria, na situação de reserva, Carlos Barreiro
Pais de Ataide, e não de 2 de Junho a 1 de etembro,
como consta da declaração 15) da Ordem do Exército
n." 11, 2.a série, de 1958.
52) Declara-se que foi de 27 de Maio a 29 de Julho
de 1958 que prestou serviço na junta de recrutamento
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 11 o coronel de infantaria, na situação de re 'erva, Eurico da
Silva Ataide Malafaia, e não de 2 de Junho a 29 de
Julho de 1958, como consta da declaração 5) da Ordem
do Exército n.? 11, 2.11 série, de 1958.

53) Declara-se que foi de 10 de Maio a 7 de Ago to
de Hl58 que prestou serviço na junta d recrutamento
do distrito do recrutamento
e mobilização
n.? 17 o
coronel de infantaria, na situação do reserva, António
da Encarnação Santos Vieira, e não de 10 de Jfaio a
25 de Julho, como consta da declaração .,1) da Ordem do
Exército n. ° 11, 2. a séri , de 1958.
54) Chama-se Artur ::'Itiximo araiva de Aguilar o
alferes miliciano do c ntro de mobilização
d infantaria
n.? 9 que, por portaria de 28 de Maio de 195 , in erta
na Ordem do Exército n. ° 8, 2. a série, de 16 de Julho
do mesmo ano, passou à situação de oficial miliciano de
reserva, devendo ser considerado ne ta situução desd
16 de Maio de 1058, e não desde 11 do me mo mês.

55) É alferes miliciano, e não aspirant a oficial miliciano, o oficial António Joaquim Primo Üauhâo , a qu m
se refere a portaria de 17 d Agosto d 19;>8, ins rtu
na Ordem do Exército n." 10, 2.(\ ri do mesmo ano.
l

5G) Í~alferes mililiano , n;IO t n nto miliciano, o
cial António Dinis Dias de F'igueir do, a qu m 8
fere a portaria d 17 d AO'o to de lU;) , in rta
Ordem do Exércüc n. o 10, 2. a iéri , 1 d ~ t mbro
mesmo ano.

ofirena
do
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,-)7) Deve ser considerado
na situação
de adido no
E tado da índia de de 1 de Setembro
de 1958, e não
desde 14 de •\gosto do mesmo ano, o alferes miliciano
d infantaria
Manuel Gonçalves de Morais, que, por
portaria de :22 de Agosto de 1958, inserta na Ordem do
Exército n. ° 10, 2. a série, de 1 de Setembro do mesmo
ano, foi colocado nesta situação.

;») hama-se Carlos ] )omingues Dantas da Cunha o
alf r . miliciano de engenharia referido na declaração 34)
da Ordem do Exército n." 10, 2." série, de 1 de Setembro
do 19.) .
,-)9) Chama- e Feli bino Augu to Madeira. o tenente
miliciano médico, do centro de mobilização
do serviço
do aúd
n.? 2, que, por portaria de 27 de Setembro
do corrente
ano, in serra na 01' (em do Exército n.? 11,
érie, do 1 de Outubro ele 1958, passou à situação
2.a
d oficial miliciano de reserva.

de

GO) Pert ncem ao entro ele mobilização do serviço
aúde n.? 1, e não ao c ntro do mobilização do sor-

viç o d saúd n.°:2, os cap lã s graduados a seguir designados, ql1 , por por-tnria de 26 do Agosto último, puhli 'ada na Urdem do Ii.cército, 11.° 10, :2.a érie, do
corr nt ano, foram nom ades para pr star assistência
r ligior a
Major

tropa'

ilS

durant

Arualdo

d

o período

Oliveira

do manobras:

Duarte.

apitão João Lop 8 Dâma o.
T n nt Jo {> G .rulde Fr ire.
T u nt

Manuel

Xlariu Henrique.

IX - OETERMINAÇOES
1. R conh rido

(lU o p dito
r ndim nto o oficiõnrganizuc:ao d p nd , nUI?a boa parto,
da utilização
do' métodos,
pro c '08
Sl temas mat riais ultam nte ap rf içoados, hoje di I?onivois pa~'a o
manu um nto dos (lo um nto 'lU
jam produzidos
11 tran: it III ]I la IlH ma orcan iza uo ;
ia

d

quulqu r
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Reconhecido que, presentemente,
este problema carece de ser revisto e actualizado em todo o Exército,
com vista a economizar fundos, tempo e esforço pessoal
e, ainda, a garantir uma maior eficiência do rendimento
dos serviços burocráticos, e, consequentemente,
a facilitar o estudo e o andamento dos vários assuntos que
lhe respeitam;
Verificada, portanto, a necessidade de alterar o disposto no Regulamento para o Serviço do Ministério da
Guerra, posto em execução pelo Decreto n.? 17320,
de 10 de Setembro de 1929, publicado na Ordem do
Exército n.? 19, La série, de 21 de Dezembro de 1929,
e, bem assim, todas as disposições que o completaram;
Determino que uma comissão, a funcionar junto da
Repartição do Gabinete, e constituida pelos seguintes
oficiais:
Tenente-coronel
do corpo de estado-maior Jo é
Nogueira Valente Pires;
Major do corpo de estado-maior
ilvino
ilvério
Marques;
Major do corpo de estado-maior José Leite Resende;
Major do extinto quadro de oficiai do secretariado
militar, na situação de reserva, Joaquim de ou a
Brites;
Capitão do quadro dos serviços auxiliar s do Exército Casimiro J o Ó da ilva, da Repartição do
Gabinete,
apresente no prazo de seis mese , a partir da data da
publicação desta determinação,
um e tudo fundam Dtado sobre o assunto.
2. Para o efeito, o trabalho em questão d v rá compreender:

a) Projecto de norma

para o mau 'eamento d (10cumentos, em todo o Exército ;
b) Programa para a preparação do P s oal ti tinado
a pOr em execução a norma ref rida.' na
alín a anterior;
c) Programa do equipam nto nece iúrio ao fim cm
vista.
Se for julgado noc ssano, pod rá a omi 'üo stabelocer contacto com organizaçõ
ivis, nacional ou

2," Série
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estrangeiras, que pos am facilitar o estudo das medidas
em causa e, também, recorrer a técnicos nacionais ou
estrangeiro
especializados sobre o assunto.
3. A comis ão fica autorizada a corresponder-se, por
intermédio da Repartição do Gabinete, com as entidades
e órgãos dependente
do Ministério do Exército cuja
con ulta e mostre vantajosa para o bom andamento dos
seus trabalhos.
Todos o comandantes e chefes de serviço tomarão
a iniciativa de fornecer àquela comissão os elementos e
sugestões sobre a matéria que julgarem convenientes.
4. As de pesas inerente ao trabalho pedido correrão
por conta da Repartição do Gabinete do Ministro.

De harmonia com O despacho mini terial de 21 de Outubro do corrente ano, declara- e que, para ingresso
no quadro do erviço de material (engenheiros), só
poderão er con iderados os requerimentos de oficiais
que dêem entrada na 2. a Repartição da 1.a Direcção-Geral deste Mini tério até 31 de Dezembro de 1938.
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xCofre de Previdência

BALAN
dos 011

Balancete trimestral referido

RECEITA
Saldos do trlmostre anterior:
Fundo de manoio •
Depósitos à ordem
Caixa •..•.•.
Títulos do crédito.
Imóveis
•..••
Móveis o utensillos

12.000,$00
2.015.381860
20.533,$00
19:8.Jl.9Ió.70
18:802.574830
2:1.:119,$20

40:715. 784~70

Receitas do 3.· trimestre:
Quotas •••..••..
Receitas eventuais
. . .
Diversos dopósitos
•.•
Administração
de Imóveis
Juros ...•...•..
Fundo de administração.
• • • •

447.155B80
128b70
lió3MO
2 G.77ó,s00
lSfi.IíGObOO
23.3UG800
41 :663.723,130

~.' Série
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CEUS
clals do Exército

Metropolitano

a 30 de Setembro de 1958

DESPESA
»osllesa8
do 3.° trlm estre :
Substdlos hçertlneia vigente)
Subsídtcs (gorOIlc1lll\lItorior).
Substdlos om prestações .
Rendas vltuliuias
. . . .
Admlntstração
de Imóveis
<luotas (restltuiç.1es)
..
Di versos dopóstt os • . •
Fundo de administração'
.
Saldos que passalU :
Fundo de maneio
•
Depósitos
à ordem
Caixa ...•..•
Titulo.
de crõdno .
J,uÓTol

Móvois

•••••••

e utenslttos

•

4:,:1.:1\)0;;00
2.2351100
252650
2.010{J50
21. 1501i50
J .033,~40
lô3~OO
2·1.1·0,)30

12.000600
2: IliG.H73.S00
20.2751170
1\1:H:ll.28·j·)00
iH:~01.mI1'30
2:l.:ljO,~20

11:150.357/;10
41:(;(;3.723530
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XI - ANÚNCIOS
Ministério

do Exército - 3.:1 Direcçao-Geral

Nos termos do artigo 17.°, capitulo v, do Decreto-Lei
n.? 3994:1, de 25 de Novembro de 19;)4-, é aberto o
concurso para a inscrição il matricula no curso geral do
estado-maior no ano lectivo de 1959-1960, para preenchimento das vagas fixadas para cada arma a seguir indicadas:
Infantaria -- 19.
Artilharia -10.
Cavalaria - 5.
Engenharia~.
Os oficiais que desejem ser admitidos :'1 matricula do
curso geral do estado-maior deverão endereçar 01'1 seus
requerimentos a S. Ex." o Ministro do Exército.
Estes roquorimoutos, acompanhados da nota do asseritos dos requerentes, informados nos termos das alíneas a),
b), c) e d) do artigo e decreto-lei citados, rlevorão ser
rem otid os pelas vias com potentes ao Institu to do Alto
Estudos Militares, até ao dia ~O do mês de Novembro
do corrente ano.
Lisboa, 23 de Outuhro de H)f)8.
O Chefe da Repartição, interino, A. GUPI'I'U Correia} tenente coronel.

Ministério

do Exército - 3.a Direcçao-GeralServiços

Cartográficos

Estado-Maior

do Exército

do Exército

Admissão de oficiais à frequência do curso
de operadores de fotogrametria
1) Do harmonia com o d spacho do H. Ex." o .'U1>8 \crotário de Estado do Extíl'cito d ~8 do noz mhro
do 19:>7, exarudo na proposta n.? l·j. dos S rviços Uartográficos do Ext'1"eito, do 19 d Dozombro do 19;)7.

2.' Sórie
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terá lugar nestes Serviços, nos meses de Novembro
Dezembro e Janeiro próximos, um curso de operadore~
de fotogrametria.
2) São condições necessárias para admissão ao referi.lo curso:

a) Ser capitão ou subalterno do Exército do Q. P.
b)
c)

d)
e)

f)
g)

li)

ou do Q. C., na situação de presente nas fileiras ou em disponibilidade;
Ter o curso da Escola do Exército ou a cadeira
de Topografia de qualquer estabelecimento de
ensino superior;
E tar habilitado com o curso de Topografia Militar Aplicada;
Ter boa visão estereoscópica, comprovada por
te tes a realizar nos Serviços Cartográficos
do Exército ;
Po uir boa aptidão para o desenho topográfico,
comprovada pela execução de um trabalho
imple , a realizar no
erviços Cartográficos
do Exército;
Ter me no do 33.anos de idade em 1 de Janeiro
de 19;) ;
Tor boas referência
do comandante ou chefe
ob cuja ordens servo, ou tenha servido, se
for oficial do Q. C. na. situação de disponibilidad ;
g tal' colocado em Li boa, tratando-se de oficial
do Q. P. ou do Q. C. em serviço activo, ou
o tal' em ituação que não seja impeditiva da
ua ulterior colocaçiio no
erviços Cartográfico do Exército como operador de fotogrametria.

Pod 111 r qu r r também a sua admissão .11? curso do
op rad ro ti fotogralll ,tl'lU, a títll~O condicionul, 'pura
H r rn consid
rudo na falta do candidatos nas condições
ant rior . oficiuis C}U não po 'suam a habilitaçõ s da
alln as b)' c), ma.' 'ati~fac:am ~l~ restantes condições
quando não pos uam a' hablhtac;õo' da .t\lil1o~ b),
0
stejam habilitados
COIU
P lo ln nos o 3. CIClo liceal
'it:n('ias)
na
d(ll)
ndõncia
de
aprOYac;ilO
numa
prova de
(
.'
topogrulia ,a I' raliznr no: : l'VI<;()S
'artogrn fICOS (OI J'JX ército.
L'
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3) Condições de preferência. - A nomeação
didatos
à frequência
ordem de preferência:

do

curso

far-se-á

pela

2." Série
dos canseguinte

a) Maiores

habilitações
em topografia
e matérias
afins;
b) Prática anterior de trabalhos de restituição;
c) Melhores informações ;
d) Menos idade,

4) Número de instruendos. - O número de instruendos
a admitir será. de cinco, dos quais três do Q. P.
5) início do curso. - Terá lugar em 10 de Novembro
próximo.

6) Abonos. - Durante
ciais deslocados
custo.

a frequência
do curso, os ofida guarnição terão direito a ajudas de

7) Aproveitamento:
oficiais que obtenham
aprovação no curso de
operadores
de fotogrametria
e sejam propostos
pelo chefe dos Serviços
Cartográficos
do Exército estagiarão na Divisão de Fotogrametriu
pelo
prazo de três meses.
Quando
obtenham
informação
favorável,
poderão
ser propostos
para O exercício
das funções de
operadores
ele fotogrametria,
pormanentos ou
eventuais,
segundo as necessidades
dos
erviços
Cartográficos
do Exército.
Os oficiais que, tendo obtido a classificnção de Muito
bom e Bom, no curso e no estágio, tenham COIllpletado trezentas
horas de trabalho
do re stituição em aparelhos
de 1.3 ordem e versado, com
mórito, em trabalho escrito, um assunto de fotogrametria,
podem ser nomeados pura o cargo de
chofe de equipa fotograruétricn,
Os

8) O júri do concurso
documental
O da prova
(lo
topografia
a realizar
constituído
pelo chef
dos Serviços Curtogrúficos
do Exército
ou seu del gado e por
dois oficiais dos mesmos Serviços.
9) Os rcquorimoutos
do' interessados,
dcvidaruento
instruidos,
do verão dar entrada
no Estado-âlnior
do
l<jxól'eito até ~õ do Outubro próximo, inclusive.
é
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===========================
Escola do Exército
Declarações de vacatura

uo

Nos termos
artigo 20,0 do Decreto-Lei n.? 30874
lia 13 de Novembro ue 1940. e das alterações con"tallte~
do Decreto-Lei n.? ;36 2;37, de 21 de Abril de 1H±7, para
efeitos de provimento,
faz-se público que se encontra
aberto concurso para professor adjunto
cln g-ru]lo ela
19,a, 20,", ~l.. e 22," cadei rus.
19." cadeirn

20,·

-

ça"
.adeirn -

Administração
Tecnolotrin

Pública

e

Admiuistrntiva

Finan-

)Iili-

tnr.

21,& erului ru - 'erYi,o~ de Administra,ão
)Iilitar,
Es('ri t urução e Contabilidade
Mil itares.
22,& carleiru - Elementos
de 'I'ácf ica Geral. Táctica do erviço de Ad ministrnçâo
~Iilitnl',
Or<raniz;lçilo e Funr-ionnmento
dos Abastecimentos em Cnm panhn ,
Os cnud irlulos ao referido lugar clcnlH satisfazer 11S
cond ições prescritas nos artigo: I
e 1H,O do mesmo
~h,(,I'l,t() l' apresentur
lIU
secretaria
I' col ar,
at(~ :t,
I;) horns do dia a dr Dozombro de 1!li)R, as sua' doe luJ'u\,()PS feita,
PIl1 papel
selurlo e rl ir igidns ao comu nda nte da g,('ola, insíruídns com o. documentos a que se
referem o artigo 3.° e seu : único elo J)rcreto n ." la 764,
de 1:l de Junho de 1!l2i,
,0

1<, ...cola do Exército,
() Comandante,
Esulrrio
enjzen hnrin.
(Puhllca.!1\ nO niár
bro d 19 ).

L

ele

Tcircira
Q

do lIovtrllO

demhro
Pinto,
o.' 23.1, 2,"

de l!);)l,brigadeiro
ele
érlG, <lo I de 011111'

termo
elo artigo 20. <lo De('reto-Lei n ." 30 7·1,
,1., 1;l d ·o\'emhro di' 1!l1O. c tia' alterações constante.
do Decrel o-L ,i n," aG 237. tI, 21 de .\In'il dc l!Hi, para
efeito do r' pc ti\'o pro\'imento,
faz~"e ptíhlil:o que se
l'lll'ollfr:\ ab('J'(o ('OllC'Ur'O
para pJ'u!!' ,()J' :lC1.J1111to cla
fi .• ('ndeirn _ nelllcllto~ de ln ,ti('a Gc!'.1. ']';Íl'fica ele
0

. 'U.'

luf.llt

ri .
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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 16 de Dezembro de Hlõ8, 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." lo 764, de 13
(h, Junho de W27.
Escola do Exército,
7 de Outubro de ]958. - O Comandante,
Euiircio Teixeira Pinto, brigadeiro de engenharia.
(PulJJJcndn no Diário
hro do 1958).

do Gouerru»

11.°

244, 2.& sórle,

do 17 do Ou tu-

XII - OBITUARIO

1958:
?\faio, 12 -

Capitão reformado
José António Poojo.
Agosto, :!8 - Oapitão reformado Manuel 1<iguoiredo
do Oliveiros.
:-lotembl'o, 17 - Major reformado Yirgnio Damnsceno
Simões.

Outubro, 14, - 'I'onento reformado José Paulino dos
Santos Oliveira.
Outubro, 14 - Alfere« miliciano,
do regi monto de
engonharia
n. o 1, António
~ilvestro do Almeida
Leitão.
Novembro,
l-Major
do extinto quadro auxiliar de
artilharia, no quadro, Joaquim Jerónimo
amoiro
Sousa Meneses.

ao

Afonso Magalht1es de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o Ajudante-General,

MINI5 TÉ"IO DO EXÉ"CITO

Ordem

do Exército
Série

2.-

N.O 13

16 de Novembro de 1958

Publica-se ao Exército o seguinte:

l-DECRETOS

-

E PORTARIAS

Portarias:

No termos do artigo 4.° do Decreto-Lei n.? 39315,
de 1J de Agosto de H);>3, e de harmonia com o disposto
no Decreto n.? 41 GÔO. de 27 de Maio de H)õ8: manda
o Gov rno da República
Portuguesa, pelos Ministros
da Dofo '<I. J. acional, do Exército, da Marinha e dos Nogócios Estrangeiros e pelo 'ubsecretúl'io de Estado da
Aeronáutica. nom ar o .oronel do corpo do estado-maior
Alfrodo Amélio Per ira da Conceição para exercer as
funçõ
do adido militar, naval o aeronúutico junto da
gmbaixada d Portugal no Rio do Janeiro.
Lisboa, 14 do Nov mhro do l!l[)'.-O
ilfinistro da
Defesa • acional, Júlio Cu rlos Alres Dias Botelho Moniz. - O )linistl'o do Exército, Alunso },f(l,qalhlÍe.~ deAlmeida Fernandes. Xlinistro
da Marinha, Fernando
QUilltr172ilha ..lfelldow;a Dias. - O ilfinistl'o dos Negócios
E..trnngeiros, Murcello Goncalres
.\'U/!(J8
Duarte
Matliias.
O 'ubse(~r tário d Esttt<lo da A ronáuticn,
T

Kaulz«

Olireira

de Arriaq«.

1138

ORDEM DO EXERCITO

N.O 13

2,' Série

II - JUSTiÇA E DISCIPLINA
Condecorações:

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 31 de OUtUb1'Ode 1958:
Condecorado com a medalha de prata dos serviço distintos, por ter sido considerado ao abrigo da ullnoa a)
do artigo 17.°, com reforõnoia ao § :3.0 do artigo 51.°,
do Regulamento da Medalha Militar, do 28 de Maio
de 194o, o tenente-coronel do corpo do estado-maior
Arnaldo Schulz.

Por portaria de 11 de Novembro de 1958:
Condecorado com a 2. a classe da medalha do mérito
militar, nos termos do urtigo 52.° do Regulameuto da
Medalha 'Militar, do :38 de Maio da 194G, o major de
engenharia Inácio Teixeira da Mota.

Ministério

do Exército _I.a

Direcção-Geral-I.a

RepartiçAo

Por portaria de. 6 de Novembro de 1958:
Condecorado com a medalha do prata de erviços distintos o major do corpo do estado-maior Joaquim
Azevedo Martins da <.'0 ta, por se encontrar ao abrigo
da alínoa a) do artigo 17.° do R gulamonto da::\f dullw
Militar, de ~H do j\[aio do 19-1-6.
Louvores:

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 31 de Outubro de 1958:
Louvado o t n nto- oron 1 do corpo do estado-maior
Arnaldo Nchulz pOl'qu , no d somp uho das fune,: e:
do professor do curso do stado-mnior, qu
x rceu
durunto largos anos, 0, ultcriormont , nas do director
intoriuo
m smo curso, ovid nciou notáveis quali-

ao
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dades

de inteligência,
grande dinamismo
e extrema
muito contribuindo,
pela sua acção pessoal
para o nível e eficiência atingidos no ensino das matérias a cargo daquele curso. Possuidor de excelentes
qualidades morais e de grande capacidade profissional
aliadas a uma alta noção do dever e a um natural ~
espontâneo
entusiasmo
pelo serviço, afirmou-se, mais
uma vez, um distinto oficial do corpo do estado-maior
cujo'
serviços devem ser con iiderados relevantes
~
distintos.

dedicação,

-

do Exército -I.a Direcçao-Geral-I.

Ministério
P01'

----

a

Repartiçao

portaria de 4 de Novembro de 1958:

Louvado
o major do corpo do estado-maior
Joaquim
Azevedo
:Martins da. Co ta pela correcção,
lealdade
e excepcional
comp tência com que tem exercido as
funcõe
de adj unto da 1.a Direcção-Geral
do Ministério
do Exército. Oficial muito pundonoroso
e digno, de fino
carúct r e de rara enY43rgadura moral, dedicado pelo
serviço e pelo pro tlgio do Exército,
profundamente
conhecedor
do problemas
militares
confiados tt sua
r ti xão , procura
sempre imprimir o maior espírito
de .eriedade aos 'Cus e tudos e trabalhos,
prestando
ao Exército
erviço
que devem ser considerados
relevante
e distintos,

111_ MUDANÇAS DE SITUAÇAO

Oficiais do quadro permanente

QUBdro do

rvlço de matorlol

:

Unjor do quadro cio S rviço do material,
adido, . José
\' asco Lobato d Faria Roncou, qu<" por ter deixado
cI pr star s rviço na Fábrica Militar.<1
Braeo Nele

Prata ondo s nncontrnva corno ng nheiro d secçao,
curco ti IJ II t1(':l uxon rado por ~sta portaria,
so
apr , ntou rn:!O (lo Outubro ~e 1908, desde quando
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deve ser considerado nesta situação para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos tormos do Decreto n.· 22257).
Passagem
rário:

à

situação

Forças eventnalmente

de supranume-

constitui das no continente:

Grupo divisionário de carros de oombate

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do grupo divisionário de carros
de combate, Rafael Santo Machado, nos termos da segunda parte do artigo 5H.o 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, por ter sido colocado na
referida unidade para preenchimento de vaga no quadro ainda incompleto, devendo ser consid rado ne ta
situação de de 22 de Julho de 195 .
(Por portaria de 10 de Outubro de ] 958, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Novembro de 1958. 'fio são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Passagem

à eltuaçAo

Em outros Ministério
Pre.idência

de

adido:

:

do Con.elho:

Deixa de ser considerado na situação de adido na Escola do Exército, onde s encontrava como in .trutor
de giná tica e esgrima, continuando porém na mesma
situação d adido, mas como secretário de ~. Ex. a O
Ministro da Presidência, o tenente de cavalaria, adido,
Justino Augusto Clara Pinto, d vendo H r considerado
na nova situação de, de 4: de Outubro d 195.
(Por portaria do 1 de Novembro do 19':>8,anotada pelo Tribunal de Contas em ]3 de Novembro de 195 ).
Em estabelecimentos

militares:

Trihunai. :

Tribunal Militar Territorial

de Viseu

Tenente-coronel
do engenharia, promotor d ju tiça do
Tribunal )Iilitar Territorial d Vi ou, Manuel Cort
~ral'inho Falcão dos Santos, por t r sido nom ado
para o r ferido cargo por portaria cl 24: de ~et rubro
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de 1958, devendo ser considerado nesta situação desde
28 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 1 de Novembro de lü58, anotada
bunal de Contas cm 13 ele Novembro de l(58).
Estabelecimentos

pelo Tri-

de instrução:

Instituto de Altos Estudos Militares

'I'enontes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do Instituto de Altos Estudos Militares, José Pedro
Dias e Hipólito Leão da Costa Pires, por terem sido
nomeados, respectivamente, comandante da formação
o adjunto da secção técnica do referido Instituto por
portaria desta data, devendo ser considerados nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 13 de Novembro de 1958).

pelo Tri-

Oficiais de complemento
Abatidos:

Abatidos ao efectivo do ~xército, por terem tido passagem à Força Aérea, nos termo do n.? 4, da Portaria
n.? 1-1 ~4-i, de 14 de Abril de 1954, os aspirantes a
oficial milicianos de engenharia (transmi sões), do regimento de ngenharia n.? 1, Rúben Dias Viana Fernandes e Francisco Artur Lopes da Conceição, devendo .er con id rado nesta ituação desde 1 de
Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 13 de Novembro de 1958).

IV

pelo Tri-

PROMOÇOES

Oficiais do quadro permanente
Arma.

e

serviçoS:

Mini térlo do E.érclto:

1.' Dlrecção·Geral-I.·

Repartição

~Iajor do extinto quadro auxiliar de artilharia, o capitão
do me. mo extinto quadro Jo é Alve
oares.
(Por portaria li 10 de J. ovembro de 1958, visada pelo Tribunal
de onta cm 15 d Novembro de 19f1 . 'ão devidos emolumenta. no termo do O creto n.· 22257).
T
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Ministério do Exército - Direcções das armas e serviçosInspecções:
I."

Inspecção do serviço de saúde militar

Coronel médico, inspector, o tenente-coronol médico, do
Hospital Militar Principal, Carlos Pereira da Silva
Costa.
(Por portaria tio 30 do Setembro de 1958, visada pelo Tribunal do Contas em 15 de Outubro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).

Ministério do Exército - (!oadros das armas e serviços,
escolas prátlcas das armas e serviços, unidades e centros
de mobítlsação e
Infantaria:
Regimento de infantaria

Capitão módico,
do Cabo Verde,
Sousa Caixeiro.

° tenente

n.O 2

médico, do comando militar
suprnnumerário,
Rafael António de

(Por portaria de 1 de .' ovembro de 195 .visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto !l.' 22257).
Batalhão de caçadores

n.' 7

Alferes do quadro dos serviços auxiliar s do Exército ,
sargento-njudante Álvaro Correia I'\araiva.

°

(Por portaria de 10 de Xovcmbro de 11:)58, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Novembro de 1958. Não são devidos emolumentos, 1I0S termos do Decreto n.' 222,'>7).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira

n.' 4

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
- o sargento-ajudante João Rodtiguos Gúis Ramalho.
(Por portaria <lo 1 de Novembro de 19.'>8,visada pelo Trihunal
de Conta' em llí de X overnbro de 1 !);}8 .. ão são devidos emolumentos, nos t rmos do Dr reto n.O 22257).
Engenharia:
Quadro da arma dI! engenharia

Ten nto-coronel, o major d ong nhnrin, do r gim nto
de ongon haria n. o 1, Américo Mascnronha
• Iac do.
(Por portaria de 1 de Novembro do 1958, visada p lo Tribunal
de Contas em 1:> do Novembro (lo 1958. São devido emolumeu tos, nos termo do I) cruto n. o 22 :!57).
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I

1rt~ior, O capitão de engenharia, do batalhão de telegrafi tas, Armando de Brito, ubtil.
(Por portaria de 1 de
ovembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas eui 11) de Xovembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
T

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção). o sargento-ajudante
Rogério
Salvador Alexandre.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1!l58, visada pelo Tribunal
de Contas cm 15 de
ovcmbro de 1!l58. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
T

Serviço de saúde militar:
I. ° grupo de companhias de saúde

Tenente-coronel
médico, comandante, o major médico,
comandante, Frunciscb labral acadura.
(Por portaria de 30 de ete.nbr o de 1958, visada pelo Tribunal de Contas cm 15 de :\ ovembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).

Ministério do Exército - Estabelecimentos militares:
Estabelecimento.

ho.pitalares:

Hospital militar regional

n.O

I

:\fajor médico, o capitão médico Joaquim Magalhães de
Oliveira Barbo a.
(Por port~ria de 30 dI' ~etpm!)ro df' 1958, visg.da PNeloTr!bl'lnal de Contas cm 15 de • ovembro de 1908. Suo devidos
emolumentos, lIOS termos cio Decreto n.? 22257).

I

Adidos:
No ultramar:
Moçambique

'I'cuente-coronol
o major de engenharia, adido, em
serviço no comando Jll ilitnr de Moçumbiq ue, João
Meiru Vulont de (':ln·alho.
(POt portaria ,It' 1 (lt! ,'o,velllhro de 1!l1)~.vj~~,la JlO~OTribunal
fie 'ontas em 11) de • ovurnhro de 19;)8. ~ao devidos ernoluiueuto ,no t irmos do Decreto II.· ~2 ~:í7).
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Na Guarda Nacional Republicana:

Coronel médico, adido, o tenente-coronel médico, adido,
em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, António de Azevedo :\Ieireles do
Souto.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal
. de Contas em 15 de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n ,? 22257).
Na Guarda Fiscal:

Tenente-coronel médico, adido, o major médico, adido,
em serviço no Ministério das Finanças, na Guarda
Fiscal, Francisco Manuel de Seixas Serra.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 15 de Outubro de 19fi8. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Oficiais de complemento
Ministério 110 Exército - Quadro da8 armas e serviços,
escolas práticas das arlllas e serviços, unidades e centros de mobillzaçl1o:
Infantaria:
Batalhão de caçadores n. ° 5

°

A pirante a oficial miliciano de infantaria,
ex-cad te
aluno da Escola do Exército n.? 264/2.a, Rui Duarte
Correia Pacheco, contando a antiguidade desde 2:3 de
Outubro de 1958.
(Por portaria

de 1 de • 'overnbro

de 1958).

Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n.O 3

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (PC'T), o
soldados cad tes n.? Õ /56, Fernando Carrilho :\fartins,
e 28/56, Manuel António Cardo o Duarte, ambos do
curso especial do preparação militar, contando a nntiguidade desde 1 d .. ov mbro d 1{'() .
(Por portaria

do 1do

•ovcmbro de 195 ).

2.' Série
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n.· 4

Aspirante
a oficial miliciano de artilharia (PCT), o soldado cadete n.? '23/55, do curso especial de preparação militar, Horácio Marques Cerejeira,
contando
a
antiguidade
desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria
Regimento de artilharia

de 1 de Novembro

de 1958).

ligeira n.O 5

Aspirantes
a oficial milicianos
de artilharia
(PCT), os
soldados cadetes n.OS 64/56, Rui Manuel Marques Barbosa Pinto, e G5f5G, Luís Gonzaga Ribeiro de Campos,
ambos do curso especial de preparação
militar, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria
Regimento de artilharia

de 1 de Novembro

de 1958).

pesada n.° 2

Aspirantes
a oficial mil icianos de artilharia
lPCT), os
soldados cadetes n.OS 5!3,'56, Carlos Augusto Chaves
de Almeida,
e 100/50, António
Araújo Gonçalves,
ambos do cur o especial de preparução
militar, contando a antiguidade
de de 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria

de 1 de Novembro

de 1958).

Aspirante
a oficial miliciano de artilharia (PCT), o soldado cadete n.? 110/57, do curso especial de preparação militar, António Nuno de Bastos Barata Feio,
contando a antiguidade
desde 1 de ovembro de 1958.
(Por portaria
Regimento de artilharia

de 1 de Novembro

de 1(58).

de costa

'I'euente
miliciano do artilharia,
em disponibilidade,
o
alferes
miliciano
de artilharia,
cm disponibilidade,
João do , ande > acadura Boto Corte Real, contando
11 antiguidade
desde 1 de Dezembro
do 195G.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas cm 15 de \o\'OI01>ro de 1!l58. ão devidos emolumento , nos termos do Decreto n.O 22257).
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Aspirant
s)
õ

s

°

<lo

oficial milician.os de en~onharia
(transmisoldados cad t S n , o> 1/:>5, Jorge Augusto
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AI ves Fontainhas, 5/55, J oão )fanuel Farrajota Ramos Seruca (sapadores), 4/55, António José de Miranda Machado da Franca, ~7/55, Carlos Alberto Florentino, e 28/55, Manuel da Silva Daniel, todos do
curso especial de preparação militar, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria

de 1 de Novembro

de 1958).

Aspirante a oficial miliciano de engonbaria (transmissões) o soldado cadete n.? 9/55, do curso especial de
preparação militar, Rui de Oliveira Pereira de 1\1elo,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de H158.
(Por portaria

de 1 de Novembro

Regimento de engenharia

de 1958).

n.O I

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (sapador), o
soldado cadete n.? 14/55, do curso especial de preparação militar, J oão de Castro Pereira Ulrich, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria

do 1 de Novembro

de 1!l58).

Aspirantes a oficial milicianos de eugcnharia (transmissõos), os soldados cadetes n.O' 3/55, Francisco Artur
Lopes da Conceição,
o ()/55, Rúben Dias Viana Fernandes, ambos do curso especial do preparação
militar, contando a antiguidade desde 28 de Outubro de
1958.
(Por portaria

do 28 do Outubro

Regimento de engenharia

de 1958).

n. 2
O

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (sapador), o
soldado cadete n.? 24/,S{) , do CUl'RO especial de preparação militar, João Maria L itão de Olivoira Martins,
conta a antiguidade desde 1 de Nov muro de H)5~.
(Por portaria

do 1 do Novembro

de 1!l58).

Grupo de companhias de trem auto

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (sapador),
o soldado cadete n.? 16/55, do curso especial de prcI paração militar, António Fernando
Trocado Freitas
do Amaral, contando a antiguidnde
desde 1 de ....O_
vembro do 1958.
T

(Por portaria

do 1 do Novembro

de 1958).
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Serviço de saúde militar:
2.' grupo de companhias de saúde

Aspirantes
a oficial milicianos médicos, os soldados cadetes n.OS 25/55, Amol'i~
Rosa de Figueiredo,
e
44/55, Alexandre
José Linhares
Furtado,
ambos do
curso especial de proparação
militar, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria

de 1 de Novembro

de 1958) .

.Adidos:
No ultramar:

Moçambique
Comando militar

Alferes milicianos de engenharia,
adidos, os aspirantes
a oficial milicianos
de engenharia,
adidos, Fernando
Luís Campilho
Gomes, Fernando
Neto Mateus da
uva, .J oaq uim Miguel Gonçalves Potes e João Saraiva Gonçalves,
contando a antiguidade
desde 1 de
N ovombro de H)õ8.

..

(Por portaria de 25 do Outubro do 1958, visada pelo Tribunal
do Contas em 15 de Xovcmbro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 0.022257).

v-

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo

do

estado-maior:

Quadro do corpo:
Ministério

do Exercito - 3.· Direcção-Geral

loronéis

do corpo do ostado-maior,
chefes do estado-maior, do quartel-~oncl;~tl (~O Governo l\;ilita~Nde
boa, .J OSl' do Oliveira \ ítonano e, ela 4. regiao 1111htar, J01l0 António da Sih·u.

L5~-

(Por portaria

de 10 de Novembro

do 1958).

Escola Prãtica de Engenharia

omandant
O coron 1 do corpo do
B.a Dircc(~;io-Gcral deste )[inistério,

ostado-muior,
Manuel

da
Avelino

Barr ira Antun s.
(Por portaria

de 10 do .ovcmbro de 1958).
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Supranumerários :
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Major do corpo do estado-maior,
Augusto Ramalho Correia.

supranumerário,

Júlio

(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).
Ar~as

e

serviços:

lUlnistério do Exérdto:
I.' Direcção-Geral

Major de cavalaria, do regimento
António José Ramalho Xavier.

de cavalaria

n. o 5,

(Por portaria de 10 de Novembro de 1958).
Ministério do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Infantaria

Capitães de infantaria, no quadro da arma, Américo
Artur Lourenço de Oliveira e Francisco de Sousa
Sen·ão.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958).

Capitães de infantaria, no quadro, Aníbal Marques Ca. dete e Mário Cândido Sanches Vaz.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1958).
Direcção da Arma de Cavalaria

Tenente-coronel
de cavalaria, comandante interino do
centro militar de educação física, equitação e de portos, Fernando António Cerqueira da Silva Pais.
Capitão de cavalaria, supranumerário, Joviano Aloisio
Chaves Ramos.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1958).

Capitão de cavalaria,
nandes.

no quadro, Carlos Emiliano Fer(por portaria de 1 de Novembro de 1958).

Direcção da Arma de Engenharia

'I'enentee-coronéis
de engenharia,
2.0 comandante da
escola prática da arma, Laurentino de Almeida e á
e, comandante do grupo de companhias ele trem auto,
Manuel Artur Teles da Costa Monteiro.
(Por portaria do 1-1 do

ovembro do 1(58).

2.' Série
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Direcção do Serviço de Administração Militar

Coronel do serviço de administração
merário, José Domingos Lampreia.
(Por portaria

militar, supranu-

de 5 de Novembro

do 1938).

!linlstérlo do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de lIIoblllzação:
Infantaria:
Regimento de infantaria n.O I

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. o 12,
Fernando Francisco Morgado Corte Real.
(Por portaria

de 10 de Xovembro

de 1958).

Regimentode infantaria n. o 2

Tenente de infantaria,
Santos.

no quadro,

(Por portaria

Raul Leandro

dos

de 1 de Novembro de 1958).

Regimentode infantaria n.· 3

Alferes de infantaria, du regimento de infantaria n.? 10,
Artur Manuel Carneiro Geraldes Nunes.
(Por portaria

de 10 de Novembro

de 1958).

Regimento de infantaria n.· 4

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. o 7,
António João Rocha de Carvalho.
(Por portaria

de 10 de Novembro

de 1958).

Regimento de infantaria n.· 6

Comandante, interino, o tenente-coronel
de infantaria
Manuel Machado 'oares de Oliveira e Sousa.
2. o comandante o tenente-coronel de infantaria, do distrito d recr~tamonto e mobilizaçâo n.? 10, Artur da
~fota Freita
(Por portaria. de 10 de Novembro

do 1958).

Regimento de infantaria n.· 7

Alfere d infantaria, do regimento de infantaria n, o 2,
Jorge Alb rto :\laJeira d Vela co Martins.
(Por portaria

de 10 de Novembro

do 1958).
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de 1958).

n.O 11

Capitão de infantaria, no quadro, Guilhermino Nogueira
Rocha.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).
Regimento de infantaria

Tenente de infantaria, do regimento
António Lopes de Figueiredo.
(Por portaria

n. 14
O

de infantaria n.? 2,

de 14 de Novembro

Regimento de infantaria

de 1958).

n.O 15

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 2,
Hui Mano Soares e Joaquim Simões Duarte.
(Por portaria

de 10 de Novembro

Batalhão independente de infantaria

de 1(58).

n. o 17

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n,° 2,
Jorge Esteves de Almeida e, do regimento de infantaria n.? 7, José Alberto de Moura Cullieiros.
(Por portaria

de 10 de Novembro

Batalhão independente de infantaria

Alferes de infantaria, do regimento
António Manuel Duarte Botelho.
(Por portaria

de 1(58).

n.O 18

de infantaria n.? 2,

de 10 de Novembro

Batalhão independente de infantaria

de 1958).

n.O 19

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 7,
José Guilherme Hosa Rodrigues ]\[ansilha.
(Por portaria

de 10 de

T

ovembro de 1958).

Batalhão de caçadores n.O 1

Capitão de infantaria, do quartel-general
da 3. a região
militar, António de Figueiredo Costa Gomes.
(Por portaria

de 10 de Novembro

de 1(58).

Batalhão de caçadores n.O 3

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. o 3,
António de Matos, por motivo di ciplinar.
(Por portaria

do lJ de Novembro

lle 1(58).
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Batalhão de caçadores n.· 5

Tenente médico, no quadro do serviço de saúde, Amadeu
Balbino Ferreira Marques Buceta Martins.
(Por portaria

de 14 de Novembro

de 1958).

Alferes, chefe de banda do música, da Escola Prática
de Infantaria, Carlo Soares de Oliveira.
(Por portaria

de 14 de Novembro

de 1958).

Batalhão de metralhadoras n.· 3

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores
Manuel Torres da Silva Couto.
(Por portaria

de 10 de Novembro

n. o 3.
.
de 1958).

Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n. o I

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n. o 1, Carlos Alberto. de Matos G ueifão e Abílio
Mnrgarido Gonçal ves.
(Por portaria

de 10 de N ovemb ro de 1958).·

n.O 3
Alfores de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 4, Domingos Alberto Pinto Catalão e, do regimento
de artilharia pesada n. o :>, J osé ::\ragalhrtes Fernandes
Basto.
(Por portaria de 10 de Novembro de 19ií8).
Regimento de artilharia

ligeira

Regimento de artilharia

n.O 6

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n. o 3, J osé Faia Pires Correia e l\1anuel Carlos da
Conceicão Guimarães.
(Por portaria

de 10 de Novembro

Regimento de artilharia

de 1958).

de costa

omandantc, O coronol de artilharia, da direcção
arma, José ::\[ontciro de Sousa Leitão.
(Por portaria

de 10 de Novembro

Regimento de artilharia antlaêrea
~.o

da

de 1958).

fixa

comandante, o tenente-coronol de artilharia, adido,
professor efectivo do Instituto ProfiH~io~al dos Pupilos
do Exército, Alfredo Botelho do Oliveira.
(Por portaria

de 14 de Novembro

de 1958).
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contra aeronaves

Alferes de artilharia, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2, Luís Maria Saldanha Oliveira e Sousa.
(Por portaria

de 10 de Novembro

de 1958).

Cavalaria:
Quadro da arma de cavalaria

Major de cavalaria,
da Oosta.

supranumerário,
(Por portaria

António Quintino

de 1 de Novembro

de 1598).

Regimento de lanceiros 2

Major de cavalaria, supranumerário,
Ribeiro de Spinola.

António Sebastião

(Por portaria de 1 do Novembro

do 1(58).

Alferes de cavalaria, no quadro, Jaime Alexandre Santos
Marques Pereira.
(Por portaria

de 10 de

Regimento de cavalaria

Miguel Carlos

de 10 do Novembro

Regimento de cavalaria

de 1(58).

n.O 6

Capitão de ,cavalaria, da forças expedicionárias
tado da India, J oito Luis Moreira Arriscado
(Por portaria

de 1958).

n. o 3

Oapitão de cavalaria, supranumerário,
Tenório Caldeira de Carvalho.
(Por portaria

'ovembro

do 5 de

ao EsNunos.

[overnbro do 1958).

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

2.

comandante,
o tenente-coronel
de engenharia,
2.0 comandante do regimento de 'engenharia n.? 2,
Virgílio Serafim Cardoso Pereira.

0

(Por portaria

de 14 do Tovembro de 1(58).

Regimento de engenharia n. o I

Comandante, O coronel de engenharia, da dir cção da
arma, Luis Maria do Oliv ira
'armo Soar
e Silva.
(Por portaria do 10 de • 'ovcmbro de 1(58).

ORDEM DO EXERCITO

2 • Série

N.o 13

Ministério do Exército - Estabelecimentos
Estabelecimentos

1153

militares:

de instrução:

Escola do Exército

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. o 15
João Cristino Martins Simões da Silva.
'
(Por portaria

de 10 de Novembro

de 1958).

Escola Central de Sargentos

Nomeado professor eventual da Escola Central de Sargentos, nos termos do § 3.0 do artigo 41.0 do Decreto
n.? 36574, de -! de Novembro de 1947, o capitão do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, adído,
encarregado
do material e tesoureiro do conselho
administrativo
da mesma Escola, António Augusto
Andrade Alves Assis.
Campo de tiro de Alcochete

nenhum efeito a parte da portaria de 12 de
de 195H, inserta na Ordem do Exército n.? 11,
também do corrente alio, a qual coloca no
militar da Madeira o alferes do serviço de
administração
militar Fernando Augusto de Melo Rodrigues.

Nula e de
Setembro
2. a série,
comando

(Por portaria

de 20 de Outubro

de 1958).

Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos

Comandante, o coronel de infantaria, do regimento do
infantaria n. o 0, Emílio Mendes lloura dos Santos.
(Por portaria

Estabelecimentos

de 10 de Novembro

de 1958).

hospitalares:

Hospital militar regional n.O I

Director, interino, o major médico, subdirector, Vitorino
,'imõ
ardoso.
Subdirector, o major médico António Cardoso dos Santos
unha.

(Por portaria

do l1 de Novembro

de 1958).
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Adidos:
No ultramar:

Angola
Comando militar

Capitães de infantaria, do regimento de infantaria n. o 3,
Mário das Dores Bento, do regimento de infantaria
n. o 6, José Fernando de Oliveira Barros Basto e Cirilo Bismark Freitas Soares, do regimento de infantaria n." 9, Salvador de Jesus Abreu, do regimento
de infantaria n.? 14, João Gomes do Amaral, do regimento de infantaria n.? 15, Abel José Coelho de Sousa
Sacadura, do Colégio Militar, Ernesto Farinha dos Santos Tavares e, no quadro, José dos Santos Oliveira.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).

Alferes de infantaria, do batalhão
Carlos Alberto Vieira Monteiro.

de caçadores

n. o 7,

(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).
Moçambique
Comando militar

Capitão de infantaria,
Mendes.

no quadro,

António

Fernando

(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).

Ma]or de artilharia, do regimento
n. o 4, Mário Machado da Graça.

de artilharia

ligeira

(Por portaria de 10 do Novembro de 1(58).

Tenentes: do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), do regimento de cavalaria
n, o H (grupo de carros de combato), João Teodoro
dos Reis Soares e do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, do regimento de cavalaria n.? 3, José
Pereira.
(Por portaria de 14 do Novembro do 1(58).

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do batalhão do metralhadoras
n.? 3, José de Jesus Brás e, do regimento de artilharia
pesada n.? 3, Francisco Pereira de Oliveira.
(Por portaria de 14 de Novembro do 1(58).
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Estado da índia
Comando militar

Capitão do serviço de administração militar, do 2.° grupo
de companhias do mesmo serviço, Armando bBrito
Martins Coelho.
(Por portaria
Em estabelecimentos

de 1 de Novembro

de 1958).

militare.:

Estabelecimentos de instrução
Instituto de Altos Estudos Militares

Comandante da formação, o tenente do quadro dos serviços auxiliare' do Exército José Pedro Dias, nos
termos do artigo 1.0 do Decreto n.? 4,0126, de 13 de
Abril de ln;);), na vaga do capitão Manuel Alves de
Sousa, que, por portaria de 6 de Novembro de 1953,
transitou para a aituaçãc de reserva, sendo exonerado
do referido cargo por esta portaria.
Adjunto da secçiio técnica, o tenente do quadro dos
serviços auxiliares do Exército
Hipólito Loão da
Co ta Pires, nos termos do artigo 1.0 do Decreto
n." 4,0 l~G, do 1:3 do Abril de 1955, para preenchimento do vaga no quadro ainda por preencher.
(Por portaria ele 1 de .overnbro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Novembro de 1958. Não são devidos
imolumeutos, nos termos tio Decreto n.? 22257).
Escola do Exército
a

Nomeado professor adjunto, interino, do grupo da 19. ,
~o.a, ~ 1. a 2~. a cadeiras da Escola do Exército, em
regime do acumulação com as funções de chefe da
contabilidade da mesma Escola, o capitão do serviço
de udmini tracão militar, adido, Gonçalo Mendes da
Maia, no. termos da . gnnda parte do artigo 22.° do
Doer to-L i n."
74, d 13 de Novembro de 194,0,
alterado p lo Decreto-I. i n." 3G ~37, de 21 de Abril
de 194,7, na \'U'?U deixada pelo major José Moreira
)[arque , nomeadc professor catedrático do referido
grupo d cadeiras, por portaria de 8 de Agosto de
Hl5 .

ao

de 1 ti' x o~'Cl1lbro tle 195 ,visa,!~ pol,? Trib~nal
de onta cm 15 fll' . o\'ornhl'o de l()õ.
ao sao devidos
emolurn nto ,no t rIU os do Decreto n.? 22257).

(Por portaria
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Ministério do Exército - Quartéis-generais
litares:

e comandos mí-

Angola
Comando

militar

Tenentes milicianos: do infantaria, licenciados, do centro
de mobilização de infantaria n." G, Mário Natividade
Guerra Roque, do centro de mobilização de infantaria
n.? 12, Alberto Rodrigues Alves Bandeira e, do centro
de mobilização de infantaria n. o 15, Artur Luis Ferreira da Cunha Rosa; de artilharia, em disponibilidade, .
do grupo de artilharia contra aeronaves n. o 3, Alberto
Serafim Garcia de Ca tilho e, do serviço do administração militar, em di ponihilidudo, do 1.0 grupo de
companhias do mesmo serviço, António João Jacinto
Martins e, licenciado, do centro de mobilização
do
administração militar n.? 1, Abílio Carlo Campo
Tavares.
(Por portaria de 18 de Outubro do 195 ).

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar do Moçambique, Amável Santa Martn
Granger, do regimento do artilharia pe ada n. o 2,
Manuel Barquinha Alves Dias Torre,
do regimento
de artilharia de costa, António , ousa Pret
Rebelo
e Alberto ia tanheira Dinis.
(Por portaria de 18 de Outubro de 1958).
Moçambique
Comando

militar

Alferes milicianos de infantaria, em di ponibilídade, do
batalhão de metralhadoras n.? :l, António
rru de
Lemos
,de artilharia, em di ponibilidadc, do r gimento do artilharia n.? 6, Avelino P roira Pinto.
(Por portaria «lo1 do Outubro

110

ln ).

Alfores miliciano do s rviço d ndtuinistru 'ão militar,
lic nciado, do comando militar de Angola, Flávio dn
ruz Marques da ilva.
(Por portaria

de 1 d .' ovem bro de 195 ).
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S. Tomé e Principe
Comando militar

Alferes
miliciano
do serviço de administrnção
do regimento
de infantaria
n. o 5, António
Bastos Moreira da Cruz.

militar,
Álvaro

de 18 de Outubro de 1958).

(Por portaria

Açores
Comando militar

Aspirantes
a oficial miliciano
do cavalaria n. o ,Manuel

de cavalaria,

do regimento

Zanati Arala Pinto.
de 18 de Outubro de 1958).

(Por portaria

Mini té rlo do Exército - Quadros das afilias e serviços,
o cotas prática da arntas e ervíçes, unidades e centros
de mob1Uzaçiio:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n. o 2

Alf ros miliciano do infantaria,
om disponibilidade,
do
batalhão tio caçador s 11.010 (batnlhão expedicionário
ao }i...
stado
Lobo.

da India),

João

(Por portaria

António

de 1 de Outubro

Regimento de infantaria

A!ipirante

Cruz

da Costa
do 1!l58).

n. o 12

a oficial mili .iano, do regimonto de infantaria
Ó Gomo.
achudinha,
por pedir.

n.? 14, Jo

(Por portaria

de 18 de Outubro do 1058).

Batalhão Independente de infantaria

n. o 19

d \ inf: ntarin.
111 disponibilidade,
do
caçndore
!l.02 (b:ltalhão de caçadores
da.: B irns) JOHn :\Ialluc~ • '1!Jl(\S do Abn:u. o, ,c1~ bataIhao d cnçudores
11.° I (Jol'<;as (lXPC(hCIOIl<ll'lHS
ao
Estado da Índia), António
Ribeiro ':\[<l1'(1U08 da Silva.

Alr 1'0 miliciano'

hatalhüo

d

(Por portaria

de 1 do Outubro de 1!l5 ).
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Batalhão de caçadores n. o I

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 1 da provincia de Meçambique (forças expedicionárias
ao Estado da India),
Abílio Maria Peres e, do batalhão de metralhadoras
n. o 3 (forças expedicionárias ao Estado da índia),
Francisco de Nazaré Madeira Luis.
.
de 18 de Outubro

(Por portaria

de 1958).

Artilharia:
Regimento de artilharia

Aspirante
militar,
Manuel
para a

ligeira

n.O 4

a oficial miliciano do serviço de administração
do 2.0 grupo de companhias do mesmo serviço,
Baptista Pornundes de Melo, sem dispêndio
Fazenda Nacional.
de 18 de Outubro

(Por portaria

de 1958).

ligeira n. o 5

Regimento de artilharia

Aspirante a oficial miliciano elo serviço ele administração
militar, do 1.0 grupo de companhias do mesmo serviço,
Luis Avelino Vilhena Ferreira.
de 18 de Outubro de 1958).

(Por portaria
Regimento de artilharia

antiaérea flxa

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, Fernando Henrique Gaspar Ferreira.
(Por portaria
Regimento de artilharia

de 1 de Novembro

de 1958).

de costa

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do grupo de
artilharia de guarnição, João Augusto de Sousa Lopes,
por pedir.
(Por portaria

do ] do Novembro

Centro de mobilização de artilharia

n.

O

de 1958).

2

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, do comando
militar de Moçambique, Ricardo António Cartaxnnu
Xavier do Amaral.
(Por portaria

de 1 de

'ovelllbro

de 1958)
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Cavalaria:
Regimento de cavalaria n.' 6
(Esquadrão

de reconhecimento

n,' 4 ao Estado da índia)

Alferes milicianos de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? G, Alexandre de Sousa Il.olstein Beck, António Maria de Noronha e Azeredo e António Alberto
Moura Silvestre.
(Por portaria

de 18 de Outubro

de 1958).

Engenharia:
Escola Pratica de Engenharia

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, António Augusto de Carvalho da Cunha Paredes.
de 1 de Novembro

(Por portaria

de 1958).

Grupo de cempenhias de trem auto

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, Aníbal Tasso de Figueiredo de Faro Viana.
(Por portaria
Serviço de administração

de 1 de Novembro

de 1(58).

militar:

2.' grupo de companhias de administração militar

Aspirante a oficial miliciano <loserviço de administração
militar, do regimento de artilharia ligeira n. ° 4, Olímpio
da Fonseca, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
(Por portaria

Ministério

de 18 do Outubro

(lo Exército - Estabelecimentos

Estabelecimentos

de 1!J58).

militares:

de instrução:
Colégio Militar

Capitães milicianos de infantaria, do centro de mobilizac;rLOdo infantaria n." l=?, Carlos Frederico Monten gro do Sousa Xliguel e Armando Pontes Carreira.
'I'encnto miliciano de infantaria, do comando militar da
Madeira, Joaquim Rodrigues Lufinha.
(Por portaria

de 18 de Outubro

de 1(58).
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Pessoal civil
Tribunal Militar Territorial do Por to

Seja reconduzido, nos termos do § LOdo artigo 17.° do
Decreto n.? 19892, de 15 de Junho de 1931, no lugar
de juiz auditor do Tribunal Militar Territorial do
Porto o juiz de La classe Armando de Araújo Azevedo Amorim, desde 22 do corrente.
(Por portaria de 21 de Outubro ele 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Colégio Militar

João Augusto da Fonseca e Silva, professor efectivo do
6.° grupo de disciplinas do Colégio Militar - nomeado
director do gabinete de ciências naturais do Colégio,
durante o ano lectivo de 1958-1959, nos termos do
artigo 70.° do Decreto n. ° 36 508, de 17 de Setembro
de 1947.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1958 da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas cm 3 de J overubro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22 257).

Rev." Padre José Maria Braula
fessor de Educação Moral e
Colégio Militar, nos termos do
n.? 3-1,093, de 8 de Novembro
do Decreto-Lei
n.? 36613,
de 1947.

Reis - nomeado proCívica e capelão do
artigo 22.° do Decreto
de 1944, e artigo 10.°
de 24 de Novembro

(Por contrato de 20 de Outubro findo, visado pelo Tribunal
de Contas em 7 de Novembro de 1058. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).
Instituto de Odivelas

Maria Eutimia de Sousa Brito e Abreu, professora agregada do 7.° grupo dos liceus-nomeada,
a titulo eventual, professora auxiliar do 5.0 grupo do Instituto de
Odivelas, nos termos dos artigos 1.0 e 3.0 do Decreto
TI.O39919, de 22 de Novembro de 195.,1"e artigos 1.0
e 2.0 do Decr to n.? 40122, de $ de Abril de 1955.
(Por portaria do 8 de Outubro findo da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1\158.
São devidos emolumentos, 110S termos do Decreto n.? 22257).
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~=======
VI-MELHORIAS

DE PENSOES

Concedido o abODOde melhoria de pensão que lhes foi
atribuído nos termos do artigo 5.° do Decreto-Lei
n." 41654, de 28 de Maio de 1058, 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, aos sezuintes
oficiais, continuando todos na aituação de rese~va:
Coronel

de infantaria

José Joaquim de Almeida

70.200b, desde 1 de Julho de 1958·-39 anos d~
serviço.
Coronel de engenharia Mário dos Santos Risques
Pereira, 72.540;5,de de 1 de Novembro de 195839 anos de serviço.
Coronel do serviço de administração militar António Bapti ta da osta, 63.000,$,desde 1 de Novembro de 1958 - 35 aDOSde serviço.
Major de engenharia Arnaldo Carrílho, 3H.070tS,
desde 1 de Noveníbro
de 1958 - 27 anos de
serviço.
Major médico António Falcão ~[arinho de Barros
Cortês, 4J.550tS, desde 1 de Julho de 195833 ano de serviço.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1958, visada pelo Tribuna) de Contas em 16 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, !lOS termos do Decreto n.· 22257).

Concedida a revisão de pensão de reserva, nos termos
do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 41 654, de 28 do
Maio de 1958, aOS oficiais na situação de reserva
em seauida mencionado , por terem completado o número de anos de erviço que a cada um vai indicado:
oronel

do infantaria

Aníbal

da

Costa Brotas,

64.800tS - desde 1 de Agosto de 1958 - 36 anos
de orviço.
Coron 1 do artilharia Manuel Guerra Pinheiro,
61.380tS - desde 1 de Setembro do 195833 ano de 'er,iço.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958, anotada
bunal de Contas cm 11 de 1 'ovcmbro de 1958).

Concedido

atribuído

pelo Tri-

o abono d melhoria do pensão quo lhes foi
no termo da artigo 5.° do Decreto-Lei
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n." 41654, de 28 de Maio da 1958, 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." 2840J, de 31 de Dezombro de 1937:
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia António Joaquim Correia, 50.310a - dosde 1 de
Outubro de 1958 - 39 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do
Exército Francisco Pereira Angelino, 38.7605-desde 1 de Julho de 1958 - 38 anos de serviço.
A presente portaria não determina encargos para o
orçamento deste Ministério por os referidos oficiais se
encontrarem na situação de adidos, o primeiro no Ministério do Ultramar e o segundo no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958, anotada
bunal de Contas em 13 de Novembro de 1958).

pelo Tri-

VII-- DECLARAÇOES
Contagem

de antiguidades:

1) Contam a antiguidade dos seus actuais postos os
oficiais em seguida mencionado , promovidos pela presente Ordem do Exército:
Engenharia

Tenentes-coronéis
J OiLO Meira Valent ue 'arvaluo
e Américo Mascarenha
Macedo, ambos de d
21 de Outubro de 1958.
Major Armando de Brito Subtil, d do 21 d Outubro do 1958.
Médicos

Coronéis António de Az vedo Meir les do
o Carlos Pereira da , 'ilva Costa, ambos
29 do Set mbro de 1958.
Tonont s-coronéis Francisco Manuel de Seixu
e Francisco Cabral Sacadura, ambo d sdo
Setembro d 1958.

Souto

d d
Sorru
...H de
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Major J oaquim Magalhães de Oliveira Barbosa,
desde 29 de Setembro de 1958.
Capitão Rafael António de Sousa Caixeiro, desde
29 de Setembro de 1958.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

Major José Alves Soares,
de 1958.

desde 1 de Novembro

Colocação nas escalas:

2) Devem ser inscritos nas respectivas escalas, pela
ordem por que abaixo vão indicados, os seguintes oficiais:
Brigadeiros:
João António de Saldanha Oliveira e Sousa.
Augusto Manuel das Neves.
Raul Cordeiro Pe"reira de Castro.
Francisco António Pires Barata.
João :lIIáximo Tassara Machado.

3) Publica-se a escala de antiguidade dos capitães do
quadro do corpo do estado-maior, elaborada de acordo
com o estabelecido no § único do artigo 81. o do Estatuto
do Oficial do Exército, que é a seguinte (por ordem decrescente de antiguidade):
António Júlio Genelioux de Novais e Silva (oriundo
de artilharia).
Alberto da Silva Bnnazol (oriundo de cavalaria).
Fernando JoséIIenriques Rebelo de Andrade (oriundo
de artilharia).
Manuel .J: icolau de Abreu Castelo Branco (oriundo
de artilharia).
Luis Alfredo de Vasconcelos Ferreira (oriundo de
infan taria).
Jo
Rodrigue Hairuundo (oriundo de engenharia).
)fanuel Amorim de 'ousa Meneses (oriundo de infantaria).
.
.
J osé Emídio Andrade Pereira da Costa (oriundo de
artilharia).
António Reinato de Almeida Fernandes (oriundo
de cavalaria).
•
ado da 00 ta Gomo Bessa (oriundo de artilharia).
é
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Eduardo Augusto das Neves Adelino (oriundo de
infantaria).
Joaquim Ramos do Freitas (oriundo de infantaria).
Francisco Abreu Riscado (oriundo de artilharia).
Carlos Henrique Pereira Viana Dias de Lemos
(oriundo de artilharia).
Carlos Mota do Oliveira (oriundo de infantaria).
João Manuel Gonçalves de Oliveira (oriundo de
engenharia).
João de Sintra Carretas (oriundo de infantaria).
José Vicente Pessoa Gomes Cardoso (oriundo de
cavalaria).
António José Ramos Jorge (oriundo de infantaria).
Pedro Alexandre Gomos Cardoso (oriundo de cavalaria).
João Romígio dos Santos (oriundo de infantaria).
J esofeth Monteiro de Figuoiredo (oriundo de cavalaria).
João Paulo Robin de Andrade (oriundo de cavalaria).
lIugo Rodrigues da Silva (oriundo do infantaria) .
• J osé Graça Dias Gomes (oriundo dc iufunturia).
Manuel dos Santos Mm-eirn (oriundo de infantaria).
Manuel de Sousa Correia do Magulhãos (oriundo de
infantaria).
Amadeu da Silva Carvalho (oriundo de infantaria).
Renato Fernando Marques Pinto (oriundo de infantaria).
Manuel Herculano Chorão do Carvalho (oriundo de
infantaria).
Carlos Augusto Pcroira da Costa Matos (oriundo de
infantaria).
A ntónio Soares Tavares da Costa (oriundo do infantaria).
Carlos Fernando da Cunha Vioira do Araújo (oriundo
do artilharia).
Fornaudo
Guilhormc Robocho da 00 ta Freire
(oriundo do cavalaria).
Henrique Adriano 1\1iro Dores (oriundo d cavalaria).
Carlos J OSÓ da Gnma Lobo Alvos Cardoso (oriundo
de cavalaria) .
•J orgo da Costa Sulazur Braga (oriundo eloinfantaria).
Antón io G OIll('S 13aptista F(,'l'I'O (ori lindo de inútil'
tnria).
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Arménio Nuno Ramires de Oliveira (oriundo de infantaria).
Fernando
Alberto da Cunha Baptista de Lucena de
Almeida Vasconcelos
(oriundo de cavalaria).
Gabriel de Castro (oriundo de infantaria) .
.António Pedro Ribeiro (i aspar (oriundo de infantaria).
Colocações e desempenho de funções:
4) Continua
a desempenhar
as funções
de comandante da artilharia
divisionária,
da 3. a divisão,
por
acumulação, o brigadeiro João Máximo 'I'assara Machado
prolllo~ido
a e to posto pela Ordem do Exército n." 12;
~.a série,
do corrente
ano.

5) Presta serviço na Repartição
do Gabinete
deste
l\finistério,
desde 14 de Novembro do 1058, o brigadoiro, na situação de reserva, Francisco
Aires de Abreu .

..

G) Deixou do prestar serviço na 1. a Reparticão
da
1. a Direccão-Geral deste Ministério, desde 5 ele Nevembro de 1K)8, passando a prestá-lo, desde a mcsmu data.
na Direcção da Arma do Infantaria,
o coronel de infantaria, na situação de r serva, Jaimo Pereira de Curvalho.
7) Prestou serviço no distrito de racrutamento
e mobiliznção n." U. desde 7 a 14 do Outubro de 19M, o
«orouel de infantaria,
na .ituação de reserva,
'Jlanuol
'oeiro de Faria.
8) Pre tou serviço na .i unta do recrutamento
do distrito do recrutamento
o mobilização n. ° 8, dosde 20 de
'J[aio até 'd
Agosto de 1949; DO mes:n0 distrito dPsd~
20 de Maio até 7 de 'ctembro de 19.)0 e do 18 a 2D
do Outubro do me mo ano ; desde 20 de Muio de 1951
até 11 de 80tembro o d I, a ~5 de Outubro do mesmo
ano; de, de ~~) do )faio até 18 de Agos!o de l~f)3; desde
~4 de Maio até ~1 de :-;etembro de 19;>4, e ainda desde
2f> do Maio até !?\) de •'ott'mbro do 1 D5[>, o coronel de
infantaria,
na situação do reserya,
António do Quadros
Flores.
Fica sem ofeito a dee1araçao n." 14) inserta na
Ordcni do E.l't:,.cito D.O 11, ~.a série, de 1 do Outubro
I

d

195.
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9) Presta serviço no regimento de infantaria n, ° 1,
desde 10 de Novembro de 1958, para os efeitos do determinado no n.? 2.° da Portaria n.? 12333, de 27 de Março
de 1948, o major de infantaria Ilídio de Sousa Pereira,
adido no Ministério
do Interior, na Guarda Nacional
Republicana.

10) Deixou de prestar serviço na 1.a Repartição da
1.a Direcção-Geral deste Ministério, desde [) de J ovembro de 1958, o major de infantaria, na situação de reserva, José Vitorino Pavia de Magnlhães.
11) Deixou de prestar serviço no quartel-general do
Governo Militar de Lisboa, desde 1 de Novembro de
19óR, o capitão de infantaria, na situação de reserva,
J OiLO Rebelo.
12) Deixou de prestar

serviço na ~. a Repartição

da

La Direcção-Geral
deste Ministério, desde 5 de Novembro de 1958, o capitão de infantaria, na situação de
reserva,

Sebastião Duarte da Luz Pernes.

13) Deixou de prestar serviço na 1:' Repartição
da
La Direcção-Geral deste Ministério, desde 5 de Novembro de 1958, o coronel de artilharia, na situaçâo de
reserva,

Joaquim Dias Bastos.

14) Presta serviço de justiça no quartel-general
do
Governo Militar de Lisboa, desde 4 de Novembro de
1950, o capitão de artilharia, na situação de reserva,
Carlos Manuel Marcellin Pereira.

15) Prestou serviço no quartel-general da 4. a região
militar, desde 10 de Outubro a 13 de ~TOV mbro de 195 ,
o tenente-coronel de engenharia, na situação de reserva,
Amadeu César Leal da Silva,
1G) Presta serviço na Direcção do S rviço de Administrução Militar, desde 36 de Julho de 19;)R, o coronel
do serviço de admini stração militar Jo 'é Luis Ferreira.
17) Continua prestando serviço, desde 4, de Outubro
do corrente ano, o major do oxtinto quadro auxiliar do
engenharia João da Costa Martin Júnior, cornnndant
da companhia de adidos do Governo Militar de Lisboa,
que, desde aquela data, teve passagem il situação de reserva.

• 2.'

érie
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18) Presta serviço no distrito de recrutamento e mobilizaç-ão n. o 6, de de 1 de Novembro de H)58, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na
situaç-ão de reserva, Jacinto Peixoto.
Cursos:
19) Frequentaram
com aproveitamento,
na Escola
Prática de Engenharia, o curso de transmissões para
oficiais do quadro permanente, em 1957-1958, e posteriormente obtiveram aproveitamento
numa escola de
recruta
e em manobras ou exercícios, no desempenho
das funç-ões de oficiais de transmissões, os seguintes
oficiais de cavalaria:
Tenentes:
Nel on Guedes Valente.
Luis Francisco Pinto de

ousa Moreira.

Alfere :
João Luís ela Costa E torninho.
António Gabriel Teixeira.
A estes oficiais deve ser averbada a especialidade
transmissões de cavalaria.

de

Reforma:
20) São desligados do serviç-o, desde as datas que
lhe vão indicadas, no termos da última parte do artigo 15.0 do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro
de 19:37, o oficiais na situação de reserva em seguida
mencionado
e que nas data r feridas atingem o limite
de idade para transitarem pam a situação de reforma:
oronel de infantaria António de Quadros Flores,
desde 7 de Outubro de 19,")8.
Coronel de artilharia Carlos David Calder, desde
2~ de Outubro d 195.
Tenente-coronel
do serviç-o de admini .tração militar António Luí Caria Rodrigues, desde 22 de
Outubro d H)38.
1upitão de cavalaria )fanuel António Louceiro,
desde
do Outubro de 195 .
apitão picador Mnnlle} dos Heis ardoso, desde
~:) d Outu 01'0 ti 1ú<> \
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Diversos:

21) Foi autorizada a rectificação do nome do capitão
de infantaria António Fernando Mendes para António
Fernando Mendes Pedroso, sendo o de seu pai Albano
Fernando Pedroso, polo que devem ser feitas as rospectivas rectificações nos seus registos de matricula.
22) Nos documentos de matricula do tenente miliciano
Manuel António Silvério, do centro de mobilização de
cavalaria n. ° 3, deve ser rectificado o nome de seu pai,
Francisco Espirito Santo Silvério, para Francisco dos
Santos Silvério.
Rectificações:

23) Chama-se Manuel das Dores dos Santos Madeira
Júnior o coronel de infantaria que, pela Ordem do Exército n.? 12, 2.11 série, de 1 de Novembro de 1958, transitou para a situação de reserva.
24) Foi promovido ao seu actual posto para o Depó
sito Geral de Material de Engenharia, o não para o
Depósito Geral de Material de Guerra, como consta na
Ordem do Exército n.? 12, 2.a série, do 1 de Novembro
de 1958, o alferes do quadro do serviço de material
(serviços técnicos de manutenção) José Lopes da Silva.
25) É alferes miliciano de infantaria o oficial José
Luís Correia Brandão de Melo, que, por portaria de 17
de Agosto de 1958, inserta na Ordem do Exército n.? 10,
2. a série, de 1 de Setembro do mesmo ano, foi colocado
no comando militar de Angola.

VIII-

OBITUARIO

1951:
Maio, 27 - Tenente miliciano de infantaria, na situação de reserva, Eduardo Augusto de Faria.
1954:
Setembro, 23 - Tenente miliciano, elo centro de
mobilização do infantaria n.? 7, Juime Nun s da
Silva.

•
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1955:
Agosto, 16 - Tenente miliciano, do centro de mobilização de infantaria n. o 7, José Sárrea Sanches

Baena.

1957:
Agosto, 3 - Tenente miliciano médico, do centro
de mobilização do serviço de saúdo n.? 2, Álvaro
Marques Coelho Correia Simões.

1958:
Setembro,
25 - Alferes reformado
Francisco
Rodrigues do Nascimento
e Silva.
Outubro,
19 - Major reformado José Fernandes.
Outubro, 26 - Coronel do serviço de administração
militar, na situação de reserva, António Manuel
Bruno Machado.
Outubro, 27 - Major reformado
Fernando
Alberto
Pessanha Charula de Melo.
Outubro,
31 - Coronel do corpo do estado-maior,
na situação de reserva,
João da Conceição Tomá Rodrigues.
Encontrava-se
desligado do serviço, para efeitos de reforma, desde :30 de Julho
de 1958.
Novembro,
4: - Capitão miliciano do artilharia, na
aituação ele reserva, António ela Purificação Ferreira. Prestava
serviço na Agência Militar.
Novembro
9 - Capitão do extinto quadro de oficiais do' secretariado
militar, na situação ele re.
1)'Ires. I>restava serviço
. no
serva, João Bnptista
pnl'que automóvel. do Ou~·o.
~ovemhro,
11- Major médlco, no quadro, Armando
.AI ves de ou a.
j

Afonso Magalhi'les de Almeida Fernandes.
Está

conformo.

o

Ajudante-General,

)

MINI5 TÉF\IO DO EXÉF\CITO

Ordem do Exército
2.&

N.O 14

Publica-se

Série

1 de Dezembro de 1958

ao Exército o seguinte:

l-DECRETOS

E PORTARIAS

Portarias:

Presidência

do Conselho - Gabinete

do Ministro

da Defesa

Nacional

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo ~Iini tro da Def sa Nacional, em cumprimento
do decisão
do Con elho de 11inist1'O e por proposta dos Con olhos
uperiores do Exército
da Aeronáutica,
com par cer
favorável do , upr mo Tribunal 11ilitar, conformo documentos
anexo
I, II o 1Il, promov r Ll dignidade
do
marechal
da Força Aérea, no' t rmo do § 3.° do artigo -1,.0 do D creto-L i n.? 36304, de 24 de Maio d
19-H, O general Franci co Iligino Crav iro Lope , pod ndo cons rvar-se no
rviço activo
em dependência
de idade
de 'empenhando
livremente
funções do inspecção, do que dará exclusivumont
conta ao Ministro
da D Icsa ~a('ional.

Pr

idên ia do

O Ministro

onsolho, 11 de 1"0\" mbro de 195 .-.l: acional,
Júlio Carlos Alves Dias

da Defesa

Botelho Moniz.
(Publicada

00

DitÍrio do GOIO"W o.· 267, 2." sério, do U do No"

vembro de 19~).
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da Defesa Nacional

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Defesa Nacional, exonerar do cargo de adj unto
da 3. a Repartição do Secretariado-Geral
da Defesa N acional o tenente-coronel de engenharia Alfredo de Sousa
Ghira, que regressa ao Ministério do Exército a fim de
satisfazer as condições de promoção.
Presidência do Conselho, 7 de Novembro de 195 .O Ministro da Defesa Nacional, Júlio Oarlos Alres Dias
Botelho Moniz.
(Anotada
1958).

peJo Tribunal

de Contas

(Publicada no Diário
vombro de 1058).

Presidência

do Conselho

do Governo

em 11 de Novembro

D.· 270,

e Ministério

2.· sórie,

de

do 18 do No-

do Exército

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministros da D fesa
acional e do Exército, exon rar
do cargo de adjunto da 1. li Repartição do ecretariado-Geral da Defe a Nacional o capitão do corpo do estado-maior Eduardo Augusto das Neves Adelino, que foi
nomeado profe SOl' da Escola do Exército.
Presidência
do Conselho e Ministério do Exército,
24 de Outubro de H)58.
O Mini tro da Def a Nacional, Júlio Carlos .Ahes Dias Botelho 1IIoni::.- O Ministro do Exército, .Afonso Maqalhães de Almeida Fernandes.
(Anotada

pelo Tribunal

ele Contas em 8 de Novembro de 195 ).

(Publicada no Diãrto do GOl·.mo n.o 267,2." sórlo, do 11 de Novembro do 1~58).

Manda o Governo da República Portugu a, p lo'
Ministros da Defesa Nacional e do Exército,
xon rar
do cargo d adjunto da :3. li Repartição do :-ieer tariudo-Geral da Defo a Nacional o major de artilharia Horácio
Emílio de Avila P roz Pais Brandão, qu foi nom ado
profes 01' do cur o para a promoção a ficlal superior.
Presidência
do ODH lho
Mini tério do Ex61' ito,
~4 de Outubro de 105 - O ~rinistro da Dof sa acio-
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°

nal, Júlio Carlos Alces Dias Botelho Moniz. Ministro do Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
(Anotada pelo Tribunal
(Publicada no Diário
bro de 1958).

de Contas em 8 de Novembro de 1958).
do Governo n.? 267, 2.' série

de 14 de No e _
'v
m

--Presidência

do Conselho e Ministérios do Exército,
e dos Negócios Estrangeiros

da Marinha

Nos termos do artigo 4.0 do Decreto-Lei n.? 39315
de 14 de Agosto de 1953, e de harmonia com o dis~
posto no Decreto n." 41 650, de 27 de Maio de 1958:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros ela Defesa J acional, do Exército, da Marinha
e dos Negócios Estrangeiros e pelo Subsecretário de
Estado da Aeronáutica, nomear o coronel do corpo do
estado-maior ....
\lfredo .Am.,élioPereira da Conceição para
exercer as funções de adido militar, naval e aeronáutico
junto da Embaixada de Portugal no Rio de Janeiro.
Presidência do Con elho e Ministérios do Exército,
da )[arinha e do Negócios E trangeiros, 14 de Novembro de 1958 ::\Iinistro da Defesa Nacional, Júlio
Carlos Ahes Dias Botelho Moniz. Ministro do Exército, AfollsO Maqalliãe« de Almeida Fernandes. Ministro ela Xlar.inha, Fernando Quintanilha Mendonça
Dias. Ministro elos Negócios Estrangeiros, Marcello
Ooncalces Nunes Duarte Matlnas. Subsocretário de
E tado da Aeronáutica, Kaulea Oliveira de Arriaqa.

°

°

°

°

°

(Visado pelo Tribunal de Contas em 15 ele Novembro de 1958.
ão devidos emolumentos, nOBtermos do Decreto n.O22 257).
(l'ubll~lldo 110 Diário
vembro do 1958).

Ministério dos Negócios
doo Negócios Políticos

do Governo

0.°

272, 2.' sórlo, do 20 do No-

Estrangeiros - DirecçDo-Geral
e da AdministraçDo Interna

Por portaria ele 23 ;1e .Outubro de 105.8, dos Ministro da Def sa acional, do Exército e dos Nogócio E trangciroH:
01' n I d
cavalaria Luis Yalentim Do laneles - nom ado para o cargo de repr sentante militar de
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Portugal junto do S. H. A. P. E., nos termos do
disposto no § único do artigo 7.° do Decreto-Lei
n.? 38728, de 24 de Abril de 1952, e da Portaria
n.? 16905, de 25 do corrente.
Direcção-Geral dos Negócios Politicos e da Administração Interna, 29 de Outubro de 1958. - O Director-Geral, Abílio Andrade Pinto de Lemos.
(Publicada no IJiá,'io do Governon.? 255, 2.' série, de 30 de Outubro
de 1958),

II - JUSTiÇA E DISCIPLINA
Condecorações:

Presidência

do Conselho - Secretariado-Geral

da Defesa Nacional

Por portaria de 22 de Outubro de 1958:
Condecorado com a medalha de ouro de serviços distintos o tenente-coronel
do corpo do estado-maior
Francisco Rafael Alves, por se encontrar ao abrigo
da alínea b) do artigo 15.° do Regulamento da Medalha
Militar, de 1946.
(Publicado no IJiá,';o do Governo n.? 265,2.'
bro de 1958).

Ministério

do Exército

_I,a

DirecçAo-Geral-l.a

série, de 12 de Novem-

ReparticAo

Tendo sido agraciado o major de cavalaria António Maria Malheiro Reimão Nogueira, pelo Governo Inglõ
com o grau de 4. a classe da Real Ordem da Vitória e
pelo Governo dos Estados Unidos do Brasil com o
grau de oficial da Ordem do Mérito Militar, é-lhe permitido, em conformidode com as disposições do Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquelas
, mercês e usar as respectivas insígnias.
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento
exemplar, em conformidade com as disposições do re-

2." Série
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gulamento aprovado pelo Decreto n.? 35667, de 28
ele Maio de- 1946, e Portaria n." 12731, de 4 de Fevereiro de 19.,1,9,os seguintes oficiais:
Tenente-coronel
de artilharia Fernando Ferreira
Castelão.
Majores: de infantaria, na situação de reserva, José
dos Reis Pereira; do serviço de administração
militar, na situação de reserva, Fausto Rosário
da Conceição.
Capitães: de infantaria, miliciano do quadro especial, na situação de reserva, Afonso da Costa
Ribeiro; de artilharia, na situação de reserva,
Eduardo Hermenegildo Andrade de Freitas; do
serviço de administração militar, na situação de
re erva, Salvador de Oliveira; do quadro auxiliar
do serviço de saúde, na situação de reserva, J erónimo Malafaia da Costa e António Joaquim Canhoto.
Tenentes:
do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, Manuel Maria Frade e, na situação de
reserva, Eduardo da Silva. •
Por decretos de 2.,1,de Maio do corrente ano, publicados
no Diário do Governo n." 259, 2.a série, de 5 de Novembro deste mesmo ano, foram agraciados com os
graus da Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados os seguintes oficiais:
Grande·oficial

Coronéis: do corpo do estado-maior, José Ferreira
dos Reis, Carolino Eduardo Ferreira do Nascimento e, na situação de reserva, Joaquim Manuel da Costa Júnior; de infantaria, na situação
de reserva, António Augusto Taveira Pereira e
Jaime Pereira de Carvalho; do erviço de admini tração militar, Alberto de Sousa Amorim Rosa.
Comendador

Coronel de infantaria António Pedro de ::\Iira.
Tenentes-coronéis:
do corpo do estado-maior, João
Tirou, Joaquim Júdice Leote
avaco, Joaquim
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da Luz Cunha; de engenharia, Eduardo Jorge
Gomes da Silva; e, médico, José Dias Pina Monteiro ,
Majores : do corpo do estado maior, .Joaquim Frade
Gravito e António Manuel de Faria Monteiro
Carneiro Pacheco; de infantaria, na situação de
reserva, Erneeto Augusto Rodrigues; de cavalaria, Joaquim da Cunha Frazão Pereira e Paulino
Magall: ães Correia; de engenharia, João Correia
de Magalhães Figueiredo.
Oficial

Majores: de infantaria, com o curso do estado-maior, Henrique de Oliveira Rodrigues e Amílcar
Augusto Pereira Pimentel Baptista Nunes.
Capitães: do corpo do estado-maior, Hugo Rodrigues da Hilva, Jo é da Graça Dias Gomps, António Soares 'I'avares da Costa, Carlos Augusto
Pereira da Co ta, António Pedro Ribeiro Gaspar,
Renato Fernandes Marques Pinto, .Jesofeth Monteiro de Figueiredo, João Remigio do Santos e
Joaquim Ramos de Freitas; de infantaria, Jo é
Manuel Ferreira de Lemos, Mário Cândido Sanches Vaz, l\lanuel de ousa Correia de Magalhães,
Fernando dos Reis Fernandes
Caldeira, José
Alves Pereira, José António Tavares de Pina,
António Cândido Patoilo Teles e, com o curso
geral do estado-maior,
António Hermínio de
Sousa Monteny ; de artilharia, Joaquim Saldanha
Hernandez Palhoto, Mário Martins Cabrita Gil,
Gastão Maria de Lemos Lobão de Faria, Mário
dos Santos Nunes, com o curso geral do estado-maior, Fernando
de Melo Macedo Cabral e
Adriano Vítor lIugo Land rset Cadimu ; de cavalaria, João Herculano Rodrigues de Moura, Augusto da Fonseca Laje, José Maria Carvalho
Teixeira, José Luis de Mendonça Ramires ; médicos, César Gadanha Freire de Andrade, Fausto
Jaime Campos Cansado e Herculano Biscaia da
Silva; do serviço de administração
militar, António César Limão Gata; do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, Abel Roma Torres e, do
quadro do serviço d material, José .J úlio Co ta
Júnior.
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Cavaleiro

Capitães:
de cavalaria.
Joaquim Lopes Cavalheiro,
.Alvaro Augusto da Fonseca Sabbo, Eduardo Vaz
eto de Almeida, José Maria de Mendonça J
nior e Jorge Alberto Guerreiro
Vicente.

ú-

Por decreto
de 28 de Maio do corrente ano, publicado
no Diário do Gocerno n.? 259, 2.a série, de 5 de Novembro deste me mo ano, foi agraciado
com o grau
de cavaleiro
da Ordem Militar de A vi o tenente do
quadro do serviços
auxiliares
do Exército
António
de Oliveira.
Por decretos de 24: de Maio do corrente ano, publicados
no Diário do Governo n. o 263, 2. a série, de 10 de N 0vembro deste mesmo ano, foram agraciados
com os
graus da Ordem 1Ii1itar de A vis que lhes vão indicados os eguintes oficiais:
Comendador

:Ma.j?res:
, ilva ;
osta.

de artilharia,
1Ianuel Maria Delgado
e
e, de cavalaria,
AIltóuio Quintino
da
Oflcial

Major do serviço
de administração
militar Artur
N oves Correia e Silva.
apitães : de infantaria,
.J úlio dos Santos Batel e,
na . ituação
de reserva,
José Ferreira
1Iendes
Nazaré; e, de artilharia, Carlos )Iário Pe 'soa Vaz.
Louvores:

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 21 de Novembro de 1958:
Louvado o tenent -coronel de cavalaria António Camilo
de
á Pinto de Abreu Sottomayor,
porque durante o
tempo em que serviu na S. a Repartição da 1.a Direcção_ eral de empenhou
sempre com o maior aprumo,
inteligência
e dedicação todo o trabalhos d qu foi
ncarr gado, confirmando, mai uma vez, a par de uma
boa cultura
e de sólido
conhecimentos
militares,
qualidade
d
Iealdad
e de camaradagem
que o
tornam um exc lente
olaborador do seu chefes, em
tudo mer c dor da
tima
da con id ração de todo
os seu
amaradas.
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DE SITUAÇAo

Oficiais do quadro permanente
Ingresso

nos

quadros:

(~uadro do corpo do estado-maior:

Major do corpo do estado-maior, supranumerano,
da
3. a Direcção-Geral
desto Ministério, onde continua
colocado, Júlio Augusto Ramalho Correia, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 24 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Quadro da arma de infantaria:

Coronel de' infantaria, supranumerário, da direcção da
arma, onde continua colocado, Amadeu Soares Pereira, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria, para preenchimento
de
vaga no quadro.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Capitão de infantaria,
adido, Guilhermino Nogueira
Rocha, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Macau, regressou em 16 de Outubro de 1958, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Capitães de infantaria, adidos, Francisco de Sousa errão e Américo Artur Lourenço de Oliveira. que, por
terem deixado de prestar serviço no Ministério do
Interior, na Guarda Nacional Republicana, se apresentaram neste Ministério em 1 de Novembro de 195 ,
desde quando devem ser considerados nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 22 rle Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n,· 22257).
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Capitão de infantaria, adido, Fernando Luis Guimarães
da Costa, que, por ter deixado de prestar serviço na
província de Cabo Verde, onde se encontrava em
comissão civil, regressou em 16 de Novembro de
1958, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 24 de K ovembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente de infantaria, adido, Alveno Soares de Paula
Carvalho, que, por ter deixado de prestar serviço na
província de Cabo Verde, onde se encontrava em
comissão militar, regressou em 8 de Novembro de
1958, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de }i overnbro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Tenente de infantaria, adido, Raul Leandro dos Santos,
que, por ter deixado de prestar serviço no comando
militar de Macau, regressou em 1 de Outubro de 1958,
desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Quadro da arma de artilhar~a:

Tenente-coronel de artilharia, supranumerário, 2. o comandante do regimento de artilharia n." 6, onde continua
colocado, João Augusto de Noronha Dias de Carvalho,
devendo ser considerado nesta situação desde 7 de
Outubro de 1958, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Novembro de 1958. Não são devidosemolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Quadro da arma de cavalaria:

Con iderado apresentado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar
erviço no Ministério da
Educação Nacional, o coronel de cavalaria, na si-
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tuação de reserva, João do Sacramento Monteiro,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Novembro de 1958.
Por portaria de 14 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenente-coronel de cavalaria, supranumerário, da 2. a Repartição da La Direcção-Geral deste Ministério, onde
continua colocado, Luis Alberto Filipe Rodrigues,
para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser
considerado nesta situação desde 25 de Outubro de
1958.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Major de 'cavalaria, supranumerário,
do regimento de
lanceiros 2, onde continua colocado, António Seba tião Ribeiro de Spinola, devendo ser considerado nesta
situação, para preenchimento
do vaga no quadro,
desde 4 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitães do regimento de cavalaria n. o 7 António Varela
Romeiras Júnior e Bernardo Raposo Botelho de Sá
Nogueira, ambos de cavalaria, supranumerários,
e
continuando colocados onde actualmente se encontram,
para preenchimento de vagas no quadro, devendo ser
considerados nesta situação desde 6 de Outubro do
corrente ano.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Novembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Alferes de cavalaria, supranumerário, Jaime Alexandre
Santos Marques Pereira, que, por ter deixado deprestal' serviço no comando militar do Estado da India,
regressou à metrópole em 27 do Outubro de 1958,
desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Quadro da arma de engenharia:

Coronel de engenharia, supranumerário, chefe da 2. a Repartição da Direcção da Arma de Engenharia, onde
continua colocado, Luis Maria Bastos de Carvalho,
devendo ser considerado nesta situação desde 4 de
Novembro de 1958, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de [ovembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão de engenharia, supranumerário,
do regimento
de engenharia 11.° 1, onde continua colocado, Manuel
Marques Esgalhado, que, por ter deixado de fazer
parte das forças expedicionárias ao Estado da índia,
regres ou em 28 de Ago to de 1958, desde quando
deve Isor considerado ne ta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257) .

•

<luadro do serviço de suüde militar:
Médico.:

Tenente médico, adido, Amadeu Balbino Ferreira Marques Buceta ~lartins, que, por ter deixado de prestar
serviço no comando militar de Timor, regressou tt
metrópole em 8 de Novembro de 1958, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Quadro do serviço de administração

militar:

Capitão de serviço de arlmini tracão militar, adido, Alexandre José de Carvalho Pereira, que, por ter deixado
de prestar serviço no Miuistério da Finanças, na
Guarda Fi cal, se apr entou neste ~1ini tério em 5 de
Novembro de 1958, desde quando deve ser con iderado ne ta situução, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 10 do Novembro <le1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Novembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Capitão do serviço de administração militar, supranumerário, Armando Brito Martins Coelho" que, por ter
regressado de expedição ao Estado da India, se apresentou em 1 de Outubro de 1958, desde quando deve
ser considerado nesta situação, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes do serviço de administração militar, supranumerário, do 2.° grupo de administração militar, onde
continua colocado, Fernando Soares Pinto Simões, ql}-e,
por ter deixado de prestar serviço no Estado da India, onde se encontrava como expedicionário, regressou em 19 de Fevereiro de 1958, desde quando deve
ser considerado nesta situação, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Novembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Quadro dos serviços auxiliares do Exército:

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário,
António Ricardo l~elgueiras, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Novembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, do grupo de companhias de trem auto,
onde continua colocado, Esmeraldo de Abreu Calado,
devendo ser considerado nesta situação dosde 29 de
Outubro de 1958, para preenchimento
de vaga no
quadro.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Novembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, Armindo Alves de Carvalho, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Novembro
de 1958, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Alferes

do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
António Gaspar e António Cabral,
para preenchimento de vagas no quadro, devendo ser
considerados nesta situação desde a data da presente
portaria.
supranumerários,

(Por portaria de 18 de Novembro de 1958, visada pelo 'l'ribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. Não são
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Extinto quadro de picadores militares:

Oonsiderado apresentado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar serviço no Minístério do
Interior, na Guarda Nacional Republicana, o capitão
do extinto quadro de picadores militares, na situação
de reserva, José Ximenes, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Novembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Supranurnerárlos
os
quadros:

por

co:;xcederern

Corpo do estado-maior:

Major do corpo do estado-maior, adido, Júlio Augusto
Ramalho Correia, que, por ter deixado de prestar
serviço no comando militar de :\10çambique, embarcou
de regresso ti. metrópole em 9 de Outubro de 1958,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 10 de Xovembrc de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Infantaria:

Coronel de infantaria, adido, Armando Francisco Páscoa, que, por ter deixado de exercer o cargo de
2.° comandante da Escola do Exército, cargo de que
fica exonerado por esta portaria, se apresentou em
25 de etembro de 1958, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958, vi ada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Ooronel de infantaria, adido, Jaime J osé da Silva Pereira,
que, por ter deixado de exercer o cargo de promotor
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de justiça do Tribunal Militar Territorial do Porto,
do qual fica exonerado por esta portaria, regressou
em 1 de Outubro de 1958, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos de Decreto n.? 22257).

Artilharia:

Tenente-coronel
de artilharia, supranumerano,
comandante interino do regimento de artilharia ligeira n. o 1,
onde continua colocado, Antero Cavaleiro, que, por
ter deixado de prestar serviço no regimento de artilharia antiaérea fixa, se apresentou em 14 de Outubro
de 1958, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Novembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Nula e de nenhum efeito a portaria de 12 de Agosto
de 1958, inserta na Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, do corrente ano, e visada pelo Tribunal de Contas
em 27 de Agosto, também de 1958, que dava entrada
no quadro ao capitão de artilharia, supranumerário,
do regimento de artilharia ligeira n. o 3, António José
da Conceição Baptista.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 21 de Novembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Cavalaria:

Coronel de cavalaria, adido, Eduardo Rodrigues de Almeida Dias, que, por ter deixado de exercer o cargo
de promotor de justiça do 2.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, do qual fica exonerado por esta
portaria, regressou em 1 de Outubro de 1958, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente-coronel
de cavalaria, adido, Manuel Ferreira
Peixoto da Silva, que, por ter deixado de prestar serviço como professor do Instituto de Altos Estudos
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Militares, cargo de que fica exonerado por esta portaria, se apresentou em 25 de Setembro de 1958,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Majores de cavalaria António Quintino da Costa e António Sebastião Ribeiro de Spinola, que, por terem
deixado de prestar serviço, respectivamente, no Ministério da Educação Nacional e no Ministério do
Interior, na Guarda Nacional Republicana, regressaram a este Ministério em 29 e 24 de Outubro de 1958,
desde quando devem ser considerados nesta situação.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão de cavalaria, adido, João Luis l\Ioreira Arriscado Nunes, que, por ter deixado de prestar serviço
no Estado da Índia, se apresentou- em 28 de Outubro
de 1958, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão de cavalaria, adido, Carlos Emiliano Fernandes,
que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério
do Interior, na Guarda Nacional Republicana, se apresentou em 1 de Novembro de 1958, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Serviço de administração militar:

Coronel do serviço de administração militar, adido, José
Domingos Lampreia, qJle, por ter deixado de prestar
serviço no Estado da India, se apresentou em 27 de
Outubro, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de ovembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Serviços auxílíares do Exército:

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
, adido, António Ricardo Felgueiras, que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior,
na Polícia de Segurança Pública, regressou a este
Ministério em 1 de Novembro de 1958, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958, Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257),

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, António Gaspar, que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério das Finanças, na Guarda
Fiscal, regressou a este Ministério em 7 de Novembro de 1958, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, visada pelo TribuDaI de Contas em 28 de N oveuibro de 1958, Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, António Cabral, que, por ter deixado de pre tal'
serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, se apresentou neste Ministério em 7 de
Novembro do 1958, desde quando deve sor considerado nesta situação.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos cio Decreto n.? 22257).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Armindo Alves de Carvalho, que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério das Finanças,
na Guarda Fiscal, regressou a este Ministério em 6
de Novembro de 1958, desde quando deve er considerado nosta situação.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Novembro de 1958, Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Pal!usage..,..,

à altuaçAo

de

adido:

No ultramar:

Angola

Coronel do corpo do estado-maior, chefe do estado-maior do comando militar de Angola, Afonso Lope
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Franco, por ter sido nomeado para o' referido cargo
ao abrigo da alinea b) do artigo 3. o do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 de Setembro 1954, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 28 de Novembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 29 de .Iulho de 1958).

pelo Tri-

l\Iajor de infantaria, do comando militar de Angola,
António Mendes Baptista, 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, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Novembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 29 de Novembro de 1958).

pelo Tri-

Capitães, do comando militar de Angola, Mário das
Dores Bento, João Gomes do Amaral, Salvador de
Jesus Abreu, José Fernando de Oliveira Barros
Basto, Cirilo Bismarck Freitas Sôares e Abel José
Coelho de Sousa Sacadura, todos de infantaria, por
terem sido nomeados para desempenhar comissões de
serviço na referida província de Angola, ao abrigo da
alínea c) o terceiro e nos da alínea a) os restantes,
devendo ser considerados nesta situação desde 10 de
Novembro do corrente ano.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 21 de ovemhro de 1958).

pelo Tri-

Capitão de infantaria, do comando militar de Angola,
Ernesto Faria dos Santos Tavares, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
no ultramar, ao abrigo da alínea a) do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 10 de
Novembro de 1958.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 21 cl.e Novembro de 1958).

pelo Tri-

Capitão de infantaria, do comando militar do Estado da
India, Fausto de Almeida Moutinho, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
em Angola, ao abrigo da alínea a) do artigo 3.° do
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Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 8 de
Abril de 1958.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1058, anotada pelo Tribunal de Contas em 21 de Novembro de 1958).

Deixa de ser considerado na situação de adido no Ministério do Interior, na Policia de Segurança Pública.
desde 10 de Novembro de 1958, continuando porém
na mesma situação de adido, mas em comissão militar
no comando militar de Angola, nos termos da alínea a)
do artigo 3.° do Decreto n." 39816, de 14 de Setembro de 1954, desde a mesma data, o capitão de infantaria José dos Santos Oliveira.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 21 de Novembro de 1958).

Alfere~ de infantaria, do comando militar de Angola.
Carlos Alberto Vieira Monteiro, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão do serviço no ultramar, ao abrigo da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo
ser considerado nesta situação desde 10 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1058, anotada pelo Tribunal de Contas em 21 de Novembro de 1958).

Capitão do serviço de administração
militar, do comando
militar de Angola, Alexandre J osé de Carvalho Pereira, por ter sido nomeado para desempenhar uma
comissão do serviço no ultramar, ao abrigo da alínea c)
do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de
Setembro de 1954, devondo ser considerado nesta
situação desde 10 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1958, anotada pelo Tribuual de Contas em 25 de Novembro de 1958).

'I'cnente do quadro dos serviços auxiliares do Rxórrito.
do comando militar de Angola, J osó Francisco Galaricha, por ter sido nomeado para desempcnhur uma
comissão de serviço no ultramnr, ao abrigo da alínea c)
do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 3981G, de 14 do
Retombro de 1954, devendo ser considorudo nesta
situacão desde 10 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1058, anotada pelo Tribunal de Contas em 25 de Novembro do 1958).
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Moçambique

Deixa de ser considerado na situação de adido no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, desde 12 de
Novembro de 1958, continuando, porém, na mesma
situação de adido, mas em comissão militar no comando
militar de Moçambique, nos termos da alínea a) do
artigo 3.0 do Decreto n.? 39816, de 14 de Setembro
de 1954, desde a mesma data, o capitão de infantaria
António Fernando Mendes.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 21 de Novembro de 1958).

pelo Tri-

Major de artilharia, do comando militar de Moçambique,
Mário Machado da Graça, por ter sido nomeado para
desempenhar
uma comissão de serviço militar no
ultramar, ao abrigo da alínea c) do artigo 3. o do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 25 de
Outubro de 1958.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1258, anotada
bunal de Contas em 21 de Novembro de 1958).

pelo Tri-

Tenente do quadro do serviço de material (serviços
técnicos d e manutenção) João Teodoro dos Reis
Soaros e alferes do quadro do serviço de material
(serviços técnicos de manutenção) José de Jesus
Brás e Francisco Pereira de Oliveira, todos do com~ndo militar de Moçambique, por terem sido nomeados para desempenhar comissões de serviço no
ultramar, 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 12 de
Novembro de 1958.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 21 de Novembro de 1958).

pelo Tri-

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do comando militar de Moçambique, José Pereira, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço no ultramar, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.0 do Decreto-Lei n. o 39 816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação
desde 12 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 21 de Novembro de 1958).

pelo Tri-
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Estado da índia

Capitão do regimento de cavalaria n.? 8 (grupo de carros
de combate) Jorge Luis Ferreira Osório e tenente
do regimento de cavalaria n." 8 António Gonçalves
Ribeiro, ambos de cavalaria, por terem sido nomeados
para desempenhar comissões de serviço na província
de Moçambique, ao abrigo do artigo 3. ° do Decreto-Lei
n.? 39 816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser
considerados nesta situação desde 25 de Outubro de

1958.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1958, anotada
nal de Contas em 21 de Novembro de 1958.

peJo Tribu-

Capitão do serviço de administração militar, do comando
militar do Estado da lndia, Armando Brito Martins
Coelho, por ter sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço dependente do Estado da India,
ao abrigo da alinea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 21 de Novembro de 1958).

pelo Tri-

Alferes do serviço de administração militar, do comando
militar do Estado da Índia, Fernando Soares Pinto
Simões, por ter sido nomeado para desempenhar nma
comissão de serviço naquele Estado, como comissário
do Corpo de Policia, devendo ser considerado nesta
siuuação desde 19 de Fevereiro de 19b8.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 25 de Novembro de 1958).

pelo Tri-

Na Guarda Nacional Republicana:

Maj or de cavalaria, da 4. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, José Félix Alves de Carvalhosa e capitães de infantaria, do regimento de infantaria n. o 13, Guilhermino de Carvalho Morais Castro
e, do batalhão de metralhadoras n.? 2, .Júlio Carlos
Matias, por terem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço dependentes do Ministério do
Interior, na Guarda Nacional Republicana, devendo
ser considerados nesta situação desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1958, anotada pelo Tribuna}
de Contas em 21 de Novembro de 1958.
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Capitão do serviço de administração
militar, do 2.° grupo
de companhias
do mesmo servico, António Rodrigues
Lourenço
Caseiro, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior,
na Guarda Nacional Republicana,
devendo
ser considerado
nesta situação desde 1 de
Novembro de 1958.
(Por portaria de 5 de Nove.ubro elo1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 21 do Novombro de 1958).
Alferes
do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
do batalhão
de caçadores
n." 10, Armindo Alves de
Carvalho, por ter sido requisitado
para desempenhar
uma comissão de serviço no Ministério do Interior, na
Guarda Nacional Republicana,
devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de N ovembro de 1958.
(Por portar ia de 11 do Xovembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas cm 25 de Novembro de 1958)..
Na Guarda Fiscal:

Capitão (lo infantaria,
do regimento
tie infantaria n. ° 5.
José Manuel Ferreira
de Lemos, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão
de serviço
dependente
do Ministério
das Finanças,
na Guarda
Fiscal, devendo ser considerado
nesta situação desde
~6 de Outubro de 1938.
(Por portaria de 1 de ~ ovombro do 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas em 21 (lo Novembro de 1958.
Capitão de infantaria,
do regimento
de infantaria n.? 6,
Alexandre
Augusto Durão Lopes, por ter sido requisitado para de empenhar
uma comissão de serviço
dependente
do ::\Iinistório das Finanças,
na Guarda
Fiscal, devendo SOl' considerado
nesta situação desde
11 do Novembro de lD38.
(Por portaria de 19 do Novembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas cm 25 do •-ovcmbro de 1958).
Alforos do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
do batalhão do caçadores n.? 10, Manuel José Ribeiro,
por tor sido nomeado para desempenhar
uma comissão
de serviço no Ministério
das Finança',
na Guarda
Fiscal, devendo HeI' considerado
nesta situnção
desde
7 de ~ overnhro de H)f)8.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1058, al~otaJa pelo Tribunal do Contas em 21 do • ovembro do 19,)8).
T
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Na Polícia de Segurança Pública:

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de cavalaria n." 6, Celso Alves Faria,
por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior,
na Polícia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Novembro de
1958.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 21 de Novembro do 1958).
Em outros Ministérios:
Ministério do Ultramar:

Deixa de ser considerado na situação de adido na província da Guiné, como ajudante de campo do governador, continuando, porém, na mesma situação de
adido, mas como secretário de S. Ex. a O Subsecretário de Administração Ultramarina,
o capitão de
infantaria José Carlos Bastos Martins, devendo ser
considerado nesta nova situação desde 11 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 21 de Novembro de 1!J58t
Em estabelecimentos militares:
. Estabelecimento.

de in.truçio

:

Instituto de Altos Estudos Militares

Tenente-coronel do corpo do estado-maior, supranumerário, do Instituto de Altos Estudos Militares, João
de Oliveira Marques, por ter reassumido as funções de
professor do 2.° grupo de matórias do estado-maior,
efectivo, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Outubro de 1058.
(Por portaria de 20 do Outubro do 1958, anotada pelo Tribunal de Contas om 26 de Outubro de 1!J58).

Tenente-coronel do quadro do serviço de material (engenheiros), do Instituto de Altos Estudos Militares,
João Manuel Terenas Latino, por ter sido nomeado
professor efectivo do curso para a promoção a oficial
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superior, por portaria desta data, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1958, anotada
nal de Contas em 29 de Novembro de 1958).

pelo Tribu-

Escola do Exército

Capitão de artilharia, da Escola do Exército, Abel
Cabral Couto, por ter sido nomeado professor adjunto
da 12. a cadeira da referida Escola, por portaria de 25
de Setembro de 1958, devendo ser considerado nesta
situação desde a mesma data.
(Por portaria. de 5 de Novembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 21 de Novembro de 1958).

I nstitute

pejo Tri-

Profissional dos Pupilos do Exército

.Maj01' do quadro do serviço de material (engenheiros),
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, José
Manuel Queriol Tojeiro Elbling Quintão, por ter sido
nomeado, por portaria de 16 de Setembro de 1958,
para desempenhar as funções de professor efectivo
do referido Instituto, devendo ser considerado nesta
situação desde a referida data de 16 de Setembro do
corrente ano.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 21 de Novembro de 1958).
Passagem

à situação

pelo Tri-

de reserva:

Brigadeiro de infantaria, da direcção da arma, Eugénio
Gonçalves de Magalhães Figueiredo, nos termos da
alínea a) do artigo 12.° do Decreto-Lei n. ° 36 304,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro do 1952, devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 10 de Novembro ele 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Major do corpo do estado-maior, do quartel-general da
3. a reaião militar, Aurélio da Silva Banazol, nos termos d~ alínea b) do artigo 12.° do Decreto n.? 36 304,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setem-
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bro de 1953, devendo ser considerado nesta situação
desde 24 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Novembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 2, José Policarpo Mendes Dias, nos
termos da primeira parte da alínea c) 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 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 22 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Coronel de artilharia, comandante do regimento de artilharia de costa, Belarmino Raul Barros de Vasconcelos,
nos termos da alínea a) do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 36304:, alterado pelo Decreto-Lei D.O 38 916,
de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 3 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 10 de Novembro de 195B, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Novembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Coronel de engenharia, adido, em serviço no Ministério
(la Educação Nacional, Inácio l~rancisco da Silva, nos
termos da primeira parte da alínea c) do artigo 12.°
do Decreto-Lei n.? 36304:, alterado pelo Decreto-Lei
n." 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 17 de Outubro de

1958.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Coronel de engenharia, chefe da 2.a Repartição da
direcção da arma, Luís )[aria Bastos de Carvalho,
nos termos da primeira parte da alínea c) do artigo 12.°
do Decreto-Lei n.? 36304:, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1V5~, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de N ovembro
de 1958.
(Por portaria dc 22 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 2\) de Novembro de 1\)58. Não são devidos
ornolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Coronel do serviço de administração
militar, supranumerário,
da direcção do mesmo serviço, Joaquim Cabral Cavaleiro,
nos termos da alínea a) do artigo 12.°
do Decreto-Lei
n.? 36 :304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 195:?, devendo ser
considerado
nesta situação desde 14 de Novembro de

1958.
(Por portaria de 14 de Xovembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 27 de ;-.;ovembro de 1958. Nâo são devidos emolumento ti, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão do quadro dos serviços
da Direcção
dos Serviços
do
tério, Manuel Marques Pereira,
do artigo 12.° do Decreto-Lei
pelo Decreto-Lei
n.? 38916,
1952, devendo ser considerado
15 de Novembro de 19::'>8.

auxiliares
do Exército,
Ultramar,
deste Minisnos termos da alínea b)
n.? 36304,
alterado
de 18 de Setembro
de
nesta situação desde

(Por portaria de 18 de \'"ovembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto ,p.o 22257).

Capitãos do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento
de infantaria
n.? 15, José )Iaria Ferrão
e Armando )[artins
de Araújo e, do Depósito Geral
de Fardamento
e Calçado, Franci sco Neto .I únior, os
dois primeiros
!lOS termos
da alínea b) e o terceiro
nos da alínea
u) do artigo 1~.0 do Decreto-Lei
n." 3G :304-, alterado pelo Decreto-Lei
n.? :38 91G, de
1 de ~etembro
de 195~, devendo ser considerados
nesta situução dOHJe, rospectivameuto,
8; 8 e 18 de
N ovornbro de 1958.
(Por portaria de 18 de Xovr-mbro de 1958, visada pelo Tribunal de Coutas em 29 de Novembro de lOJ8. Não são devirios emolumentos, !lOS termos do Decreto !l.O 22257).

Tenente

do quadro

dos sel'\'ic;ns auxiliares
do Exército ,
deste Ministório, J OSÓ Romano
Barradus,
nOH termos da alínea b) do artigo l:!.o do
Decreto-Lei
n.? 3G 30-1-, alterado pelo Decreto-Lei
n.? :3891G, de 18 de Setembro
de 1932, devendo
ser considerado
nesta situação desde :?0 de Outubro
de 1058.

da :3. a Di rec<;ão-Geral

(Por portaria de 10 do Xoveruhro de ]058, visaria pelo Tribunal de Contas ('III 25 de ~ 0\ «mbrc de 1!l58. !\'ão bão devidos
emolumentcs, 110 termos do Decreto n.O 22257).
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Capitão chefe de banda de música, do batalhão de caçadores n.? 5, Armando de Mendonça Escoto, nos termos
da alinea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n. o 3G304:,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 195~, devendo ser considerado nesta situação
desde 8 de Novembro de 1968.
(Por portaria de 22 de X ovembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro ele 1958. Não são
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão chefe de banda de música, do regimento de
infantaria n.? 6, António Maias Meira, nos termos da
alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n. o 36 304,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 27 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 ele Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos tio Decreto n.? 22257).
Abatidos:

Abatido ao efectivo do Exército o aspirante a oficial do
serviço de administrução
militar, da escola prática do
mesmo serviço, António Barreto Rosa, por tor tido
passagem ao quadro permanente dos oficiais de intendência e contabilidade da Força Aérea, devendo HeI'
considerado nesta situação desde 6 de Outubro de

1958.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, anotada
de Conta, cm 21 de Novembro de 1958).

pelo Tri-

Oficiais de complemento
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Considerados regressados ao serviço do Ministério
o
tenente Zito Manuel Videira e o alferes António Henrique Trigo Perostrelo da Silva, ambos milicianos de
infantaria, por terem deixado de prestar serviço nas
províncias de, respectivamente, Moçambique e Cabo
Verde, devendo ser cousiderados nesta situação desde
~7 e 24 de Setembro do 1938.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Novembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22287).
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Considerado regressado do serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, o tenente miliciano de infantaria, adido, Artur Alberto da Silva,
devendo ser considerado nesta situação desde 26 de
Outubro de 1958 e ficando em disponibilidade.
(Por portaria de 14 ele Novembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 21 de Novembro de 1958.

pelo Tri-

Quadro da arma de cavalaría e

Considerado apresentado
ao serviço deste Ministério
desde 19 de Agosto de 1958, e não desde 18 do mesmo
mês e ano, o tenente miliciano de cavalaria, em disponibilidade, Luis Maria Garcia Ribeiro, a que se refere
a portaria de 22 de Agosto, também do 1958, inserta
na Ordem do Exército n. ° 10, 2. a série, visada pelo
Tribunal de Contas em 30 do Agosto, ainda de 1958.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 28 ele Novembro de 1958\

-

Passagem

à situação

de

.

e ,

adido:

No ultrnmar s
Angola

Alferes de infantaria, do rogimento de infantaria n.? li>,
Eduardo António Resende Soveral e, do batalhão de
caçadores n. o . 7, Virgilio Lopes Vaz, ambos milicianos, por terem sido nomeados para prestar serviço
na província de Angola, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39 8lô, de 14 de Setembro de 1934, devendo ser considerados nesta situação
desde 10 do Novembro de 1958.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1958, anotada
hunal de Contas em 21 de Novembro de 1958) .

pelo Tri-

•\. rpirantes a oficial milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 13, José Mucorlo de Carvalho,
do batalhão independente de infantaria n.? 19, Serafim
Paulo Vaz do Sousa e Silva e, no batalhão de caçadores n.? 7, Fomundo Simões Capão e Joaquim Augusto
Gouveia da • ilva, por torem sido nomeados para
prestar orviço na provlncia de Angola, ao abrigo da
alínea c) do artigo 3.° (lo Dccreto-Loi n.? 3981G, de
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14 de Setembro de 1954, devendo ser considerados
nesta situação desde 10 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 21 de Novembro de 1958).

pelo Tri-

Moçambique

Aspirantes a oficial milicianos de engenharia, da escola
prática da arma, Fernando Luís Campilho Gomes,
do regimento de engenharia n.? 2, Fernando Neto
Mateus da Silva, do batalhão de telegrafistas, João
Saraiva Gonçalves e, do batalhão de sapadores de
caminhos de ferro, Joaquim Miguel Gonçalves Potes,
por terem sido nomeados para desempenhar comis-sões de serviço dependentes da província de Moçambique, 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 25 de Outubro
de 1958.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1958, anotada
nal de Contas em 13 de Novembro de 1958).

pelo Tribu-

Aspirante a oficial miliciano do engenharia, do regimento de engenharia n.? 2, Arnaldo Guimarães Casimiro da Costa, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço na província de
Moçambique, ao a.brigo da alínea a) do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considera.do nesta situação desde 12 de
Novembro de 1958.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 21 de Novembro de 1958).
BaIxa

de

pelo Tri-

servIço:

Alferes milicianos: de artilharia, Eduardo Cerqueira
Machado Cruz e, do serviço de administração militar,
Henrique António das Neves Bravo, ambos de reserva.
por terem atingido o limite de idade, devondo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente,
3 do Julho de 1950 e 3 do Agosto de 1952.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 25 de Novembro de 1958).

pelo Tri-

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do grupo de
artilharia contra aeronaves n. ° 2, Eduardo Martins
Baírrada, nos termos da última parte do artigo 3.° do
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Decreto-Lei n." 28404, de 31 de Dezembro de 1937,
por ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar,
devendo ser considerado nesta situação desde 28 de
Outubro de 1958.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1950, anotada
bunal de Contas em 21 de Novembro de 1958).

pelo Tri-

Abatidos:

Abatido ao efectivo do Exército o tenente mili.ciano
de artilharia, do centro de mobilização de artilharia
n." 1, José Horta e Costa de Azeredo Vasconcelos,
por ter tido passagem às reservas de marinha, devendo ser considerado nesta situação desde 26 de
Outubro de 1958.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 21 de Novembro de 1958).

pelo Tri-

Abatido ao efectivo do Exército o alferes miliciano
médico, do 2.° grupo de companhias de saúde, Manuel
Vicente da Cunha Jóia, por ter tido passagem à Superintendência dos Serviços da Armada devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Dezembro de

1954.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 21 de Novembro de 1958).

IV -

pelo Tri-

PROMOÇOES

Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generais:

No quadro do corpo:
Inspecção das tropas de transmissões

Brigadeiro, inspector, o coronel de engenharia, tirocinado, inspector interino, Manuel António Vassalo e
Silva.
(Por portaria de 10 de ovembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, uos termos do Decreto 0.° 22257).
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estado-maior:

No quadro do corpo:
Governo Militar de Lisboa - Quartel-General

Coronel do corpo do estado-maior, chefe do Estado-Maior,
o tenente-coronel do mesmo corpo, subchefe, Daciano
Pereira de Barros.
(Por portaria de 28 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Adidos:
Em estabelecimentos militares:
Estabelecimentos

de instrução

Instituto de Altos Estudos Militares

Coronel do corpo do estado-maior, adido, director dos
cursos de estado-maior, o tenente-coronel do mesmo
corpo, adido, director interino dos cursos de estado-maior, Arnaldo Schulz.
Coronel do corpo do estado-maior, adido, professor
efectivo do curso para a promoção a oficial superior,
o tenente-coronel do mesmo corpo, professor efectivo
do referido curso, Fernando Viotti de Carvalho.
(Por portaria de 28 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22257).
Armas

e

serviços:

l11nistério do Exército:
1.. Direcção-Geral - 3.· Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante' Silvério Manuel.
(Por portaria de 18 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
3.' Direcção-Geral

Major de infantaria, com o curso geral do estado-maior,
o capitão de infantaria, com o mesmo curso, António
de Almeida Nave.
(Por portaria de 28 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

2.' Série
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Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército.
O sargento-ajudante
Ilídio dos Santos Gouveia.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Novembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Ministério do Exército - Quartéis-generais
litares:

e comandos mí-

2.' região militar

Capitão, o tenente de cavalaria
Belo Lobão Ferreira.

Leonel

Raul Tavares

(Por portaria de 20 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22257).

Ministério

do Exército - Direcções

das armas e serviços:

Direcção da Arma ue Artilharia

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante Manuel Jacinto Ferreira.
(Por portaria de 1-1 de Novembro de 1!l58, visada pelo Tribunal de Contas em 27 de ~ovembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22527).
Direcção da Arma de Engenharia

Coronel de engenharia, o tenente-coronel
de engenharia, adido, profes or catedrático da Escola do Exército carao de que fica exonerado por esta portaria,
Lui~ José de A"clar Machado Veiga da Cunha.
(Por portaria de 22 de Novembro ele 1!l58, visada pelo Tribunal
de Contas cm 2!l de Novembro ele 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto !l.0 22257).

Ministério do Exército - Quadros das armas e serviço s,
escolas prátiras das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n.O 4

Capitão do quadro dos serviços auxiliar~ do E~órcito,
o tenent
do quadro do mesmo serviços, adido, em

1202
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serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, Hugo Rafael da Gama Pinto.
(Por portaria de 18 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de infantaria

n.· 15

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, do distrito
de recrutamento e mobilização n.? 11, João António
Rosa.
(Por portaria do 18 do Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Batalhão independente de infantaria n.· 18

Alferes chefe de banda de música, o sargento-ajudante
músico Francisco José Dias.
(Por portaria de 22 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22 257).
Artilharia:
Regimento de artilharia

pesada n. o 2

Coronel, comandante. o tenente-coronel
de artilharia,
comandante interino, Artur de Jesus Fernandes.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de N ovem bro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço na Policia de Segurança Pública, Manuel da
Silva Rebelo Júnior.
(Por portaria de 18 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n· 22257).
Cavalaria:
Regimento de cavalaria n.o 3

Capitão, o tenente de cavalaria Henrique Augusto Teixeira de Sousa Sanches.
(Por portaria de 20 de N ovem bro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

2." Série
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N." 14

Regimento de cavalaria n." 8
(Grupo de carros de combate)

Capitão, o tenente
Galiano Tavares.

de cavalaria Ricardo Ivens Ferraz

(Por portaria de 20 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Engenharia:
Grupo de cempanhlas de trem auto

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Esmeraldo
de Abreu Calado.
(Por portaria de 18 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,? 22257).

Ministério do Exército - Estabelecimentos
Estabelecimentos

militares:

de instrução:

Escola do Exército

Capitães, os tenentes de cavalaria, adidos, Rui Coelho
Abrantes e César Augusto Rodrigues Mano.
(Por portaria de 20 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 2!) de Novembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Estabelecimentos

hospitalares:

Hospital militar regional n.O 4

Major médico, o capitão médico, do regimento de infantaria n." 11, José Miguel Sanches.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Supranumerárlos:
Forças eventualmente constituidas no continente:
Grupo divisionário de carros de combate

Capitão, supranumerário, o tenente de cavalaria, supranumerário, Rui Pedrosa Curado.
(Por portaria de 20 de Novembro de 1958, visada pejo Tribunal de Contas cm 2!) de oveinbro de 1!)58. São devidos
emolumentos, IlOS termos do Decreto n.O 22257).
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A.didos:
No ultramar:
Moçambique

Capitão chefe de banda de música, adido, em serviço no
comando militar de Moçambique, Jaime Gonçalves
Correia.
(Por portaria de 22 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Na Guarda Nacional Republicana:

Üapitâes, os tenentes de cavalaria, adidos, em serviço
no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, Carlos Alberto Guimarães da Costa e Rui
Luis de Faria Fernandes.
(Por portaria de 20 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Na Guarda Ftseal .

Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no
Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, José Manuel Ferreira de Lemos.
(Por portaria de 28 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal,
Serafim da Silva Lopes.

Capitão

(Por portaria de 18 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Em e.tabelecimentolõ

Estabelecimentos

militares:

de instrução:

Instituto Proflssional dos Pupilos do Exército

Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, António da Anunciação Marques Lopes.
(Por portaria de 28 de ovembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de
ovembro de 1958. São devidos
emolumentos, !lOS termos do Decreto n.v 22257).
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Oficiais de complemento
Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centro~
de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n. ° I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, o soldado cadete n." 632/55, do regimento
de infantaria n.? 5, Jorge Fernando Monteiro Dias da
Conceição Bento, contando a antiguidade desde 18 de
Novembro de 1958.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1958).
Regimento de infantaria

n.O 4

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, António Armindo Vieira-da Silva, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Novembro de 1958. São devido,
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de Infantaria

n. ° 12

Capitão miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade,
António Malcata Julião, contando a antiguidade desde
5 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de infantaria

n. ° 15

Capitães milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Herculano Cardoso, Sebastião Pires Correia Mourão
e José Manuel Neves de Oliveira, contando a antiguidade desde 5 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

1206

ORDEM DO EXERCITO
Batalhão de metralhadoras

N.o 14

2.' Série

n,O 2

Capitão miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Samuel de Oliveira José Bensimon, contando a antiguidade desde 5 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Centro de mobilização

de infantaria

n. o 4

Capitão miliciano de infantaria, licenciado, o tenente
miliciano de infantaria, licenciado, Augusto lIenriques
dos Santos Sousa, contando a antiguidade desde 5 de
Novembro de 1958.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Centro de mobilização

de lnfantarla

n. ° 12

Capitão miliciano de infantaria, licenciado, o tenente
miliciano de infantaria, licenciado, Miguel António de
Sousa Soares da Mota, contando a antiguidade desde
ó de Novembro de 1958.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 2

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (PCT), o soldado cadeten. o 35/55, do curso especial de preparação militar, Acácio Gomes Tomás, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1058.
(Por portaria de 24 de i\ ovcmbro de 1958).
Regimento de artilharia

pesada n. o I

Alferes miliciano de artilharia, em dísponibilidade, o aspirante a oficial miliciano de artilharia, em d isponibilidade, António Nuno Agostinho de Barros Saldanha

2.' Série
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da Gama de Sousa de Uesquita de Macedo Leitão e
Carvalhosa, contando a antiguidade desde 1 de N 0vembro de 1958.
(Por portaria de 14. de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Novembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Regimento de artilharia

pesada n. ° 3

Capitães milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
Luís Custódio dos Santos, Joaquim Cordeiro Pereira
Machado e Luis Augusto de Nogueira Vinha, contando
a antiguidade desde [) de Novembro de 1958.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 21) de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Aspirante a oficial miliciano de en~enharia (transmisões), o oldado cadete n. o 9/55, do curso especial
de preparação militar, Rui de Oliveira Pereira de
Melo, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria

de 14 de Novembro

de 1958).

Regimento de engenharia n.O 2

Aspirante
a oficial milicianos de engenharia (sapadores), os soldados cadetes n. o 43/55, do curso especial
de preparação militar, Luís )[anuel Rodrigues Lobo e
n. o 117/56, J osé~[anuel Guerra de Sousa Pinto, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria
Serviço de administração

de 24 de

[ovembro de 1958).

militar:

2.0 grupo de companhias de administração militar

Aspirante'

a oficial milicianos do erviço de adminismilitar, os ex-alunos do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exórcito !l.OS 88, José
avaco Henrique 131 Fernando Edalberto Vieira de Matos Silva,
159,' .AntÓnio J OSÓ dos Santos Policarpo, 299, Diogo
tração
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Baleiro Salgueiro, e 372, António Franco Leal, contando todos a antiguidade desde 11 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1958).
Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Alferes milicianos de infantaria, adidos, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, adidos, Serafim Paulo
Vaz de Sousa e Silva, Joaquim Augusto Gouveia da
Silva, José Macedo de Carvalho e Fernando Simões
Capão, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Moçambique
Comando militar

Alferes miliciano de engenharia, adido, o aspirante a
oficial miliciano de engenharia, adido, Arnaldo Guimarães Casimiro da Costa, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Novembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

v-

COlOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generais:

No quadro do corpo:
Mini.tério do Exército - E.tabelecimento. militare.:
Esta.belecimentos

de ensino

Escola do Exército

Comandante, o general, comandante da 3. a região militar, Humberto Buceta Martins, nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 30874, de 13 ele Novem-

2.· Série
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bro de 1940, na vaga do brigadeiro Emírcio Leão
Ua;'ia Magno Teixeira Pinto, que, pela presente portaria, fica exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Corpo

do

estado-malar:

No quadro do corpo:
Ministério do Exército - 3.· Direcção-Geral

Capitão do corpo do estado-maior,
corpo, Carlos Mota de Oliveira.

no quadro do mesmo

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958).
Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Chefo do estado-maior, o coronel do corpo do estado-maior, tirocinado , da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Afonso Lopes Franco.
(Por portaria de 28 00 Novembro de 1958).
Em estabelecimentos

militares:

Estabelecimentos

de ensino

Instltuto de Altos Estudos Militares

Nomoado profes or efectivo do 1. ° grupo de matérias
do curso do estado-maior, o tenente-coronel
do
corpo do estado-maior, supranumerário, da 3. a Direcção-Geral deste l\Iinistério, João de Oliveira Marques,
nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n." 399.11,
de 2,) do Novembro de 1954, para preenchimento da
sua própria vaga, que deixou em aberto enquanto
do empenhou as funções de representante militar junto
da DI~LNATO.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Armas

e

servlc;:os:

Ministério do Exército:
J.. Direcção-Geral- 2." Repartição

'I'enente do quadro do serviços auxiliare' do Exórcito,
no quadro dos me mos serviço, António Ricardo Felgueira .
(Por portaria de 2..1de Novembro de 1958).
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I.' Direcção-Geral - 3.' Repartição

Capitão de infantaria, do regimento
César Gomes Saraiva.

de infantaria n. o 5,

(Por portaria de 24 de Novembro de 1958).
2.' Direcção-Geral-

3.' Repartição

Capitão do serviço de administração militar, do grupo
de companhias de trem auto, Orlando Francisco da
Costa Capela.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1958)
3.' Direcção-Geral

Capitães de artilharia da escola prática da arma, Domingos Sebastião Gama da Câmara, Stone e, do regimento de artilharia antiaérea fixa, AI varo Manuel Vilares Cepeda.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1958).
:Ministério do Exército - Quartéis-generais:
3.' região militar

Tenente-coronel de infantaria, do regimento do infantaria n.? 15, Valentim Neves da Silva Santos.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958).
MinistérIo do Exército - Direcções das arOlas e servIçosInspecções:
Direcção da Arma de Artilharia

Capitães de artilharia, no quadro da arma, José Maria
Canelas Ferreira
da Silva, do Depósito Geral de
Material de Guerra, Carlos Alberto Pereira Barbosa
e, da Escola Militar de Electromecânica,
Francisco
José de Sousa Freire.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1953).

Capitão de artilharia,
teves.

no quadro da arma, António Es-

(Por portaria de 24 de Novembro de 1958).
(2," Inspecção de artilharia)

Inspector,

o brigadeiro

Carlos de Sousa Gorgulho.

(Por portaria de 24 de

ovembro de 1958).

2." Série
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de artilharia)

o brigadeiro João Máximo Tassara Machado.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1958).

Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros de mobilização:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria

Alferes de infantaria, do regimento
Carlos Alberto Rebelo Marques.

de infantaria n. o 7,

(Por portaria de 24 de Novembro de 1958).
Regimentode infantaria n.· I

Tenente de infantaria, no quadro, Alveno Soares de Paula
Carvalho.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1958).

Tenente, chefe de banda de músicd, do regimento
infantaria n. o 12, José Pinto Rodrigues.

de

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958).
Regimentode infantaria n.· 6

Capitão, chefe de banda de música, do regimento
fantaria n." 1, :\Ianuel da Silva.

de in-

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, António Gaspar.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958).
Regimento de infantaria n.· 7

Alferes de infantaria, do batalhão independente de infantaria n. o 17, José Alberto de Moura Calheiros.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958).
Regimentode infantaria n.· II

Capitão de infantaria,
marães da Costa.

no quadro, Fernando

Luís Gui-

(Por portaria de 24 de Novembro de 1958).
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Batalhão independente de infantaria n.· 17

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 7,
Luís Augusto Tavares Soares da Cunha e, do regimento de infantaria n. ° 15, J oaquim Simões Duarte.
(Por portaria

da 1 de Dezembro

de 1958).

Batalhão de caçadores n.· lO

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, Armindo Alves de Carvalho.
(Por portaria

de 10 de Novembro

de 1958).

Artilharia:
Escola Prática de Artilharia

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n." 2, António João Chumbito dos Anjos Ruivinho e
Fernando António da Fonseca Lopes de Resende.
(Por portaria

de 24 de

Regimento de artilharia

[ovembro de 1958).

ligeira n.· I

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 4, Henrique Manuel Viegas da Silva.
(Por portaria

de 21 de

Regimento de artilharia

[ovembro de 1958).

ligeira n.· 5

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 4, Augusto António Capelo de Azevedo Batalha.
(Por portaria

de 24 de Novembro

Regimento de artilharia

de 1958).

n.· 6

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia
n. ° 2, Francisco Cordeiro da Fonseca.
(Por portaria
Regimento de artilharia

de 24. de Novembro

ligeira
de 1958).

pesada n.· 2

Tenente de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 4, Ernesto Martins Engrácia Antunes, por pedir.
(Por portaria
Regimento de artilharia
Centro de Instrução

de 1 de Dezembro

de 195 ).

antiaérea fixa

de artilharia

contra

aeronaves

Capitão de artilharia, no quadro da arma, Rogério Fernando Sequeira 'I'aborda e Silva.
(Por portaria

de 1 de Dezembro

de 1958).
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Alferes de artilharia, do regimento do artilharia ligeira
n.? 4, Carlos Manuel de Sousa Paz e José Manuel
Santos Faria Leal.
(Por portaria
Grupo de artilharia

de 1958).

de 24 de Novembro

contra aeronaves n.O I

Capitão de artilharia, da Escola Militar de Electromecânica, António José de Melo Machado.
(Por portaria

de 1958).

de 24 de Novembro

Grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 2
Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n. ° 2, Hélder Reis de Oliveira e, do regimento de
artilharia pesada n. ° 3, Afonso José de Lima Vieira
Moniz.
(Por portaria
Grupo de artilharia

de 1958)

de 24 de Novembro
de guarnição

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n. ° 3, José Manuel Pinto Pereira.
(Por portaria

de 1958).

de 24 l'Ie Novembro

Bateria independente de defesa de costa n.O 2

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia pesada
0.° 2, Alexandre Afonso Rebelo da Silva de Aragão.
(Por portaria

de 1958).

de 24 de Novembro

Bateria antiaérea independente

Alferes ele artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n." 2, Joaquim José Pontes Valagão.
(Por portaria

de 1(58).

de 24 de Novembro

Cavalaria:
Regimento de cavalaria

n.· 3

'I'ononto de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 8
(grupo de carros de combate), Carlos Fernando Valente Ascensão Campos.
(Por portaria

de 24 de Novembro

de 1(58).

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Major de engenharia, do regimento de engenharia
Jo é de 'ou 'a Fogu\u.
(Por portaria

de 24 de Novembro

n.? 2,

de 1958).
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Regimento de engenharia n. o I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, António Cabral.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1(58).
Grupo de companhias de trem auto

Capitão de infantaria, do quartel-general da 3. a região
militar, António Guilherme da Silva de Sousa.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1(58).

'Capitão do serviço de administração militar, da 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, Henrique António Vidal Claro Júnior.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1(58).

Ministério do Exércíto - Estabelecimentos militares:
Estabe'ecimentos

de ensino:

Escola do Exército

Major de artilharia, do regimento de artilharia
n." 2, Tristão da Cunha Caldeira Carvalhais

ligeira

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1(58).

Nomeado professor assistente interino da cadeira de
Matemáticas Gerais do curso geral preparatório da
Escola do Exército, nos termos do § 2.° do Decreto-Lei n." 371B7, alterado pelo Decreto-Lei n.? 37642,
de 13 de Dezembro de 1949, e artigo 22.° do Decreto-Lei n.? 30874, de 13 de Novembro de 1940, o capitão
de artilharia, da Escola Militar de Electromecânica,
João Inácio Pereira Júnior, durante o impedimento
do profossor efectivo, capitão José Póvoas Janeiro,
que foi frequentar o curso para a promoção a oficial
superior.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
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Nomeado professor adjunto, interino, da 24. a e 25. a cadeiras da Escola do Exército, nos termos da segunda
parte do artigo 22.0 do Decreto-Lei n.? 30874, alterado pelo Decreto-Lei n.? 36237, de 21 de Abril
de 1947, o capitão de engenharia, do grupo de companhias de trem auto, Vasco dos Santos Gonçalves,
durante o impedimento do professor adjunto efectivo, capitão Henrique Pedro Daniel de Duarte Silva
y Aranda, que vai frequentar o curso para a promoção
a oficial superior.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Novembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Colégio Militar

Passa a desempenhar as funções de mestre efectivo de
educação fisica do Colégio Militar o capitão miliciano
de cavalaria José Manuel Inglês Gancho Pereira de
Carvalho, nos termos da alínea c) do artigo 49.0 do
Decreto n." 34093, de 8 de Novembro de 1944, e
anexo I ao mesmo decreto, o qual.foi nomeado para
o desempenho do referido cargo, interinamente, por
portaria de 14 de Setembro de 1956, visada pelo Tribunal de Contas em 27 do mesmo mês e ano.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Estabelecimentos

produtores:

Oficinas Gerais de Material de Engenharia

Major do quadro do serviço de material (engenheiros),
no quadro do mesmo serviço, Rui Duarte Moreira
Braga.
(Por portaria

de 19 de Novembro

de 1958).

Capitão do quadro do serviço de material (engenheiros),
no quadro do mesmo serviço, Manuel António Lopes.
(Por portaria

de 19 de Novembro

de 1958).

Tenente do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), do grupo de companhias de
trem auto, Ilindemburgo Sequeira Martins,
(Por portaria

de 10 de Novembro

de 1958).
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Supranumerários:
Forças eventualmente
Grupo divisionário

constituídas

no continente:

de carros de combate

Alferes de cavalaria, do regimento
Eduardo Roque da Cunha.
(Por portaria

de cavalaria n.? 7,

de 1 de Dezembro

de 1958).

Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Major de infantaria, do regimento
António Mendes Baptista.
(Por portaria

Capitão de infantaria,
da Fonseca Matos.

de infantaria u.? 12,

de 1 de Dezembro

de 1958).

da direcção da arma, Herculano
(Por portaria

de 1 de Dezembro

de 1958).

Capitão do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, Alexandre José de Carvalho Pereira,
(Por portaria

de lO de Novembro

de 1958).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da Escola Prática do Artilharia, José Francisco Galaricha.
(Por portaria

de 10 de Novembro

de 1958).

Guiné
Comando militar

Alferes de infantaria, do regimonto de infantaria n, ° 10,
Azuil Dias de Carvalho e, do regimento de infantaria
n.? 1.J., António .Afonso da Silva Vigário.
(Por portaria

de 1 de Dezembro

de 1958).

Estado da India
Comando militar

Alferes do serviço de administração militar, do 2.° grupo
do companhias do administração militar, Fernando
Soares Pinto Simões.
(Por portaria

de 19 de Novembro

de 1(58).
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Em estabelecimentos militares:
Estabelecimentos

de ensino

I nstituto de Altos Estudos Militares

Professor efectivo do curso para a promoção a oficial
superior, o tenente-coronel do quadro do serviço de
material (engenheiros) João Manuel Terenas Latino,
nos termos dos artigos 16.0 e 15.0 do Decreto
n.? 37 139, modificado pelo Decreto-Lei n." 41697,
de 27 de Junho de 1958, e Decreto n.? 41 929, de
de 29 de Outubro, também de 1958, para preenchimento de vaga no quadro ainda incompleto.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Oficiais de complemento
Armas

e

serviços:

Ministério do Exército - Qnartéis·gMerais
militares:

e comandos

Angola
Comando militar

'I'enente miliciano de infantaria, licenciado, do centro
de mobilização de infantaria n. o 4, Carlos Alberto
Matias de Oliveira Santos.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n. o 2, Cândido Fernandes Ribeiro e, do regimento de artilharia ligeira
n.? 4, João António Oliveira da Paixão.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 30 de
Abril de 1958, inserta na Ordem do Exército n. o 6,
2.u série, de 1 de Junho do corrente ano) que coloca o alferes miliciano do serviço de administração
militar Flávio da Cruz Marques da Silva, do comando
militar de Ano-ola, no comando militar de Macau, por
o
ter ficado sem efeito a licença definitiva que fora conferida ao referido oficial.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).
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Moçambique

Comando

militar

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do centro
de mobilização de infantaria n.? 6, Rogério Eduardo
Barbosa Lima.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).
Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 15, Carlos Manuel Pires
Pereira.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).
Guiné

Comando

militar

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de lanceiros n.? 2, Rodrigo Carlos Faria
de Carvalho.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958),
Timor

Comando

militar

Tenente médico, graduado,
em disponibilidade,
do
1.0 grupo de companhias de saúde, Francisco Alvaro
Espirito Santo Lopes.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1958),
Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Regimento de Infantaria

n.· I

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, elo
comando militar de Moçambique, Manuel Maria de
Carvalho.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958),
Regimento de infantaria

'I'enento miliciano do infantaria,
Artur Alberto da Silva.

n.· 6

em disponibilidade,

(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).
Regimento de infantaria

n.· 8

Aspirante a oficial miliciano, do batalhão elo metralhadoras n.? 3, José da Conceição Dias Alves Vicente,
por motivo disciplinar.
(Por portaria de 10 de [ovcmbro de 1058).
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n. ° 9

Alfer~s miliciano. de inf~ntaria, em disponibilidade, do
regImento de .ínfantarie n.? 9 (forças expedicionárias
ao Estado da India), António Cardoso Hortênsio Pina.
(Por portaria

de 14 de Novembro

de 1958).

(Batalhão de caçador-es Vasco da Gama)

Tenente miliciano de infantaria,
dores n. o 5, José da Costa.
(Por portaria

do batalhão

de 14 de Novembro

Regimento de infantaria

de caçade 1958).

n. ° 13

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de, caçadores n. o 7 (forças expedicionárias ao
Estado da Jndia), António Acácio Andrade Silvano.
(Por portaria

de 14 de Novembro

Regimento de infantaria

de 1958).

n.O 14

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade (das
forças expedicionárias ao Estado da India), João Pinto
de Carvalho.
(Por portaria

de 14 de Novembro

de 1958).

Batalhão de caçadores n. ° 2
Alfores miliciano de infantaria, em disponibilidade (das
forças expedicionárias ao Estado da India), Manuel
Fernandes Júnior.
(Por portaria

de 14 de Novembro

de 1958).

Batalhão de caçadores n.O 5

Tenente miliciano de infantaria Luís António Sampaio
Tinoco de Faria.
(Por portaria

de 19 de Novembro

de 1958).

Batalhão de caçadores n.O6

Alfere miliciano de infantaria, em disponibilidade (das
forças expedicionárias ao Estado da índia), António
Fernando Mendes Jorge.
(Por portaria

de 14 de Novembro

de 1958).

Batalhão de caçadores n.O8
(Batalhão

de caçadores

do Alentejo)

Aspirante
a oficial ?ll~liciaD:0sd~ infant::ria, do bat~lhão
independente de infantaria n. 17, Joao Luis Peixoto
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de Sousa e, do batalhão independente de infantaria
n.? 18, Alcino Amado Gomes e Manuel Augusto dos
Santos Gaitas.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1958).
Batalhão de caçadores n. o 9

Alferes miliciano de infantaria (das forças expedicionárias ao Estado da India) Jaime António Santos Coutinho Lanhoso.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).
Batalhão de caçadores n. o la

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade (das
forças expedicionárias ao Estado da índia), Adriano
Loureiro Esteves Guimarães.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).
Batalhão de metralhadoras n. o 2

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade (das
forças expedicionárias ao Estado da India), Manuel
Jacinto de Azevedo Soares da Costa.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).
Batalhão de metralhadoras n.O 3

Alferes miliciano de ,infantaria (das forças expedicionárias ao Estado da India), António Alberto Miranda de
Carvalho.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade (das
forças expedicionárias ao Estado da índia), José Augusto Pereira de Campos.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).
Centro de mobilização de infantaria

n. o I

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do centro
de mobilização de infantaria n.? 10, José Pinheiro
Paixão.
(por portaria de 14 de Novembro de 1958).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n. o 2

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (PCT), do regimento de artilharia ligeira n.? 3, Fernando Carrilho
Martins.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).
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n. o 3

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade (do
comando militar da !ndia), Florindo Pires Salpico.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).
Regimento de artilharia

pesada n.· I

Tenente miliciano de artilharia
Oliveira Azevedo.

Mário Rodrigues

de

(Por portaria de 19 de Novembro de 1958).
Centro de mobilização

de artilharia

n.· 10

Tenentos milicianos de artilharia, licenciados, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Augusto José Simplí cio Duarte, érgio Godefroy Soares ~Ioreira e José
Maria de Melo Feo e Torres.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, do comando
militar de Angola, Hélder José Lains e Silva.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).
Cavalaria:
Regimento de lanceiros

n.· I

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, José Jerónimo Ferreira
da Graça.

(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).

Regimento de lanceiros

n.· 2

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (reconhecimento), do regimento de cavalaria n.? 5, Lnis Filipe
Azevedo Moreira Feio.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).
Engenharia:
Escola Prática

de Engenharia

Alfere miliciano de engenharia, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, Manuel Gomes da Costa.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958).
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Pessoal civil
Tribunal Militar Territorial

de Viseu

Nos termos do § 1.0 do artigo 17.° do Decreto n.? 19892,
de 15 de Junho de 1931, seja reconduzido por mais
três anos, no lugar de juiz auditor do Tribunal Militar
Territorial de Viseu, desde 22 do corrente, o juiz de
1.a classe Manuel de Oliveira da Cunha e Alvelos.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1058, visada, pelo Tribunal
de Contas em 14 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Escola do Exército

Engenheiro Alfredo Sobrinho Barata da Rocha, segundo-assistente do Instituto Superior Técnico - nomeado,
interinamente,
professor catedrático da cadeira de
Geometria Descritiva do curso geral preparatório da
Escola do Exército, nos termos do artigo 31.° da Lei
de 14 de Junho de 1913 e artigo 2.° do Decreto
n.? 26341, de 7 de Fevereiro de 1936.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1958, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Novembro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 222(7).

Colégio Militar

Nomeado professor provisório do Colégio Militar durante
o ano lectivo de 1958-1959 o capitão de artilharia
Domingos de Magalhães Filipe, nos termos do artigo 16.° do Decreto n.? 34093, de 8 de Novembro
de 1944, e artigo 2.° do Decreto n." 26341, de 7 de
Fevereiro de 1936, com referência aos artigos 87.° e
111.° do Decreto n." 36508, de 17 de Setembro de

1947.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1958, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Novembro de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Instituto de Odivelas

Maria Teresa Ribeiro de.Meneses - nomeada para, interinamente, exercer o cargo de professora de Moral
do Instituto de Odivelas, nos termos do artigo 31.°
da Lei de 14 de Junho de 1953 e artigo 2.° do Decreto-Lei n.? 26341, de 7 de Fevereiro de 1936.
(Por portaria de 9 de Outubro findo, da Repartição
Geral,
anotada pelo Tribunal de Contas em 14 de Novembro. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22257).
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Lavinia de Sá Nogueira de Gusmão Brito Pais, professora de Educação Física, interina, do Instituto de Odivelas-nomeada
professora do quadro do mesmo Institituto, nos termos do artigo 25.° do Decreto n.? 32615,
de 31 de Dezembro de 1942, e artigo 10.° do Decreto-Lei n." 36613, de 24 de Novembro de 1947.
(Por contrato de 5 de Novembro de 1958, da Repartição Geral, visada pelo Tribunal de Contas em 22. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

VI- MELHORIAS

DE PENSÕES

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhe foi
atribuído, nos termos do artigo 5.° do Decreto-Lei
n." 41654, de 28 de Maio de 1958, ao coronel de
engenharia, na situação de reserva, Raul Barbosa
Ferreira Vidigal, no quantitativo. de 66.960~, desde
1 de Novembro de 1958, por ter completado 36 anos
de serviço, ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei
n. ° 28 402, de 31 de Dezembro de 1937.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhe foi
atribuido, nos termos do artigo 5.° do Decreto-Lei
n." 41 654, de 28 de Maio de 1958, ao tenente-coronel
do serviço de administração militar José Gonçalves
Palhares Júnior, no quantitativo de 60.000;$, desde
1 de Novembro de 1958, por ter completado 39 anos
de serviço, ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei
n.? 28402, de 31 de Dezembro de 1937.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Rectificada para 32.000640, desde 15 de Junho de 1958,
a pensão anual de reserva de 32.400;$ atribuída por
portaria de 10 de Julho de 1958, vi ada pelo Tribunal
de Contas em 25 do mesmo mês e ano e publicada na
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Ordem do Exército n.? 9, ~.a série, ao capitão médico,
na situação de reserva, Alvaro de Sousa de Ramos,
por se ter verificado não ter sido devidamente calculada.
(Por portaria de ln de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Novembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

VII -- DECLARAÇOES
Contagem de antiguidades:

1) Contam a antiguidade desde as datas que lhes vão
indicadas os seguintes oficiais, promovidos ao seu actual
posto pela presente Ordem do Exército:
Corpo de generais

Brigadeiro Manuel António Vassalo e Silva, desde
4 de Novembro de 1958.
Corpo do estado-maior

Coronéis Arnaldo Schulz, Fernando Viotti de Carvalho e Daciano Pereira de Barros, desde 28 de
Novembro de 1958.
Infantaria

Majores José Manuel Ferreira de Lemos, António
da Anunciação Marques Lopes e António de Almeida Nave, desde 28 de Novembro de 1958.
Artilharia

Coronel Artur José Fernandes,
bro de 1958.

desde 3 de Novem-

Cavalaria

Capitães César Augusto Rodrigues Mano, Rui Luis
de Faria Fernandes, Rui Coelho Abrantes, Leonel Raul Tavares Belo Lobão Ferreira, Ricardo
Ivens Ferraz Galiano Tavares, Carlos Alberto
Guimarães da Costa, Rui Pedrosa Curado e Henrique Augusto Teixeira de Sousa Sanches, todos
desde 28 de Agosto de 1958.
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Engenharia

Coronel Luis José de Avelar Machado Veiga da
Cunha, desde 12 de Novembro de 1958.
Médicos

Major José Miguel Sanches, desde 11 de Novembro
de 1958.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitães:
Hugo Rafael da Gama Pinto, Serafim da Silva
Lopes e Esmeraldo de Abreu Calado, todos
desde 8 de Novembro de 1958.
Manuel da Silva Rebelo Júnior, desde 15 de
Novembro de 1958.
João António da Rosa, desde 18 de Novembro
de 1958.
Chefes de banda de música

Capitão Jaime Gonçalves Correia, desde 8 de Novembro de 1958.
Alferes Francisco José Dias, desde 8 de Novembro
de 1958.

2) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
28 de Outubro de 1958, e não desde 21 do mesmo mês,
os seguintes oficiais de engenharia, promovidos pela
Ordem do Exército n.? 13, 2." série, do corrente ano:
Tenentes-coronéis João Maria Valente de Carvalho
e Américo Mascarenhas de )facedo.
Major Armando de Brito Subtil.
Fica sem efeito a declaração n. o 1) da referida Ordem
do Exército na parte respeitante a estes oficiais.
3) Contam a antiguidade do actual posto desde 1 de
Novembro de 1958 os alferes de engenharia promovidos por portaria de J de Outubro, inserta na Ordem do
Exército n. o 12, 2. a série do corrente ano.

4) Contam a antiguidade do seu actual posto desde
1 de Outubro de 1958 os aspirantes a oficial de engenharia promovidos a este posto vela Ordem do Exército
n. o 12, 2. a série, do corrente ano.
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5) Por despacho de 15 de Novembro de 1958 foi
mandada rectificar a antiguidade do tenente miliciano
de artilharia Fernando Marques Fernandes, do grupo
misto de artilharia de Luanda (comando militar de Angola), de 1 de Dezembro de 1956 para 1 de Dezembro
de 1954.
Colocações e desempenho de funções:

6) Declara-se que o general, na situação de reforma,
Reinaldo Vale de Andrade, prestou serviço de justiça
na 1. a Direcção-Geral de 30 de Maio a 2 de Setembro
de 1950.
7) Continua a prestar serviço na Repartição
binete do Ministério do Exército o brigadeiro
Gonçalves de Magalhães Figueiredo, que na
Ordem do Exército transita para a situação de

de GaEugénio
presente
reserva.

8) O capitão do corpo do estado-maior António Penomeado
dro Ribeiro Gaspar, da 3.a Direcção-Geral,
oficial custódio do material cripto do Exército, em substituição do capitão de infantaria José Pedroso Coutinho
de Castro Serrão, da mesma Direcção-Geral,
que foi
frequentar o curso de promoção a oficial superior.
é

9) Continua a prestar serviço na Legião Portuguesa
o coronel de infantaria Manuel das Dores dos Santos
Madeira Júnior, que, pela Ordem do Exército n.? 12,
2. a série, de 1 de Novembro de 1958, transitou para a
situação de reserva,
10) Deixou de prestar serviço no Quartel-General
do Governo Militar de Lisboa, desde 30 de Junho de
1958, passando a prestá-lo, desde a mesma data, na
1.a Repartição da 1. a Direcção-Geral,
O coronel
de
infantaria, na situação de reserva, José António da
Silva.
11) Prestou serviço na junta de recrutamento n." 2,
do distrito de recrutamento e mobilização n. ° 4, de 29
de Maio a 15 de Julho de 1958, o coronel de infantaria,
na situação de reserva, Francisco Pinto da Veiga.

2.' Série
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12) Prestou serviço na junta de recrutamento
do
distrito de recrutamento e mobilização n. ° 3, de 29 de
Maio a 20 de Agosto e de 5 a 11 de Outubro de 1958
o tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva:
Vítor Carlos Braga.
13) Continua a sua conussao de serviço militar no
comando militar de Moçambique, desde 30 de Outubro
de 1958, o capitão de infantaria Serafim Moutinho das
~ eves, que se achava adido, em comissão militar no
comando militar de Timor, nos termos da alínea c) do
artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39 816, de 14 de Setembro
de 1954.
14) Desempenha as funções de ajudante de campo
interino do encarregado do governo da provincia de
Cabo Verde, desde 10 de Novembro de 19f>8, acumulando com o cargo de comandante da La companhia de
caçadores, e sem prejuizo do serviço militar, o capitão
de infantaria Artur de Sá. Seixas, adido na referida
provincia.
15) Desempenha as funções de professor catedrático
interino da 7. a cadeira da Escola do Exército, durante
o impedimento do professor efectivo, capitão de engenharia Joaquim de Freitas Morais, o capitão de engenharia, professor adjunto da mesma cadeira, Jorge Teixeira Pimentel.
16) Deixou de prestar serviço na Repartição de Fiscalização, desde 19 de Novembro de 1958, o capitão
miliciano do serviço de administração militar, na situação de reserva, José Martins dos Santos Loureiro.
17) Deixou de prestar serviço na La Direcção-Geral,
desde 20 de Novembro de 1958, passando a prestá-lo,
desde a mesma data, na Direcção dos Serviços do Ultramar, o coronel veterinário, na situação de reserva, Vital
de Lemos Bettencourt.
18) Prestou serviço na junta d~ .rec::utamento n.? 2,
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 16, de 29
de Maio a 4 de Agosto de 1958, o capitão do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Matias Mourato Chambel,
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19) Continua prestando serviço no Depósito Geral de
Fardamento e Calçado o capitão do quadro dos serviços
auxiliares do Exército Francisco Neto Júnior, que pela
presente Ordem do Exército transita para a situação de
reserva.
20) Deixou de prestar serviço na 3. a Repartição da
deste Ministério, desde 15 de N 0vembro de 1958, passando a prestá-lo, desde a mesma
data, no Cofre de Previdência dos Sargentos de Terra
e Mar, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, na situação de reserva, Eduardo Martinho
Cardoso.

1.a Direcção-Geral

21) Continuou a prestar serviço na Guarda Nacional
Republicana o capitão do extinto quadro de picadores
militares, na situação de reserva, Álvaro da Cunha Frazão Pereira, e não no Quartel-General do Governo Militar de Lisboa, como consta da declaração 31) inserta
na Ordem do Exército, n,o 12, 2. a série, de 1 de N 0vembro do corrente ano.
.
Cursos:

22) Concluiu com aproveitamento, na Escola do Serviço de Informação, Policia Militar e Armas Especiais
da Europa, do exército dos Estados Unidos, o curso
NATO de armas especiais para oficiais superiores, efectuado, no período de 13 a 17 de Outubro de 1958, na
Alemanha, o brigadeiro David dos Santos.
23) Tendo o capitão de artilharia Guilherme de Sousa
Belchior Vieira frequentado na força aérea dos Estados
Unidos da América o curso «Liaison Pilot», de 27 de Outubro de 1952 a 17 de Abril de 1953, e o curso «Army
Aviation Tactics», de 19 de Abril a 11 de Julho de 1953,
nos termos do n." 25.0 da Portaria de 16 de Julho de
1958, inserta na Ordem do Exército n.? 4, l.a série, de
30 de Setembro de 1958, é-lhe averbada a especialidade
de observador aéreo.
24) Tendo o capitão de artilharia João A ntónio Leite
Pacheco Rodrigues frequentado com aproveitamento, na
força aérea dos Estados Unidos da América, o curso
«Liaison Pilo h, de 3 de Novembro de 1952 a 13 de Março
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de 1953, e o curso «Army Aviation Tactics», de 15 de
Março a 6 de Junho de 1953, nos termos do n.? 25.0
da portaria de 16 de Julho de 1958, inserta na Ordem
do Exército n,o 4:, La série, de 30 de Setembro de 1958,
é-lhe averbada a especialidade de observador aéreo.
25) Frequentaram com aproveitamento, no centro de
instrução de artilharia contra aeronaves, o tirocinio para
oficial de artilharia (2. a parte), de 1 de Setembro a 25
de Outubro do corrente ano, os seguintes alferes de
artilhar ia :
Carlos Manuel de Sousa Paz.
Fernando António Lopes Resende.
António João Chumbinho dos Anjos Ruivinho.
António Albuquerque.
Afonso José Lima Vieira Moniz.
Nuno Ramires Esteves.
Manuel de Simas da Silveira.
Alexandre Afonso Rebelo da Silva Aragão.
Luis Filipe Godinho Bilro.
Henrique Manuel Viegas da Silva.
Raul François Ribeiro Carneiro Martins.
J oaq uim José Valagão.
Manuel Jorge Borrega.
Herculano Caetano Oosta.
J o é Faia Pires Correia.
Francisco Matias Barão da Cunha.
Luis ...\ntónio Temudo Gagliardini Graça.
Abílio ~fargarido Gonçalve .
José Manuel dos Santos Faria Leal.
Francisco Oordeiro da Fonseca.
Ricardo Lope da Silveira.
Augusto António Capela . Azevedo Batalha.
João arlos Vale de Brito e Faro.
José Fernandes Proença de Almeida.
Manuel Carlos da onceição Guimarães.
Domino-o Alberto Pinto Catalão.
b
D.ommgues .
Luis Francisco
Aleixo Baraia Pinto Tonelo.
J o é Manuel Pinto Pereira.
IIéld r Reis de Oliveira.
arlo Alberto Matos Gueifão.
Jaime de .T esu Oliveira.
J osé de Magalhães Fernando
Ba tos.
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A estes oficiais deve ser averbado o tirocinio para
oficial de artilharia (2. a parte), equivalente ao estágio
de artilharia antiaérea, não lhes sendo averbada qualquer
especialidade.
26) Frequentou com aproveitamento, na Escola Superior de Intendência, em Paris, o estágio de promoção
de 1956 a 1858, o major do serviço de administração
militar Vicente Henrique Varela Soares.
27) Tendo frequentado com aproveitamento, na Escola
Superior de Intendência, em Paris, o estágio de promoção de 1956 a 1\):>8,o major do serviço de administração
militar Vicente Henrique Varela Soares, é este oficial
autoriz-ado a usar o respectivo emblema.
28) Deve ser averbada a especialidade de transmissões
ao aspirante a oficial miliciano de engenharia, do regimento de engenharia n.? 1, Eduardo Maria Martins Zúquete.
29) Deve ser averbada a especialidade de sapador ao
aspirante a oficial miliciano de engenharia, do regimento
de engenharia n. o 2, José Manuel Martins Alves de
Sousa.
Reserva:

30) Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
mencionados, que pela presente Ordem do Exército
transitam para a situação de reserva:
Brigadeiro Eugénio Gonçalves de Magalhães Figueiredo, 96.000$.
Coronel de infantaria José Policarpo Mendes Dias,
57.600t$. Tem 32 anos de serviço.
Coronel de artilharia Belarmino Raul Barros de
Vasconcelos, 72.000i$.
Coronel de engenharia Inácio Francisco da Silva,
65.100t$. Tem 35 anos de serviço.
Coronel de engenharia Luis Maria Bastos de Carvalho, 66.960t$. Tem 36 anos de serviço.
Coronel do serviço de administração militar Joaquim Cabral Cavaleiro, 72.000t$.
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Major do corpo do estado-maior Aurélio da Silva
Banazol, 40.500a. Tem 27 anos de serviço.
Capitães do' quadro dos serviços auxiliares do
Exército:
Manuel Marques Pereira, 38.760a. Tem 38 anos
de serviço.
José Maria Ferrão, 39.780a. Tem 39 anos de
serviço.
Francisco Neto Júnior, 39.7801$. Tem 39 anos
de serviço.
Armando Martins de Araújo, 26.520~. Tem 26
anos de serviço.
Capitães chefes de banda de música:
Armando de Mendonça Escoto, 40.800;$.
António Maias Meira, 40.800;$.
Diversos:
31) Foi promovido, por escolha, entre os coronéis
tirocinados de todas as armas, o brigadeiro Manuel
António Vassalo e Silva.
32) Completou, em 18 de Novembro de 1958, no regimento de lanceiros n." 2, o ano de serviço para os
efeitos da alínea a) do § único do artigo 71.° do Decreto-Lei n.? 36304, de 24 de Maio de 1947, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952
o major de cavalaria, adido no Ministério das Comunicações, António Maria Malheiro Reimão Nogueira.
33) Chama-se António Carreira de Azevedo Batalha,
e não António Correia de Azevedo Batalha, o pai do
coronel de engenharia Mário Pereira de Azevedo Batalha, pelo que devem ser feitas as devidas rectificações
nos respectivos documentos de matricula do oficial em
questão.
34) Nos documentos de matricula do tenente miliciano Manuel António Silvério, do centro de mobilização de cavalaria n." 3, deve ser rectificado o nome de
seu pai, de Francisco ~o ~spirito Santo Si~vério 1?ara
Francisco dos antos Silvéno. Esta declaração rectifica
a declaração 22) publicada na Ordem do Exército n. ° 13,
2.a série, de 16 de Novembro findo.
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Rectificações:

35) Chama-se Artur João Cabral Carmona o major
de infantaria que, por portaria de 12 de Agosto de 1958,
publicada na Ordem do Exército n. o 10, 2. a série, do
mesmo ano, foi colocado na 3. a Repartição da 1.a Direcção Geral deste Ministério.
36) A passagem à situação de reforma, por portaria
de 6 de Outubro de 1958, publicada na Ordem do Exército n.? 12, 2.a série, do mesmo ano, do major de infantaria Reinaldo José Duarte, foi ao abrigo da segunda parte
da alínea d) do artigo 13.0 do Decreto-Lei n.? 36304,
modificado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952.
37) É no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército a colocação, como comandante de companhia, do
capitão António Elisio Capelo Pires Veloso, referida
na portaria de 13 de Outubro de 1958, publicada na
Ordem do Exército n. o 12, 2. a série, do mesmo ano,

38) Chama-se J oão da Rosa Ferreira o capitão de
infantaria que, por portaria de 13 de Junho de 1958,
publicada na Ordem do Exército n. o 7, 2. a série, do corrente ano, foi colocado no regimento de infantaria n. o 1
(forças expedicionárias ao Estado da Índia).
39) Deve ser considerada sem efeito
taria de 10 de Novembro de 1958 que
mento de infantaria n. o '7 o alferes de
Manuel Vilar Nunes, por se verificar que
já pertencia à referida unidade.

a parte da porcoloca no regiinfantaria João
o mesmo oficial

40) O alferes de infantaria António dos Santos Ramalho Eanes, que, por portaria de 19 de Maio do corrente
ano, publicada no capítulo «Colocacões, exonerações e
transferências»
da Ordem do Exército n. o 6, 2. a série,
de 1958, foi colocado 110 comando militar do Estado da
Índia, deve ser considerado adido, e não upranumerário.
41) Chama-se Manuel Vítor Morgado Carmona Ferro
o aspirante a oficial de infantaria que, por portaria de
1 de Outubro de 1958, in erta na Ordem do Exército
n.? 12, 2.a série, de 1. de Novembro de 1958, foi promovido ao actual posto.
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42) Chama-se Fernânio Luís Franco da Silva Ataíde
o aspirante a oficial de cavalaria que, por portaria de
1 de Outubro de 1958, inserta na Ordem do Exército
n.? 12, 2.a série, de 1 de Novembro de 1958, foi promovido ao actual posto.
43) Chama-se Jorge Manuel Pereira Tadeu Ferreira
o aspirante a oficial de cavalaria que, por portaria de
1 de Outubro de 1958, inserta na Ordem do Exército
n.? 12, 2.a série, de 1 de Novembro de 1958, foi promovido ao actual posto.
J4) Chama-se Augusto Cordeiro Dinis Sampaio o tenente-coronel de engenharia que, por portaria de 24 de
Setembro de 1958, publicada na Ordem do Exército n.? 11,
2. a série, do mesmo ano, transitou para a situação de
reforma.
45) É coronel do serviço de administração militar, e
não coronel miliciano do serviço de administração militar do extinto quadro especial, o oficial Júlio Duarte
Costa, agraciado com o grau de comendador da Ordem
'Militar de Avis pela Ordem do Exército n. o 12, 2. a série,
do corrente ano.
46) Chama-se José da Conceição Neto o alferes do
quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção) que, por portaria de 10 de Outubro de 1958,
in erta na Ordem do Exército n.? 12, 2.a série, foi promovido àquele posto e colocado no regimento de cavalaria n." 8.
4:7) Foi promovido ao seu actual po to por portaria
de 1 de Novembro de 1958, e não por portaria de 10
de Novembro de 1958, o alferes do quadro dos serviços auxiliare do Exército Alvaro Correia
araiva. Fica
a' im rectificada a Ordem do Exército n.? 13, 2. a série,
do corrente ano, no que se refere à promoção deste
oficial.

VIII --

DESPACHOS

Por portaria de 13 de Maio findo, o brigadeiro d artilharia António da ilva Azevedo Alpoim foi nomeado
presidente da 'omi 'üo d Explo ivos, conforme o dis-
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posto no § 1.0 do artigo 9.° do Regulamento sobre
Substâncias Explosiva,
aprovado pelo Decreto-Lei
n. ° 37925, de 1 de Agosto de 1950.
(Visada pelo 'I'ribunal de Contas em 30 de Outubro
Tem a pagar o respectivo emolumento).
(Diário

do Governo n.o 259,2." série, de 5 de Novembro

findo.
de 1958)

Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o Ajudante-General,

,

o E. . E.)

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem do Exército
Série

2.&

N.o 15

16 de Dezembro de 1958

Publica-se ao Exército o seguinte:
l-DECRETOS

E PORTARIAS

Decretos:

Presidência

da República - Secretaria

Decreto

n.O 41981

U ando da faculdade que me confere o n.? 1.0 do
artigo 81.° da on tituição :
Hei por bem, sob proposta do Pre iidente do Conselho, nomear o tenente-coronel do corpo do estado-maior
Arnaldo Sclrulz Mini tro do Interior.
Publique-se.
Paços do Governo da República, 28 de Novembro de
19ó8. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES 'I'nosraz - Antónw
de Olixeira Solazar.
(Publicado DO Diário
bro de 195~).

Ministério

do Governo

D

o 259, 1." sério, do 28 de Noyem-

do Ultramar-Direcção-Geral
de Administração
I.a Repartição

Política e Civil

Por decreto de 7 de Novembro corrente, visado
pelo Tribunal de lontas em 19 do mesmo mês
e ano:
Brigadeiro )Ianuel ~\ntónio Vassalo e Silva - nomeado,
nos t rmos do n.? IV da alínea a) da base IX e dos
n." I e II da ba e ,'VIlI da Lei Orgânica do Ultramar
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Português, para exercer o cargo de governador-geral
do Estado da índia, na vaga resultante da exoneração
do general Paulo Bénard Guedes, por decreto publicado no Diário do Governo n. o 260, 2." série, de 6 do
mês corrente.
(São devidos emolumentos,
(Publicado DO Diário
bro de 1958).

nos termos do Decreto n.O22 257).

do GO""'1IO n.? 279, 2." sério, do 28 do Novern-

Por decreto de 6 de Novembro de 1958, visado pelo
Tribunal de Contas em 19 do mesmo mês e ano:
Major, com o curso do estado-maior, Silvino Silvério
Marques - nomeado, nos termos da alínea a) do n. o IV
da base IX e dos n. os I e II da base XVIII da Lei Orgânica. do Ultramar Português, para exercer o cargo de
governador da provincia de Cabo Verde, na vaga resultante da exoneração do capitão-tenente António
Augusto Peixoto Correia, por decreto publicado no
Diário do Governo, n.? 261, 2.a série, de 7 do mês
corrente. (São devidos emolumentos, nos termos do
Decreto n.? 22257).
(Publ1cndo no Diá1'io do Governo
bro do 1958).

0.° 279,

2.ü sério, de 28 do Novoiu-

Portarias:

Presidência

do Conselho

e Ministério

do Exército

Manda O Governo da República Portuguesa, pelos Ministros da Defesa Nacional e do Exército, nomear o
capitão do corpo do estado-maior Manuel Nicolau de
Abreu Castelo Branco para o cargo de adjunto da 1. a Repartição do Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, nos
termos do artigo 4.0 do Decreto-Lei n. o 30069, de 31 de
Dezembro de 1952, conjugado com o disposto no artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 38114, de 29 de Dezembro
de 1950, na vaga resultante da exoneração do capitão
do mesmo corpo Eduardo Augusto das Neves Adelino.
Presidência do Conselho e Ministério do .Exército, 31
de Outubro de 1958 ..- O Ministro da Defesa Nacional,
Júlio Carloe Ahes Dias Botelho Moniz. - O Ministro do
Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas cm 18 de Novembro de 1958,
sob o n.O 32446. Não são devidos emolumentos, nos termos
do Decreto n.O 22257).
(Publicada no Diário
bro de 1968).

do Governo n.· 281, 2." sério, de 2 de Dozem-
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Manda O Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros da Defesa Nacional e do Exército, nomear o
tenente-coronel
de engenharia Laurentino de Almeida
e Sá para o cargo de adjunto da 3. a Repartição do Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, nos termos do
artigo 4.° do Decreto-Lei n.? 39069, de 31 de Dezem
bro de 1952, conjugado com o disposto no artigo 1.0 de
Decreto-Lei n." 38114, de 29 de Dezembro de 1950
na vaga resultante do tenente-coronel da mesma arma
Alfredo de Sousa Ghira, que regressou ao Ministério
do Exército.
Presidcncia do Conselho e Ministério do Exército
7 de Novembro de 1958. - O Ministro da Defesa Na~
cional, Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz, - O Ministro elo Exército, Afonso Maqalhães de Almeida Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Novembro de
1058, sob o n.? 32447. Não são devidos emolumentos, nos
termos do Decreto n.? 22257).
(Publfc adu no Diário do Goeerno
bro do 1958).
-

0.

0

281, 2." série, do 17 do Dezem-

II - JUSTiÇA E DISCIPLINA
Condecor-açOea:

lIIinistério do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 2 de Novembro de 1958:
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 ReO'ulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
ele 1946, o general Alfredo Narciso do Sousa.

Por portaria de 5 de Dezembro de 1958:
ondecorado 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 Regulame~to da ~fedalha Militar, de 28 de Maio
de 194G, o coronel do corpo do estado-maior Manuel
Avelino Barreira Antunes.
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Repartição

Por decretos de 24 de Maio do corrente ano, publicados
no Diário do Governo n. o 273, 2. a série, de 21 de
Novembro deste mesmo ano, foram agraciados com
o grau de oficial da Ordem Militar de Avis os capitães: do corpo do estado-maior, Manuel Herculano
Chorão de Carvalho; de artilharia, Fernando de Melo
Vieira Ponces de Carvalho e, de cavalaria, Joaquim
José das Dores.
Por decreto de 24' de Maio do corrente ano, publicado
no Diário do Governo n.? 276, 2.a série, de 25 de
Novembro deste mesmo ano,· foi agraciado com o
grau de grã-cruz da Ordem Militar de Avis o general Raul Martinho.
Condecorados com a medalha 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, e Portaria n." 12731, de 4 de
Fevereiro de 1949, os s~guintes oficiais:
Coronel de infantaria, na situação de reserva, Júlio
Martins Mourão.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Francisco Simão.

Por portaria de 2 de Dezembro de 1958:
Condecorados
com a medalha de mérito militar das
classes abaixo indicadas, por, segundo parecer do
Conselho Superior de Disciplina do Exército, se encontrarem nas condições dos artigos 26.0 e 29.0 do
Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de
1946, os seguintes oficiais:
2.' classe

Tenentes-coronéis
de infantaria Evangelista de Oliveira Barreto e Manuel Machado Soares de Oliveira e Sousa.
Majores: de infantaria, José Alves Moreira e, de
engenharia, Fernando de Sousa Medeiros Júnior.
3." classe

Capitães de infantaria Domingos Américo
Tavares e João Dias dos Santos.

Pires

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 15

1239

Por portaria de 9 de Dezembro de 195fj:
Condecorado com a 2. a classe da medalha de mérito
militar, nos termos do artigo 5~.o do Regulamento da
Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o coronel
do serviço de administração militar Manuel Domingos.
Louvores:

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete do Ministro

Por portaria de 2 de Novembro de 1958:
Louvado o general Alfredo Narciso de Sousa, porque
durante os cinco anos em que exerceu as funções de
presidente da Comissão Superior de Educação Física do
Exército se afirmou, mais uma vez, um chefe militar
de elevado mérito e prestigio, possuidor das melhores
qualidades de carácter, inteligência e dinamismo, com
~s quais serviu sempre dedicadamente o Exército.
A frente da Comissão, a que presidiu com grande distinção, deu notável impulso à solução dos problemas
da educação fisica nas forças terrestres, muito contribuindo pela sua elevada competência, tenacidade, são
critério e notável entusiasmo para o aperfeiçoamento
verificado nos últimos anos neste importante sector
de actividade do Exército, prestando, desta forma,
serviços que a todos os titulos devem ser considerados
relevantes e distintos.

Por portaria de 26 de Novembro de 1958:
Louvado o coronel de cavalaria Joaquim Rodrigues
Gomes Júnior, porque, no exercicio das variadas e
importantes comissões de serviço que lhe têm sido
cometidas, quer no comando de tropas quer nos serviços de instrução
a seu cargo, ou nas comissões de
estudo de que fez parte, se revelou sempre um oficial
muito competente, dotado de uma alta noção do dever
militar e de espírito organizador, a par de grande
firmeza de carácter e de inexcedível entusiasmo e
dedicação pela sua arma. Prestou ao Exército serviços
que devem ser considerados relevantes e distintos.
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Por portaria de 2 de Dezembro de 1958:
Louvado o coronel de engenharia Serafim Joaquim de
Morais Júnior, na situação de reserva, em serviço no
Ministério do Iuterior, pejo interesse e pelas facilidades concedidas para a realização da instrução anual
de recrutas da especialidade de sapadores bombeiros
da arma de engenharia e da Força Aérea no Batalhão
de Sapadores Bombeiros da cidade do Porto, de que
é comandante, e ainda pelo grande entusiasmo, extrema boa vontade e competência com que há anos
vem, pessoalmente, dirigindo a mesma instrução, prestigiando desta forma a arma a que pertence e prestando às forças armadas serviços que ó de justiça
salientar.
Por portaria de 5 de Dezembro de 1958:
Louvado o coronel do corpo do estado-maior Manuel
Avelino Barreira Antunes, pela forma distinta, muito
dedicada e eficiente como exerceu as funções de adido
militar junto da Embaixada de Portugal em Madrid.
Tendo posto ao serviço desta função notáveis qualidades de zelo, dinamismo e inteligência, o coronel
Barreira Antunes soube impor-se à considernção
o
estima das autoridades militares espanholas, fomentando e estreitando as relações entre os Exércitos ele
Espanha e Portugal e prestando às instituições militares portuguesas serviços que devem ser considerados
como relevantes e muito distintos.

111- MUDANÇAS

Oficiais
Ingresso

nos

OE SITUAÇAo

do quadro permanente
quadros:

(~uadro do corpo do estado-maior:

Tenente-coronel
do corpo, do estado-maior, supranumerário, da 3. a Direcção-Geral
deste Mini tério, onde
continua colocado, Ansolmo Guerra Oorreia, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo SOl' considerado nesta situação desde 28 de Novembro do 195 .
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Te~e~te-coron~l d? COl:podo estado-maior, supranumerario, da 3. Direcção-Geral deste Ministério onde
continua colocado, Angelo Ferrari, para pr~enchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde 28 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, uos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente-coronel do corpo do estado-maior, supranumerário, do quartel-general da 3. a região militar, onde
continua colocado, José Sacadura Moreira da Câmara
para preenchimento de vaga no quadro, devendo se;
considerado nesta situação desde 30 de Outubro de
1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão do corpo do estadoemaíor, adido, da Escola do
Exército, Carlos Mota de Oliveira, que, por ter sido
exonerado do cargo de professor adjunto da 6. a cadeira da referida Escola, por portaria de 20 de Outubro de 1958, se apresentou em 10 do mesmo mês e
ano, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga ·no quadro.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em II de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Quadro da arma de Infantaria:

Tenente.coronel de infantaria, supranumerário, do regimento de infantaria n. o 16, onde continua colocado,
José Marcelino Correia Valarinho, para preenchimento
de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta
situação desde 26 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo 'I'ribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão de infantaria, adido, Orla?do Couto Leite, .q.ue,
por ter deixado de prestar serviço no comando militar
de Angola, regressou em 24 de Setembro de 1958,
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desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Outubro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Capitães de infantaria, adidos, Mário Cândido Sanches
Vaz e Aniball\farquos Cadete, que, por terem deixado
de prestar serviço no Ministério do Interior, na Polícia
de Segurança Pública, se apresentaram neste Ministério em 1 de Novembro de 1958, desde quando devem
ser considerados nesta situação, para preenchimento
de vagas no quadro.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Quadro da arma de artilharia:

Tenente-coronel
de artilharia, suprauumerãrio,
comandante interino do regimento de artilharia ligeira n.? 1,
onde continua colocado, Antero Cavaleiro, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde 3 de Novembro de 1058.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Major .de artilharia, 'supranumerário, do grupo
lharia de guarnição, onde continua colocado,
Ferreira de Freitas Costa, para preonchimento
no quadro, devendo ser considerado nesta
desde 25 de Outubro do 1958.

de artiAlberto
de vaga
situação

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Capitão de artilharia, supranumerário, do regimonto de
artilharia antiaérea fixa (centro de in trução de artilharia contra aeronaves), José Maria Canelas Ferreira
da Silva, quo, por ter deixado do prestar serviço
naquela unidade, se apresentou em 26 de Agosto de
1958, desde quando deve ser considorado no ta situação, para preenchimento do vaga no quadro.
(Por portaria de 2-1de Novembro do 1958, visada polo Tribunal de Contas em 11 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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Capitão de artilharia, adido, do Subsecretariado de Esta~o da Aeronáutica, A~tónio Esteves, que, por ter
deixado de prestar serviço naquele Subsecretariado
se apresentou neste Ministério em 21 de Outubro d~
1958, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Quadro da arma de cavalaria:

Capitão de cavalaria, supranumerário,
da direcção da
arma, onde continua colocado, João Cecilio Gonçalves
para preenchimento de vaga no quadro, devendo seI:
considerado nesta situação desde 17 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Supranumerárlos
os
quadros:

por

excederem

Artilharia:

Coronel de artilbaria, adido, comandante do regimento
de artilharia n. o G, onde continua colocado, José António Santos )fonteiro, por ter sido exonerado do cargo
de professor do curso para a promoção a oficial superior, por portaria de 25 de Setembro de 1958, devendo
ser considerado nesta situação desde 21 de Outubro
de 1958.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22287).
Passagem

à sltuaçAo

de supranume-

rárlo:

FOl"ç-aseventualmente

constituídas

Regimento de artilharia

no continente:

antiaérea

fixa

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea fixa Luís Marie Saldanha Oliveira e Sousa, nos
0
termo da 'segunda parte do artigo 58. do Decreto-Lei
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n.? 28401, substituido pelo artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.? 32692, de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo
da Portaria n." 10620, de 11 de Março de 19.,1,4,por
ter sido colocado no referido regimento, para preenchimento de vaga no quadro, ainda incompleto, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Dezembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Passagem à situação de adido:

No ultramar:
Angola

Capitão de infantaria, da direcção da arma, Herculano
da Fonseca Matos, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço, ao abrigo da alínea a)
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 39816, de 14 de
Setembro de 1954, no comando militar de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 20 de
Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 10 de Dezembro de 1958).
Moçambique

Tenente-coronel do corpo do estado-maior, do comando
militar de Moçambique, José Sacadura Moreira da
Câmara, por ter sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço no referido comando, ao abrigo
da alínea b) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816,
de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 28 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 13 de Dezembro de 1958).

Tenente de engenharia, do comando militar de Moçambique, Júlio César Pedreira de Campos, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
no referido comando, 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 28 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 13 de Dezembro de 1958).
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Alferes do serviço de administração militar, do comando
militar de Moçambique, João Jerónimo Barreto Fernandes, por ter sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço no ultramar, ao abrigo da alínea c)
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 39816, de 14 de
Setembro de 19;)4, devendo ser considerado nesta
situação desde 28 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1\)58, anotada pelo Tribunal de Contas em 13 de Dezembro de 1958).
Guiné

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 10,
Azuil Dias de Carvalho e, do regimento de infantaria
n.? 14, António Afonso da Silva Vigário, por terem
ido nomeados para comissões de serviço, ao abrigo
da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n. ° 39816,
de 14 de Setembro de 1954, no comando militar da
Guiné, devendo ser considerados nesta situação desde
25 de Novembro de 195 .
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 10 de Dezembro de 1958).

Capitão de artilharia, do comando militar da Guiné,
António Esteves, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço no referido comando,
ao abrigo da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n." 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser
considerado nesta situação desde 25 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 13 de Dezembro de 1958).
Sa Guarda Nacional Uepublicana:

(lapitlio de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? ô,
António Ferreira Cabral Pais do Amaral, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
no :\linistério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde
17 de Novembro de 195 .
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 10 de Dezembro de 1958).
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Em outros Ministérios:
Ministério do Interior:

Major de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 10,
David Teixeira Ferreira, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério do Interior, como presidente da Câmara
Municipal de Chaves, devendo ser considerado nesta
situação desde 29 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 13 ele Dezembro de 1958).
Ministério do Ultramar:

Major de artilharia, supranumerário, do comando militar
do Estado da India, Manuel Maria Delgado e Silva,
por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço civil no Ministério do Ultramar, como
governador de Diu, devendo ser considerado nesta
situação desde 29 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 10 de Dezembro de 1958).
Ministério da Economia:

Brigadeiro, na situação de reserva, Francisco António
da Silva Azevedo Alpoim, por ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço no Ministério
da Economia, como presidente da Comissão de Explosivos, devendo ser considerado nesta situação desde
15 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 10 de Dezembro de 1958).
Em estabelecimentos militares:
Estabelecimentos

de instrução:

Instituto de Altos Estudos Militares

Tenente-coronel
do corpo do estado-maior, do Instituto
de Altos Estudos Militares, Tomás J OSÓ Basto Machado, por ter sido nomeado professor efectivo do
curso para a promoção a oficial superior, por portaria
de 21 de Novembro de 19f>8, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 10 de Dezembro de 1958).
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Deixa de ser considerado na situação de adido no
Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, continuando,
porém, na mesma situação de adido, mas no Instituto
de Altos Estudos Militares, como professor efectivo
dos cursos para a promoção a oficial superior, cargo
para que foi nomeado por portaria de 25 de Setembro
de 1958, o major de artilharia, adido, Horácio Emílio
de Ávila Perez Pais Brandão, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 10 de Dezembro de 1958).

pelo Tri.

Escola do Exército

Deixa de ser considerado na situação de adido no
Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, continuando,
porém, na mesma situação de adido na Escola do
Exército, como professor catedrático, cargo para que
foi nomeado por portaria de 25 de Setembro de 1958,
o capitão do corpo do estado-maior, adido, Eduardo
Augusto das Neves Adeliso, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, anotada
nal de Contas em 10 de Dezembro de 1958).

pelo Tribu-

Por licença ilimitada:

Major do corpo do estado-maior, do quartel-general da
1. a região militar, Paulo Eduardo Silva de Gouveia
Durão, por lhe ter sido concedida licença ilimitada,
devendo ser considerado nesta situação desde 3 de
Dezembro de 1958.
(Por portaria de 3 de Dezembro de 1958, anotada
nal de Contas em 10 de Dezembro de 1958).
Passagem

à sltuaçêo

pelo Tribu-

de reserva:

General, do corpo de generais, Luís Gonzaga Bressane
Leite Perry de Sousa Gomes, nos termos da alínea a)
do artiao 12.0 do Decreto-Lei n. o 36304, alterado
pelo D~creto-Lei n." 38916, de 18 de Setembro de
1952 devendo ser considerado nesta situação desde
4: de 'Dezembro de 1958.
.
(Por portaria de 4 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 15 de Dezembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Por ter havido lapso na publicação da portaria de
passagem à situação de reserva do brigadeiro Eugénio
Gonçalves de Magalhães Figueiredo, inserta na Ordem
do Exército n.? 14, 2. a série, de 1 de Dezembro do
corrente ano, publica-se novamente a referida portaria.
que fica com a seguinte redacção:
Brigadeiro, da Direcção da Arma de Infantaria,
Eugénio Gonçalves de Magalhães Figueiredo, nos
termos da alínea a) do artigo 12.° de Decreto-Lei
u." 36 304, alterado pelo Decreto-Lei n." 38 916,
de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta situação
desde 22 de Outubro
de 1958.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Novembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenente-coronel
de infantaria, do distrito de recrutamento e mobilização n.? 3, José Joaquim Capela, 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 26 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de ] 958, visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Passagem

à

situação

de

reforma:

Alferes de engenharia, na situação de reserva, João
Simões Quintas Júnior, nos termos da alinea a) do
artigo 13.° do Decreto-Lei n.? 36304:, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952,
por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Setembro de 1958,
de harmonia com o § único do artigo 124.° do mencionado Decreto-Lei n.? 36304:. Já se achava aposentado pela Direcção-Geral do Ministério da Economia.
(Não carece

de visto ou anotação

do Tribunal

do Contas)

Nos termos da alínea a) do artigo 13.° do Decreto-Lei
n. ° 36 304, alterado pelo Decreto-Lei n. ° 38916,
de 18 de Setembro de 1952, por terem atingido
o limite de idade, devendo ser considerados na
situação de reforma desde as datas que a cada
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oficiais na situação

(Despacho de 20 de Novembro de 1058 da Caixa Geral de Depósitos,
Crédlto e Previdência, publicado no Diál"Ío do Gov.,·1(OD •• 274,
2.' série, de 22 do mesmo mês e ano).

Infantaria

Capitão Augusto dos Santos Pinto, desde 5 de Julho de
1958.
'I'enentes :
Joaquim Nunes, desde 11 de
...miadeu da Conceição Roxo,
1958.
IIermógenes Ovídio, desde 7
Isaac Vieira Braga, desde 21

Março de 1958 .
desde 9 de Maio de
de Junho de 1958.
de Julho de 1958.

Alferes Joaquim José Polido de Almeida, desde 4 de
N ovembro de 1957.
Farmacêutico

Capitão Mário Augusto de Azevedo
desde 19 de Outubro de !957.

da Costa Santos,

Serviço de administração militar

Tenente-coronel
João Domingues
Janeiro de 1958.

Peres,

desde 29 de

termos da alínea b) do artigo 2.° do Decreto-Lei
n.? 28404.-, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916,
de 18 de Setembro de 1952, por sido julgado
incapaz de todo o serviço pela junta médica da
Caixa Geral de Aposentações.

KOB

Artilharia

Capitão, na situação de reserva, Jorge Augusto Segurado da Costa, desde 30 de Agosto de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958. Não carece de visto
ou anotação do Tribunal de Contas).

Oficiais de complemento
Ingre.so

nos

quadros:

Quadro da arma de Infantaria:

Considerado regressado ao serviço deste Ministório,
por ter deixado de prestar serviço no batalhão de
pára-quedistas da Força Aérea, o tenente miliciano
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de infantaria Luis António Sampaio Tinoco de Faria,
nos termos do § 3.0 do artigo 8. o do Decreto n. 040395,
de 23 de Novembro de 1955, por ter ido frequentar
o curso geral preparatório da Escola do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Novembro de 1958.
(Por portaria de 1~ de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Dezembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Considerados regressados ao serviço deste Ministério os
tenentes António Duarte de Almeida Franco e Valdemar de Castro Brandão e alferes Januário Luís de
Sousa Veloso, todos milicianos de infantaria, o primeiro
por ter regressado do Estado da·índia, onde se encontrava em comissão civil no corpo de policia do mesmo
Estado, o segundo por ter regressado da provincia de
Moçambique e o terceiro por ter regressado da provincia da Guiné, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
19 de Novembro, 26
de Outubro e 5 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1958), visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de hJ58. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Considerado
regressado
ao serviço deste Ministério
o alferes miliciano de infantaria Américo Madureira
de Freitas, por ter deixado de prestar serviço na provincia de Moçambique, devendo ser considerado nesta
situação desde 15 de Setembro, ficando na situação de
disponibilidade.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958, anotada
nal de Contas em 29 de Outubro de 1958).

pelo Tribu-

(~nadro da arma de artilharia:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar serviço no batalhão de
pára-quedistas da Força 'Aérea, o tenente miliciano
de artilharia Mário Rodrigues de Oliveira Azevedo,
nos termos do § 3.0 do artigo 8.0 do Decreto n.? 40395,
de 23 de Novembro de 1955, por ter ido frequentar
o curso geral preparatório da Escola do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Novembro de 1958.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257),
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Quadro da arma de engenharia:

Considerados regressados ao serviço deste Ministério os
alferes milicianos de engenharia Carlos Alberto Barosa de Oliveira e Manuel Frederico Bastos Saragoça
por terem deixado de prestar serviço na província d~
Angola, devendo ser considerados nesta situação desde
respectivamente, 24 de Setembro e 13 de Outubro d~
1958, ficando em disponibilidade.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958, anotada
nal de Contas em 29 de Outnbro de 1958).

pelo Tribu-

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de Angola, onde se encontrava em comissão militar, o alferes miliciano de engenharia Augusto Teixeira da
Cruz, devendo ser considerado nesta situação desde
3 de Novembro de 1958, ficando em disponihilidade.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1958, anotada
nal de Contas em 13 de Dqzembro de 1958).

pelo Tribu-

Quadro do serviço de administração militar:

Considerado regressado à metrópole em 23 de Maio
de 1957, por ter deixado de prestar serviço no Estado da índia, onde se encontrava como expedicionário, sendo colocado na situação de disponibilidade
desde 27 de Junho do mesmo ano, o alferes graduado
do serviço de administração militar, do 2.° grupo de
companhias do mesmo serviço, em disponibilidade,
Mário Ernesto Freire Carvalho de Sá Morgado Domingues Guerra.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Paeeagel'Tl

à eltuaçAo

de

adido:

No ultramar:
Estado da lndia

Alferes miliciano de engenharia, da escola prática da
arma (comando militar do Estado da India), Luis de
IIerédia, por ter sido nomeado para. desempenhar
uma comissão de serviço militar no referido Estado
da Índia, ao abrigo da alínea a) do artigo 3.° do De-
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creto-Lei n." 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Dezembro de 1958.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 13 de Dezembro de 1958).
Em outros Ministérios:
Ministério do Ultramar:

Tenente miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores n.? I) (forças expedicionárias ao Estado da lndia), Orlando José do Espírito Santo Ramos, por ter
sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço civil no Ministério do Ultramar, como comissário do Corpo de Polícia do referido Estado da India,
devendo ser considerado nesta situação desde 14 ele
Abril de 1958.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 13 de Dezembro de 1958).
Passagem
ciano
de

à sltuaçAo
reserva:

de

oficiai

mili-

Infantaria:
Tenentes:
Gil do Minho Rodrigues Salgado, do comando
militar de Angola, desde 1 de Outubro de
1958;
Firmino dos Santos Gomes, do comando militar de Angola, desde 26 de Outubro de 195 ;
Francisco dos Santos Martins Romão, do centro
de mobilização de infantaria n.? 1, desde 2
de Outubro de 1958;
Fernando Maria André de Oliveira de Almeida
Oalheiros e Meneses, do centro de mobilização de infantaria n.? 1, desde 30 de Outubro de 1958;
José Firmino 'Figueira Dâmaso, do centro de
mobilização do infantaria n.? 1, desde 11 de
Outubro do 1958;
Rui Martins Gomes, do centro de mobilização
de infantaria n.? 4, desd 18 de Outubro d
1958;
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Antero Odorico Pacheco Nobre, do centro de
mobilização de infantaria n. ° 4, desde 14 de
Outubro de 1958;
Mário Nactividade Guerra Roque, do centro de
mobilização de infantaria n.? 6, desde 31 de
Outubro de 1958;
Adelino Matias Ferreira, do centro de mobilização de intantaria n. ° 13, desde 20 de Outubro de 1958;
António Bernardo da Silva, do centro de mobilização de infantaria n.? 14, desde 14 de
Outubro de 1958;
Alferes:
Francisco da Costa Serrão
militar de Moçambique,
bro de 1958;
~lanuel Pereira Coutinho,
zação de intantaria n.?
bro de 1958.

Júnior, do comando
desde 10 de Outudo centro de mobili1, desde 9 de Outu-

Artilharia:
Tenentes:
Viriato Faria da Fonseca, do comando militar
de Moçambique, desde 17 de Outubro de

1958;
Fernando Álvaro da Silva, do centro de mobilização de artilharia n.? 10, desde 8 de Outubro de 1958.
Alferes António Gonçalves Ferreira,
da brigada
n.? 3 de caminhos de ferro. desde 27 de Outubro
de 1958.
Engenharia:
'l'enentes :
Elisiário Luis Faria Monteiro, do centro de engenharia n. ° 3, desde 1 de Outubro de 1958.
•\.lferes José Eduardo de Barros Guedes de Sousa,
do centro de mobilização de engenharia n.? 3,
desde (3 de Outubro de 1058.
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Médicos:
Tenentes:
Mário Augusto da Silva, do comando militar de
Moçambique, desde 14 de Outubro de 1958;
José da Silva Carvalho, do centro de mobilização de serviço de saúde n.? 1, desde 26
de Outubro de 1958;
Carlos José Maria Mendes, do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 1, desde 2
de Novembro de 1958:
José da Costa Brando, do centro de mobilização do serviço de saúde DoO 1, desde 8 de
Novembro de 1958;
Valdemar Gil de Carvalho Nóvoa, do centro
de mobilização do serviço de saúde n,° 2,
desde 14 de Outubro de 1958;
Herculano da Silva Pinto, do centro de mobilização do serviço de saúde DoO 2, desde 19
de Outubro de 1958;
Armando Cardoso Jorge, do centro de mobilização do serviço de saúde n. ° 2, desde 20
de Outubro de 1958;
Manuel Rolão Candeias, do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 2, desde 24
de Outubro de 1958;
Carlos Alberto Fernandes, do centro de mobilização do serviço de saúde n, ° 2, desde
26 de Outubro de 1958;
Jácome da Cunha Delfim, do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 2, desde 31
de Outubro de 1958;
Gabriel Vieira, do centro de mobilização do
serviço de saúde n.? 2, desde 7 de Novembro de 1958.
Serviço de administração militar:
Alferes Carlos Cal Brandão, do centro de mobili-

zação de administração
Novembro de 19580

militar n.? 2, desde 5 de

(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 21 de Novembro de 1958).
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serviço:

Tenentes milicianos médicos de reserva Luis Ibérico
Nogueira e José de Azevedo da Silva Aroso, nos
termos do § 5.0 do artigo 61.0 do Decreto n. o 12 017,
de ~ de Agosto de 1926, por terem atingido o limite
de idade, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 11 de Fevereiro de 1956 e 6
de Abril de 1957, de harmonia com o artigo 90.0 do
Decreto n. o 17 378, de 27 de etembro de 1929.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal
de Contas cm 13 de Dezembro de 1958).

IV -

PROmOçOES

Oficiais do quadro 'Permanente
Corpo

do

estado-rT1alor:

No quadro do corpo:
1.' região militar - Quartel-general

)lajor do corpo do estado-maior, o capitão do mesmo
corpo António Júlio Genelioux de Novais e Silva.
(Por portaria de 3 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n .? 22257).
ArrT1ae e

serviços:

Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:

Escola Prática de Infantaria

Tenente , os alferes de infantaria Renato Jorge Oardoso
Matias Freire, António Ferreira Rodrigues de Areia,
António Guerreiro Caetano, TIugo Manuel Rodrigues
dos Santos, Fernando José Martins dos Reis, Adelino
Rodrigues Ooelho,
ílvio Jorge Rendeiro de Araújo
e á, António JOilO Soares e Alvaro Pereira Bonito.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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n. o I

Fernando

António Pe-

(por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de Infantaria

n. ° 2

Tenentes, os alferes de infantaria Luis Fernando de
Matos Marques, Nelson João dos Santos, Eugénio
Baptista Neves, António José Soares Pereira, Manuel
Carlos Teixeira do Rio Carvalho, Emidio Crisóstomo
Machado de Sousa Vicente e Hélio Nunes Xavier.
(Por portaria ele 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos dó Decreto n.s 22257).
Regimento de infantaria

n. o 7

Tenentes, os alferes de infantaria António Lemos de
Carvalho, Manuel Jorge da Costa Martinho, Mauricio
Jorge Pereira da Silva, Nuno Vasco Português da
Silva Santos, Alcino Fernando Veiga dos Santos e
José Fernando Gomes de Araújo.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,v 22257).
Regimento de Infantaria

n.· 10

Tenente, o alferes de infantaria António Joaquim Abrunhosa.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumeatos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de infantaria

n.O 12

Tenentes, os alferes de infantaria Manuel Ferreira
Oliveira e João Rodrigues Coelho.

de

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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n.· 14

Tenentes, os alferes de infantaria Fernando do Amaral
Campos Sarmento e José Manuel Gonçalves.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257) ..
Regimento de Infantaria

n.O 15

Tenentes, os alferes de infantaria Hugo Ferdinando Gonçalves Rocha, Manuel Ramalho Salvado Pires, Francisco António Alves Pereira da Rocha, Manuel Lima
Pinho de Oliveira, Eurico Queirós de Sousa Azevedo,
Júlio Marques da Costa, António Leopoldo Junqueira
Coelho, Carlos Alberto Machado de Brito e Jaime da
Fonte Alpendre.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Batalhão independente de infantaria n. ° 17
Tenente do serviço de administração militar, o alferes
do mesmo serviço José 1Iartins de Freitas.

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Batalhão

de caçadores n.O 5

Tenente, o alferes de infantaria
Vascon.

Lino Correia Baptista

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Batalhão de caçadores n.° 7
'l'enente do serviço de administração militar, o alferes
elo mesmo serviço Aventino Alves Teixeira.

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Artilharia:
Escola Prática

de Artilharia

Tenentes os alferes de artilharia António Vasco Santos
de Faria Leal, José Paulo Guilherme Moreira Neves,
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José Augusto Barroso da Silva, Mário Stofel Martins,
Júlio Faria Ribeiro de Oliveira, Manuel da Costa Brás,
Leonel Fialho Raposo e António José Fialho Segurado.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente do serviço de administração militar, o alferes
do mesmo serviço António Bota Filipe Viegas.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de artilharia

Tenente, o alferes de artilharia
Pereira Rodrigues.

ligeira n. 2
O

Emidio José da Rocha

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de artilharia

ligeira n.O 4

Tenentes,
os alferes de artilharia José Machado da
Graça Malaquias, Renato Ferreira Lopes Pereira,
Jorge Alberto Mourão Cardoso Possidónio e Afonso
de Carvalho Gonçalves.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente do serviço de administração militar, o alferes
do mesmo serviço Armando Alberto de Matos Rodrigues Inglês.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de artilharia

pesada

n.

O

2

Tenentes, os alferes de artilharia António Gomes )[onteiro, António de Azevedo Dias, José Carlos Castanheira da ao ta e Francisco António da Costa Mendes
Magro.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

Regimento de artilharia

N.· 15

1259

pesada n.· 3

Tenentes, os alferes de artilharia Jorge Guerreiro Ruas
e João Manuel de Moura Rocha Rigueira.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de artilharia

de costa

Tenente, o alferes de artilharia José Manuel Castro de
Figueiredo.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal.
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Grupo de artilharia

de guarnição

Tenente, o alferes de artilharia Ângelo Manuel Albergaria Pacheco.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Desembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 2

Tenentes, os alferes de artilharia João Manuel de Magalhães Melo Mexia Leitão, João Menino Vargas e Vítor
Manuel de Almeida Antunes.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n. o 3

Tenente, o alferes de artilharia Vitorino Sousa Murta.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Bateria

independente de defesa de costa n.· I

Tenente, o alferes de artilharia Manuel de Simas da
Silveira.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Cavalaria:

Escola Prática de Cavalaria

Tenente, o alferes
César Monteiro.

de cavalaria

Marcelo Vitor Lopes

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenentes, os alferes de cavalaria Joaquim Rodrigo Nest
Arnault Pombeiro, Ramiro José Marcelino Mourato,
António Artur da Cunha Semedo, Henrique Bernardino Godinho, José Olímpio Caiado Costa Gomes e
João Ramiro Alves Ribeiro.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de lanceiros n.· I

Tenente, o alferes de cavalaria
Ornelas Monteiro.

José Luis Jordão

de

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Regimento de lanceiros n.· 2

Tenentes,
os alferes de cavalaria Jaime Alexandre
Santos Marques Pereira, João Luis da Costa Estorninho e José Taveira de Oliveira Martins.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro do 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Regimento de cavalaria n.O 8
(Grupo

de carros

de combate)

Tenente, o alferes de cavalaria Rui Manuel de Almeida
Trigueiros Sampaio.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
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militar:

Escola Prática de Administração Militar

Tenentes do serviço de administração militar, os alferes
do mesmo serviço António dos Santos Boavida Pinheiro, Manuel Alberto Simões Rios, José Alberto
Neves :Marmelo, Fernando Luis Albino e Fernando
Jorge de Oliveira Abreu.
(Por portaria do 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
1.0 grupo de companhias de administração

militar

Tenente do serviço de administração militar, o alferes
do mesmo serviço Eugénio Ferreira Lopes.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 1G de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Supranumerários:
Força. eventualmente con.tituida.

no continente:

Batalhão de caçadores pára-quedistas

Tenente do serviço de administração militar, supranumerário, o alferes do mesmo serviço, supranumerário,
João Campos Sardinha.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Grupo divisionário de carros de combate

Tenente', supranumerários, os alferes de cavalaria, supranumerários, Rui Mendes Monteiro Pereira e Orlando Jo é Sequeira da ~ Uva.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente,
o alferes de cavalaria Miguel António
arvalho
ampaio Melo e Castro.

de

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto u.? 22257).
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Forças eventualmente constituídas no ultramar:
Estado da índia
Comando

militar

(Forças expedicionárias ao Estado da indla)

Tenente elo serviço de administração militar, supranumerário,
alferes do mesmo serviço, supranumerário,
Américo Pinto Fernandes.

°

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pejo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. âo devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de infantaria
(Forças

expedicionárias

°

n.· I

ao Estado da Indla)

Tenente, supranumerário,
alferes de infantaria,
numerário, Manuel Luis Monção Fernandes.

upra-

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1058" visada pejo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1051:1. ão devido emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Batalhão de caçadores n.· 7
(Forças

expedicionárias

°

ao Estado da Indla)

Tenente, supranumerário,
alferes de infantaria,
numerário, Aurélio Manuel Trindad .

supra-

(Por portaria de 1de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em lG de Dezembro de 1958. ão devido emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Batalhão de caçadores n.· 9
(Forças

expedicionárias

ao Estado da

lndta)

Tenente do rerviço de adminí ·traçüo militar supranumerário,
alf res do mesm s rvíço auprunumerúrio,
Fernando Joaquim
ilva P nto .

°

(Por portaria de 1 do Dezembro do 1058, visada pelo 'I'rihunal
de Contas em 16 do Dezembro de 195 .• ão devido ernolumantos, nos termos do Decreto n.· ~2 257).
Batalhão de caçadores de Moçambique
(Forças

expedicionárias

°

ao Estado da Jndla)

Tenente, supranum rário,
nlf 1'0. d infantaria
numerário, Carlos
un s Mimo '0.

supra-

(Por portaria (lo 1 do Dezembro (lo 195 , visnda p lo Tribunal
<lo Contas 010 lli de J)1'Z('mliro (lo 195~. Hão devidos
molumontes, n08 termos do Decr ,to II•• 22257).
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ligeira n. ° 3

ao Estado da Indla)

Tenentes, supranumerários, os alferes de artilharia supranumerários, Rui Folhadela de Melo Macedo R~belo
e Carlos José Brancal Lopes Furtado.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Regimento de artilharia
(Forças expedicionárias

pesada n.O I

ao Estado da lndla)

Tenente, supranumerário, o alferes de artilharia,
numerário, Amílcar Gomes de Castro.

supra-

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

'I'onente, supranumerário, o alferes de artilharia, supranumerário} Ernesto Chaves Alves de Sousa.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente do serviço de administração militar, supranumerário, o alferes do mesmo serviço, supranumerário,
José Maria Moreira de Azevedo.
(Por portaria de 1 de Dezembro ele 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Regimento de artilharia
(FOrçaS expedicionárias

n. ° 6

ao Estado da lndla)

Tenente, supranumerário, o alferes de artilharia, supranumerário, Francisco ~lanuel Mateus Leal de Almeida.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Grupo de artilharia

contra aeronaves

(Forças expedicionárias

n. ° I

ao Estado da Indla)

Tenente, supranumerário, o alferes de artilharia, supranumerário, Reinaldo Luís Lourenço Leal.
(Por portaria ele 1 de Dezembro/de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22257).
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Regimento de lanceiros n.O I
(Forças expedicionárias

ao Estado da lndla)

Tenentes, supranumerários,
os alferes de cavalaria, supranumerários, José Miguel de Cabedo e Vasconcelos
e Viriato Manuel de Assa Castel-Branco.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
2.° grupo de companhias de administração
(Forças expedicionárias

militar

ao Estado da lndla)

Tenente do serviço de administração
militar, supranumerário, o alferes do mesmo serviço, supranumerário,
José Rodrigues de Almeida e Sá Araujo.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. 'ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Tenentes do serviço de administração
militar, adido,
os alferes do mesmo serviço, adidos, António José
Barradas Barro o e António Benigno Penacho.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em lG de Dezembro de 1958. São devido emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Moçambique
Comando militar

Tenente, o alferes da artilharia, adido, em s rvíço no
comando militar de Moçambique, João Jo é de. ousa
Cruz.
(Por portaria do 1 de Dezembro de 195!!, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1908. ão devidos emolumentos, nos tormos do Decreto n.O 22257).

Tenente do serviço
de admiuistração
militar, adido,
o alferes do me. mo orviço, adido, .T oão J rónimo
Barreto Fernandes.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 195 .vísnda pelo Tribunal
de Contas em 16 de Doz mbro do 1!l58. fio devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Timor
Comando militar

Tenente do serviço de administração militar, adido
o alferes do mesmo serviço, adido, Agostinho Fernando Mesquita Pinto.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257),
Guiné
Comando militar

Tenente do serviço de administração militar, adido,
o alferes do mesmo serviço, adido, Alfeu Raul Maia
da Silva Forte.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezemhro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
S. Tomé e Príncipe
Comando militar

Tenente do serviço de administração militar, adido,
o alferes do mesmo serviço, adido, Manuel Maria de
Sousa Tanlindo.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257.
Macau
Comando militar

Tenentes do serviço de administração militar, adidos,
os alferes do mesmo serviço, adidos, Sérgio Augusto
Alexandrino Madureira Marques de Aguiar e Fernando
Dias Frade.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Oficiais de complemento
Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilizaçlto:
Infantaria:

Batalhão de caçadores n.· 8

Capitão miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade,
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José Gonçalves Narciso, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22 257).
Batalhão de metralhadoras n.· I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (atirador),
o soldado cadete n.? 143/56, do curso especial de
preparação militar, Jaime Heitor Martins de Macedo
Afonso, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria

de 5 de Dezembro

de 1958).

Artilharia:
Regimento de artilharia ligeira n.· 2

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (PCT), os
soldados cadetes do curso especial de preparação
militar n.OS 13/55, Eduardo Saraiva Gonçalves, e
123/56, António dos Santos Maltês, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria

de 5 de Dezembro

de 1958).

Centro de mobilização de artilharia n.· 4

Capitão miliciano de artilharia, licenciado, o tenente
miliciano de artilharia, licenciado, José Malcata Antunes, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Centro de mobilização de artilharia n.· 7

Capitão miliciano de artilharia, licenciado, o tenente miliciano de artilharia, licenciado, Manuel de Almeida,
contando a antiguidade desde 5 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Cavalaria:
Regimentode lanceiros n.· 2

Nula e de nenhum efeito a portaria de 10 de Agosto
de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de
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Setembro

do mesmo ano e publicada na Ordern do
n. ° 10, 2. a série, também do corrente ano,
a qual promove a alferes miliciano de cavalaria, para
o regimento de lanceiros n. ° 2, o aspirante a oficial
miliciano de cavalaria Frederico José Veiga Borracho
dos Anjos.
Exército

(Por portaria de 10 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em li? de Dezembro de 1958).
Engenharia:
Regimento de engenharia n. o 2

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (transmissões),
o soldado cadete n.? 21/55, do curso especial de preparação militar, Luís Augusto Casanova Teixeira de
Melo, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de HJ58.
(Por portaria

de 5 de Dezembro

de 1958).

Serviço de saúde militar:
Médicos
2.° grupo de companhias de saúde

Aspirantes a oficial milicianos médicos. os soldados
cadetes, do curso especial de preparação militar,
n.O 41/55, Afonso Abrantes Cardoso de Albuquerque,
31/55, Henrique ViJaça Ramos, e 60/56, Eduardo
Angusto Loureiro Alves da Silva, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
S

(Por portaria

de 5 de Dezembro

de 1958).

Centro de mobilização do serviço de saúde n. ° I

Capitão miliciano médico, o tenente miliciano médico
Moisés António Baião da Silva, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 1l.0 22257).
Serviço de administração militar:
1.° grupo de companhias de administração

militar

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, o ex-aluno n." 226 do Instituto Profissional
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dos Pupilos do Exército, António Joaquim Modas
Marques da Silva, contando a antiguidade desde 3 de
Dezembro de 1958.
(Por portaria

de 10 de Dezembro

de 1958).

A.di(los:
Na Guarda Nacional Republicana:

Tenentes milicianos de cavalaria, os alferes milicianos
de cavalaria, adidos, em serviço no Ministério do
Interior, na Guarda Nacional Republicana, Joaquim
José das Neves Mendes Moreira, António Augusto
Guedes de Almeida e José Pombo de Almeida Ferro.
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro ele 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, !lOS 'termos do Decreto 11.° 22257).

Pessoal civil
Estado da índia

Graduados no posto de alferes, nos termos do Decreto
n.? 31495, de 1 de Setembro de 1941, modificado
pelo Decreto n. ° 40 795, de 12 de Outubro de 1956,
e artigo 46.0 do Decreto-Lei n.? 36 304, alterado pelo
Decreto-Lei n." 38916, de 18 de Setembro do 1952,
os médicos civis Mário Ventura Pereira, Mohana
Sansguiri e Surexa Crisnagi Suriarau Sar Dessai, por
terem sido nomeados para servir no Estado da índia
como expedicionários, devendo ser considerados nesta
situação desde 30 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 28 de Novembro de 1958).

V-COlOCAÇOES,

pelo Tri-.

EXONERAÇOES E TRANSFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo de generais:
No quadro do corpo:
3.· regiíto militar - Quartel-general

Comandante, o general director
António Maria Meira e Cruz.

da arma de cavalaria,
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Brigadeiro, da Direcção da Arma de Infantaria Francisco António Pires Barata.
'
(Por portaria

de 5 de Dezembro

de 1958).

2.· região militar - Quartel-general

Comandante, o general director da arma de artilharia
João Carlos Guedes Quinhones de Portugal da Sil~
veira.
(Por portaria

de 5 de Dezembro

de 1958).

Conselho Superior de Disciplina do Exército

Vogal, o general, 2.0 comandante do quartel-general
da 3. a região militar, António Epifãnío Antunes Cabrita.
(Por portaria
Corpo

do

de 5 de Dezembro

de 1958).

estado-maior:

No quadro do corpo:
Ministério do Exército:

3.· Direcç~-Geral

Major do corpo do estado-maior, do quartel-general da
3. a região militar, Henrique Alberto de Sousa Guerra
Júnior.
(Por portaria

de 10 de Dezembro

Mini.tério do Exército - Estabelecimento.

de 1958).

militare.:

Estabelecimentos de ensino
Escola do Exército

Nomeado professor adjunto interino da 6. a cadeira da
Escola do Exército, O capitão do corpo do estado-maior, da 3. a Direcç'ão-Geral deste Ministério, Luis
Alfredo de Va concelos Ferreira, nos termos da segunda parte do artigo 22.0 do Decreto-Lei n. o 30874,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 36237, de 21 de Abril
de 1947, na vaga do professor adjunto efectivo, capitão Carlos Mota de Oliveira, exonerado, a seu pedido, por portaria de 20 de Outubro do corrente ano.
(Por portaria de 21 de Xovembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Nomeado professor assistente interino da cadeira de
Geografia Descritiva do curso geral preparatório da
Escola do Exército, o capitão do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Fernando José Henriques Rebelo de Andrade, nos termos
do § 2.° do artigo 2.° do Decreto-Lei n.? 37 137, alterado pelo Decreto-Lei n.? 37642, de 13 de Novembro de 1949, e artigo ~2.0 do Decreto-Lei n.? 30874,
de 13 de Novembro de 1940, em substituição do capitão José Emídio Andrade Pereira da Costa, que,
por portaria de 20 de Junho de 1958, foi nomeado
professor catedrático da 13. a cadeira da referida Escola e exonerado do mesmo cargo.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1958...1
visada pelo Tribunal
de Contas em 4 de Dezembro de 195tso São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Escola do Serviço de Saúde Militar

Nomeado professor efectivo de Táctica Geral, Organização :Militar e Topografia da Escola do Serviço de
Saúde Militar, o capitão do corpo de estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral
deste Miuistério, João Paulo
Robin de Andrade, nos termos do artigo 4.° do Decreto n." 32484, de 11 de Dezembro de 19-12, em
substituição do major do corpo do estado-maior Nuno
Freire Moniz Pereira, que pela presente portaria fica
exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Adidos:

No ultramar:
Moçambique
Comando militar

Chefe do estado-maior, o tenente-coronel do corpo do
estado-maior, do quartel-general da 3." região militar,
José Sacadura Moreira da Câmara.
(Por portaria

de 10 de Dezembro

de 1958).

Em e.tabelec:imento. militare.:
Estabelecimentos

de instrução

Instituto de Altos Estudos Militares

Convertida em definitiva, por um período de seis ano',
a nomeação do professor efectivo do 1.0 grupo de ma-
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dos cursos do estado-maior do tenente-coronel
do corpo do estado-maior, adido, do Instituto de Altos Estudos Militares, João de Oliveira Marques, nos
termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 39941, de 25
de Novemhro de 1954.
térias

(Por portaria de 21 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 4 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Nomeado professor efectivo dos cursos para a promoção a oficial superior, o tenente-coronel do corpo do·
estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério,
Tomás José Basto Machado, nos termos dos artigos 15.° e 16.° do Decreto n." 37139, alterado pelo
Decreto-Lei n." 41 697, de 27 de Junho de 1958, em
substituição do tenente-coronel Alberto Araújo e Silva,
exonerado do referido cargo pela presente portaria.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Reconduzido, por um período de três anos, como professor efectivo do 1.0 grupo de matérias dos cursos
do estado-maior, nos termos da segunda parte do artigo ~.o do Decreto-Lei n." 39941, de 25 de Novembro de 1954, o major do corpo do estado-maior André
da Fonseca Pinto Bessa.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Novembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22257).
Armas

e

serviços:

Ministério do Exército:
2.· Direcção-Geral - I.· RepartiçAo

Chefe, o major de engenharia Jorge Luis Tedeschi
Seabra, nos termos do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n." 31 951, de 1 de Abril de 1942, na vaga do coronel João Henrique Branco Pereira Dias, que pela
presente portaria fica exonerado daquele cargo, por
ter ido frequentar o curso de altos comandos.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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3.· Repartição

Tenente do serviço de administração
militar, do 2.0 grupo
de companhias
do mesmo serviço, Eugénio Óscar Filipe de Oliveira.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1958).
Direcção dos Serviços

Tenente
do quadro
supranumerário,
Corte Real.

do Ultramar

dos serviços auxiliares
Filipe Alistão Reyes

do Exército,
Teles Moniz

(Por portaria de 10 ele Dezembro de 1958).
Ministério do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção do Serviço de Material

Tenente do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
do regimento
de infantaria
n. o 1, Custódio José da
Costa Alves.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1958).
Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n.· 2

Tenente
de infantaria,
do regimento de infantaria n. o 15,
Manuel da Silva São Martinho Júnior, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1958).
Regimento de infantaria

n. o 6

Capitão de infantaria,
do regimento
de infantaria
n.? 8,
Fernando
Carneiro
de Magulhâes, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
(Por portaria de õ.de Dezembro de 1958)
Batalhão de caçadores

Tenente
Nuno

de 'infantaria,
do regimento
Vasco Portuguôs da 'ilva

n.O 5

de infantaria
antos.

n. o 7,

(Por portaria de 1G de Dezembro de 1958)·

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 15

1273

Tenente do serviço de administração militar, da 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, Gil
Fernandes Cardoso.
de 10 de Dezembro

(Por portaria

de 1958).

Artilharia:

Regimento de artilharia ligeira n.· 2

Major de artilharia, do regimento de artilharia de costa,
António dos Santos Gonçalves.
de 10 de Dezembro

(Por portaria

de 1958).

Capitão de artilharia, da escola prática da arma, Manuel
Francisco Ganhão Palma.
de 5 de Dezembro

(Por portaria

de 1958).

Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n. o 4, Raul Pereira Baptista.
de 5 de Dezembro

(Por portaria

de 1958).

Regimento de artilharia n.· 6

Capitão de artilharia, da escola prática da arma, Fernando José Pinto Simões.
de 5 de Dezembro

(Por portaria

de Hl58).

Regimento de artilharia pesada n.· I

Tenente de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n." 3, Jorge Guerreiro Ruas.
(Por portaria

de 10 de Dezembro

de 1958).

Bateria independente de defesa de costa n.· 2

Capitão de artilharia, do grupo de artilharia de guarnição, Manuel Dayrell Marrecas Portela Ribeiro.
de 5 de Dezembro

(Por portaria

de 1958).

Engenharia:

Regimento de engenharia n.· I

Tenente-coronel
de engenharia,
Américo Mascarenhas Macedo.
(Por portaria

no quadro da arma,

de 16 de Dezembro

de 1958).
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Grupo de companhias de trem auto

Comandante,
numerário,

o tenente-coronel
de engenharia,
Alfredo de Sousa Ghira.

supra-

(Por portaria de 10 de Dezembro de 1958).
Ministério do Exército - Estabelecimentos militares:
Estabelecimentos

de instrução:
Colégio Militar

Considerada nula e de nenhum efeito a portaria de 1G
de Setembro último, publicada na Ordem do Exército
n. ° 12, 2. a série, do corrente ano, que nomeava o
capitão de infantaria Ernesto Farinha dos Santos
Tavares professor provisório do Colégio Militar.
Campo de tiro da serra da Carregueira

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n." 9,
IIerberto Alfredo do Amaral Sampaio.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1958).
Escola Militar de Electromecânica

Alferes do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? i, Alfredo Antunes Flor e, do grupo
de artilharia contra aeronaves n.? 3, Abílio Fortunato
Pereira.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1958).
Centro Mililar de Educação Física, Equitação e Desportos

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 11,
Mário Lemos Pires.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1958).
Estabelecimentos

hospitalares:

Hospital Militar Veterinário

Tenente veterinário, do regimento de lanceiros
IIélder Schiappa Correia de Mendonça.

n.? 2,

(ror portaria de 16 de Dezembro de 1958).
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Diver.os:
Depósito Geral de Material de Engenharia

Director, o tenente-coronel
do quadro do serviço de
material (engenheiros), subdirector das Oficinas Gerais de Equipamentos e Arreios, José Bento Borges.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1958).
Supranumerários:
Força. eventualmente con.tituídas no ultramar:
Estado da índia
Comando militar

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n." 14, Amândio Ribeiro
da Costa.

(Por portaria de 16 de Dezembro de 1958).

Grupo de companhias de trem auto
(ForçaS expedlclonarias

ao Estado da Indla)

Major do quadro do serviço de material (engenheiros),
da Direcção do Serviço de Material, José Maria Soares
da Costa Alvares.
•
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1958).
Adidos:
No ultramar:
Moçambique
Comando militar

Tenente de engenharia, da escola prática da arma, Júlio
César Pedreira de Campos.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1958).

Alferes do serviço de administração militar, do 1.0 grupo
de companhias do mesmo serviço, João Jerónimo
Barreto Fernande .
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1958).
Guiné
comando militar

Comandante militar, o tenente-coronel de cav~lB:ria, .da
2. a Roparti<;ão d~ 1. a Dir~c~ão-Geral deste Ministério,
Luís Alberto Filipe Rodngues.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1958).
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da arma, António

(Por portaria de 10 de Dezembro de 1958).
Macau
Comando

militar

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 15,
Júlio Marques da Costa.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1958).

Oficiais de complemento
Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros de mohlltzação e
Infantaria:
Regimento de infantaria n.· I

Tenente miliciano de infantaria António Duarte de Almeida Franco.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1958).
Regimento de infantaria n.· 10

Tenente miliciano
Brandão.

de infantaria

Valdemar

de Castro

(Por portaria de 5 ele Dezembro de 1958).
Batalhão de caçadores n.· 7

Alferes miliciano de infantaria, na disponibilidade (das
forças expedicionárias
ao Estado da. índia), Carlos
António Pessanha Mendonça Leça da Veiga.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1958).
Batalhão de metralhadoras n.· 2

Alferes miliciano de infantaria, na disponibilidade,
nuário Luís ele Sousa Veloso.

J a-

(Por portaria de 5 de Dezembro de 1958).
Artilharia:
Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Alferes milicianos de artilharia, do regimonto de artilharia n.? 6, José Manuel Ro 'a Mato e, na di po-
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nibilidade (d<ls forças expedicionárias ao Estado da
ÍnJia), Egidio Neves Veloso .. sendo o primeiro por

motivo disciplinar.
(Por portaria
Regimento de artilharia

de 5 de Dezembro
ligeira

de 1958).

n. o 5

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia n. ° 6, Rodrigo ::\Ianuel Lima Pereira da
Cunha, por motivo disciplinar.
(Por portaria
Regimento de artilharia

de 5 de Dezembro
pesada n. o I

Alferes miliciano de artilharia, do regimento
lharia pesada n.? 3, António Alves Ramos.
(Por portaria

de 1958).

de 16 de Dezembro

de artide 1958).

Cavalaria:
Regimento de cavalaria

n.· 3

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do 2.° grupo de companhias do mesmo
serviço, António Júlio Pina Ribeiro Gomes.
Regimento de cavalaria

n.· 6

Alferes miliciano de cavalaria, na disponibilidade (das
forças expedicionárias ao Estado da índia), Álvaro
Augusto Cordeiro de Oliveira Torres.
_
(Por portaria

de 5 de Dezembro

de 1958).

Engenharia:
Regimento de engenharia

n.· 2

Alferes miliciano de engenharia, na disponibilidade,
Augusto Teixeira da Cruz.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da Escola
Prática de Engenharia, Rui de Oliveira Ferreira de
Melo, por pedir.
(Por portaria
Centro de mobilização

de fi de Dezembro

de 1958).

de engenharia n. o 5

Alferes miliciano de engenharia, licenciado. do comando
militar de ::\Ioçambique, João Pimentel Freixo.
(Por portaria

de 5 de Dezembro

de 1958).
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Adidos:
No ultramar:

Moçambique
Comando militar

Alferes miliciano de infantaria, na disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 10, Fernando Jorge do
Amaral Osório Cadaval Fragoso de Sousa e, do batalhão de caçadores n. ° 7, Amílcar de l\f orais Pires.
Alferes miliciano de engenharia, na disponibilidade, da
escola prática da arma, Joaquim Ambrósio Simões
Cordeiro.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1958).
Timor
Comando militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
do 1.0 grupo de companhias do mesmo serviço, António Mário Moreira Gonçalves Ferreira.
(Por portaria

de 5 de Dezembro

de 1958).

Pessoal civil
Vitor Manuel Guerreiro Júnior, professor efectivo do
8.° grupo, 2.° grau, da Escola Industrial e Comercial
de Matosinhos - nomeado, em comissão, professor do
1.° grupo de disciplinas do Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército, nos termos do artigo 2.° do Decreto n.? 26341, de 7 de Fevereiro de 1930, e alinea l)
do n.? 2 do artigo 361.° do Decreto n." 37029, de
25 de Agosto de 1948.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1958 da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Novembro de 1958.
Não são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto
n.v 22257).

VI -MELHORIA

DE PENSOES

Concedida a revisão de pensão, nos termos do artigo 5.°
do Decreto-Lei n." 41654, de 28 de Maio de 1958,
aos oficiais, na situação de reserva, em seguida mencionados, por terem completado o número de anos
de serviço que a cada um vai indicado:
General José Esquível, 89.121t$60, desde 1 de Dezembro de 1958 -:32 anos de serviço.
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Coronel de artilharia Alberto Ferreira Macedo Pinto
71.3526, desde 1 de Dezembro de 1958-36 ano~
de serviço.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Concedido o abono de melhoria de pensão, que lhes foi
atribuído nos termos do artigo 5.° do Decreto-Lei
n.? 41654, de 28 de Maio de 1958, 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 do corpo do estado-maior Jorge Mário
Apolinário Leal, 68.2506, desde 1 de Dezembro
de 1958 - 35 anos de serviço.
)fajor de engenharia Adriano Brandão de Vasconcelos, 46.530a, desde 1 de Dezembro de 195833 anos de serviço.
Capitão de engenharia Armínio Correia y Alberty,
27.360tS, desde 1 de Dezembro de 1958 - 24 anos
de serviço.
•
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Concedido abono de melhoria de pensão, que lhe foi
atribuído nos termos do artigo 5.° do Decreto-Lei
n.? 41654, de 28 de l\faio de 1958, ao coronel de
enO'enharia, na situa<;tlO de reserva, Manuel Brás
M:r.tins, no quantitativo de 68.820tS, desde 1 de Dezembro de l!:)58, por ter completado 37 anos de serviço, ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei n." 28402,
de 31 de Dezembro de 1937.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 15 de Dezembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

VII - DECLARAÇOES
Contagem de antiguidades:

1) Conta a antiguidade do. seu actual posto desde
1 de .Ian iro de H).>6 o major do corpo d~ estado-maior António .Júlio Genelioux de Novais e SIlva, pro-
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movido pela presente Ordem. do Exército. o qual vai
ocupar na escala o lugar imediatamente à direita do
major do mesmo corpo Eduardo António Luís Ferreira
de Macedo.
2) Passa a contar a antiguidade do actual posto desde
8 de Agosto de 1957, ficando na respectiva escala imediamente à esquerda do capitão de cavalaria António
Casimiro Rocha Ferraud de Almeida, o capitão de cavalaria César Augusto Rodrigues Mano.
3) Contam a antiguidade do seu actual posto desde
1 de Dezembro de 1958 os tenentes das armas e serviços promovidos por portarias daquela data, publicadas
na presente Ordem do Exército.
4) Contam a antiguidade
desde 1 de Novembro
de 1958 os seguintes alferes milicianos, do comando
militar de Angola, promovidos a este posto pela Ordem
do Exército n.? 12, 2.a série, de 1958:
Alferes milicianos de infantaria,

adido

António José Galeão Proença.
Rui Ferraz Alçada.
Orlando Ilidio de Carvalho.
Alferes milicianos de engenharia,

adidos:

Francisco Gonçalves da Silva Guimarães.
Alberto Gouveia Soares Ribeiro.
5) Contam a antiguidade
1 de Novembro de 1958, e
pela Ordem do Exército n. o
seguintes aspirantes a oficial
mesma Ordem do Exército:

do seu actual posto desde
não a que lhes é atribuída
12, 2. a série, de 1958, os
milicianos promovidos pela

José Manuel Coimbra Catarino.
António Jacinto Martins Canaverde.
Álvaro de Oliveira Abrantes Mendes Turrafa.
Francisco António Botelho Arruda de Andrade.
Caetano José Castel-Branco Ferreira.
Rui Manuel Corte Real Albuquerque.
Luís Filipe Azevedo Moreira Feio.

2. Série
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Colocações e desempenho de funções:

6) Presta serviço no Conselho Superior
do Exército, na situação de reserva, o
Gonzaga Bressane Leite Perr~ de Sou~a
n.a prNesente Ordem do Eaército, transita

de Disciplina
general Luís
Gomes, que,
para aquela

situação.

7) Desempenha as funções de 2.° comandante da
3. a divisão O brigadeiro Francisco António Pires Barata.
8) Presta serviço no quartel-general da 3. a divisão
desde 29 de Novembro do corrente ano o capitão do
corpo do estado-maior, do quartel-general da 3. a região
militar, Jorge da Costa Salazar Braga.
9) Declara-se

que o coronel de infantaria,

na situa-

ção de reserva, Francisco Pinto Veiga, prestou serviço:
fazendo parte das juntas de recrutamento do distrito de
recrutamento e mobilização n." 3, desde 24 de Maio de
1954 até 28 de Agosto e de 17 li. 27 de Outubro do
me mo ano; do distrito de recrutamento e mobilização
n.? 16, desde 24 de Maio de 1~56 até 10 de Agosto do
referido ano; do distrito de recrutamento e mobilização
n.? 3, desde 28 de Maio até 25 de Agosto de 1957 e de
5 a 13 de Outubro do mesmo ano.
10) Continua a prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n. ° 3 o tenente-coronel de infantaria Jo é Joaquim Capela, que, na presente Ordem do
Exército, transita para a situação de reserva.
11) Presta serviço na Agência Militar desde 3 de Dezembro de 1958 o major de infantaria, na situação de
reserva, José Vitorino Pavia de Magalhães.
12) Presta serviço na carreira de tiro de <?~stelo
Branco desde 11 de Dezembro de 1958, o capitão de
infant~ia, na ituação de reserva, Eduardo Miguel.
13) Deixou de pres~a!' se~~ic;o como director da carira de tiro da O'uarmçao militar da Guarda, desde 1 de
D zembro de 190 , o tenente de infantaria, na situação
de r
rva, J oaquiill Ramos.
l'
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14) Presta serviço no regimento de artilharia n.? 6,
desde 27 de Novembro de 1958, o capitão de artilharia,
na situação de reserva, Alberto Frederico de Carvalho
Lima.
15) Presta serviço na Direcção da Arma de Cavalaria, desde 10 de Dezembro de 1958, o coronel de cavalaria, na situação de reserva, Carlos Maria do Carmo.
16) Desempenha o cargo de vogal do Conselho Provincial de Educação Física de Moçambique,
sem prejuízo
para o serviço militar, o capitão de cavalaria, adido, do
comando militar de Xloçambique, João Herculano Rodrigues de Moura.
17) Deixou de prestar serviço no Depósito Geral de
Material de Engenharia, desde 13 de Dezembro de 1958,
passando a prestá-lo, desde a mesma data, na Direcção
da Arma de Engenharia, o coronel de engenharia, na
situação de reserva, Luis Gonzaga dos Santos Moura.
18) Declara-se que o capitão médico, na situação de
reserva, Joaquim Alves Correia de Araújo prestou
serviço no distrito de recrutamento e mobilização n.? 8:
em 1948, desde 12 de Junho a 19 de Setembro; em
1949, desde 1 de Junho a 3 de Setembro; em 1950,
desde 30 de :Jlaio a 2 de Setembro; em 1951, do de
em 30 de Maio a 9 de Setembro; em 1952, desde 31 de
Maio a 25 de Setembro e desde 18 a 25 de Outubro; em
1953, desde 30 de Maio a 18 de Agosto; em 1954:, desde
31 de Maio a 8 de Setembro e de 18 a 26 do Outubro:
em 1955, desde 30 de ::\laio a 18 de :Setembro; em 1956;
. dêsde 30 de ilfai();8, 15 de Setembro, e em 1957, desde
3 de Junho a- Ll de Hetembro.
19) Presta serviço no Secretariado-Geral
da D fosa
Nacional o coronel do serviço de administração militar
José Gonçalves Macieira do Santos, que, pela presente
Ordem do Exército, transita para a situação de res rva.
20) Presta serviço na Agência Militar, de de 12 de
Dezembro de 195 , o major do extinto quadro auxiliar
de engenharia, na situação de reserva, Manu 1 Pereira
Patrício.
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21) Prestou serviço na comissão de recrutamento e
de solípedes n. o ~, da 4. a região militar de 8
de Marco a 28 de 1\1aio de 1958, o tenente do q~adro
dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, João Augusto Fradique.

inspecção

Cursos:

22) Concluiu com aproveitamento, na Escola de Serviço de Informação, Policia Militar e Armas Especiais da
Europa, do exército dos Estados Unidos, O curso NATO
de armas especiais para oficiais de estado-maior, efectuado na Alemanha, durante o período de 31 de Março
a 11 de Abril de 1958, o major do corpo do estado-maior Ernesto António Luís Ferreira de Macedo.

23) Concluiu com aproveítamento, no colégio do estado-maior do exército britânico, o curso n.? 29, que
se efectuou de 16 de Janeiro a 23 de Outubro de 1958,
em Camberley, Inglaterra, sendo-lhe concedida a designação P. . C. (Passed Staff College), o capitão de inútiltaria .J oão Baptista de Sousa Donas Boto.
"

Reserva:

2-1) Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
mencionados, que, pela presente Ordem do Exército,
transitam para a situação de reserva:
General Luis Gonzaga Bressane Leite Perry de
Sousa Gomes, 108.U006.
....'
...
'{'enente-coronel de infantaria J OS?' J<t~uim Capela~
58.-152:. Tem 36 anos de serviço. .;_.•-,
.fl \~
'W"-

\', fi,
Reforma:

25) ão desligados do serviço, ~es.de as datas que
lhe' vão indicadas, nos termos da última parte do artiuo 1.).0 do Decreto-Lei n.? :Z8404, de 31 de Dezembro
d~ 19:37 os oficiais, na ituação de reserva, em seguida
mencion~tdos e que nas datas referi~as a!ingem o ,limite
de idad para trun .itarem para a ituação de reforma :
Coronéis

do infantaria:

António Acácio da Cruz, desde 17 do Novembro de 1058.

\

ORDEM DO EXERCITO

1284

N.o 15

2.' Série

António Duarte Carrilho, desde ~4 de Novembro de 1958.
Luís Pereira Faceira, desde 25. de Novembro
de 1958.
Coronel de engenharia Casimiro Artur da Costa
Santos, desde IV de Novembro de 1958.
Tenente-coronel
de artilharia Óscar da Silva Pereira Dias, desde 5 de Novombro do 1958.
Major do extinto quadro auxiliar de engenharia
Joaquim da Silva, desde 7 de Novembro de 1958.
Prestava serviço no centro de mobilização de
engenharia n. o 5.
Capitão de infantaria Abel dos Santos Reinas, desde
~1 de Novembro de 1958.
Capitão de cavalaria José Maria Pereira Loite de
Magalhães e Couto, desde 23 de Novembro de
1958.
Capitão do extinto quadro de picadores militares
João Henriques da Silva, desde 6 de Novembro
de 1958.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Bernardo Dias, desde 21 de Novembro ele
] Df)8.
Diversos:

26) Por parecer do Conselho Superior do Exército,
homologado por despacho de S. Ex. a O Ministro do
Exército de 24 de Outubro de 1958, foi aplicada a doutrina do § 3.0 do artigo i:l7.o do Estatuto do Oficial do
Exército ao coronel do corpo do estado-maior Fornando dos Santos Costa, que com aquele posto exercou
as funções de Ministro da Defesa Nacional de 2 de
Agosto de 1950 a 14 de Agosto de 1958 .

•

27) Pela comissão técnica do serviço do estado-maior
foram considerados idóneos para ingresso no corpo do
estado-maior os seguintes oficíais .
Majores de infantaria com o curso complementar
do estado-maior:
Henrique de Oíveira Rodrigues.
Manuel Leitão Pereira Marques.
Albino Amadeu Pinto de Magalhães.
João Imaginário Nunes Igreja.

2.' Série
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Amílcar Augusto Pereira Pimentel
Nunes .
José João de Matos Neves.
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Baptista

28) As requisições de pessoal militar dos diferentes
comandos militares têm andamento por parte da Direcção dos Serviços do Ultramar dois meses antes do fim
do tempo de serviço no ultramar do substituído.
As requisições referidas deverão dar entrada na Direcção dos Serviços do Ultramar dois meses e meio
antes de terminado o tempo de serviço do pessoal.
29) Declara-se que, em conformidade com o despacho
ministerial de 23 de Dezembro de 1957, são graduados
nos postos que se indicam, enquanto se mantiverem a
prestar assistência religiosa nos estabelecimentos militares dependentes deste Ministério, com direito à remuneração constante dos respectivos contratos, os seguintes
sacerdotes:
No posto de capitão:
Cónego Dr. António dos Reis Rodrigues, da
Escola do Exército.
Padre Gustavo Adolfo Ribeiro de Almeida, do
Instituto de .Odivelas.
Padre Tobias Gomes Duarte, do Hospital l\1L
litar Principal.
Padre Tobias Ferraz de Barcelos, do hospital
militar regional n. o 1.
Padre José Mamede Arranja, do hospital militar auxiliar de Elvas.
Padre Jaime Pires da Silva, da casa de reclusão da 2.a região militar.
Padre José António Baptista, da 1. a companhia disciplinar.
Padre José Marques Ferreira, da 2. a companhia disciplinar.
Padre José Inúcio Dias Duarte, do Depósito
Disciplinar.
No posto de tenente:
Padre Rui Melo de Azevedo de Lemos Correia
Leal, do Instituto Profissional dos Pupilos
do Exército.
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Em idênticas condições são considerados os sacerdotes
contratados a seguir designados. do antecedente graduados para efeito de tomarem parte nas manobras no campo
de instrução militar de Santa Margarida e de serviço
no ultramar:
Major graduado
capelão Arnaldo de Oliveira
Duarte: do Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas.
Capitães graduados capelães:
José Maria Braula Reis, do Colégio
João Milheiro de Carvalho, do campo
trução militar de Santa Margarida.
João Lopes Dâmaso, da Escola Prática
genharia.
José Manuel Guerreiro,
do hospital
regional n. o 4.
Tenentes

graduados

Militar.
de insde Enmilitar

capelães:

Manuel Maria Henriques, do Presidio Militar.
António Inácio Gomes, da casa de reclusão
da 1.a região militar.
Adalberto Tacanho Saraiva, da Escola Prática
de Artilharia.
Rectificações:

30) Chama-se Manuel Lourenço Pires, e não Mário
Lourenço Pires, o capitão de artilharia constante da
declaração 34) inserta na Ordem do Exército n." 12,
~.a série, de 1 de Novembro de 1058.

Jt

31)
capitão, e não tenente, o oficial constante da
declaração 18) publicada na Ordem do Exército n." 13,
2. a série, de 1958.
32) Foi nos termos da alínea a) do artigo 3.0 do Decreto-Lei n." 38 91G, de 14 do Setembro de 1954, e não
nos termos da alínea c) do mesmo artigo e decreto-lei,
a nomeação do aspirante a oficial miliciano, do regimento
de infantaria n.? 10, Orlando Ilídio do Carvalho para
desempenhar cernis ão de serviço militar na província
de Angola, a que se 1'01' Aro a portaria d 1 do Outubro
do 1958, publicada na Ordem rio Exército n. o 12, 2. a série, do 1 do Novembro de 10f)8.
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33) É do comando militar de Angola, e não, do comando
militar de Moçambique, como vem publicado, o alferes
miliciano de engenharia, adido, Alberto Gouveia Soares Ribeiro, promovido a este posto pela Ordem do Exército n. o 12, 2. a série, de 1958.
34) Chama-se Francisco Ribeiro de Vieira e Brito, e
Ribeiro de Viana e Brito, o tenente miliciano médico de reserva, que, pela Ordem do Exército
n.? 12, 2.a série, do corrente ano, teve baixa do serviço.
não Francisco

35) Deve considerar-se nula e de nenhum efeito a
promoção a aspirante a oficial miliciano do soldado
cadete Rui de Oliveira Pereira de Melo, publicada na
Ordf111do Exército n. o 14, 2. a série, do corrente ano
por se ter verificado haver já sido promovido na Ürdem.
do Exército n.? 13, 2.a série, do mesmo ano.

VIIIMinistério

.

DETERMINAÇAO

do Exército - RepartiçãO

do Gabinete

1) Reconhecida a necessidade de adoptar no Exército
processos e técnicas' de administração mais actualizadas
e já ao serviço de muitas empresas e instituições, tanto
de carácter público como privado, processos e técnicas
que permitem obter maiores rendimentos e eficiência,
pela racionalização administrativa, pela mecanização e
pelo recurso istemático à estatística;
2) Verificada a dispersão da matéria legal relativa aos
preceitos administratiyos por que se rege o Exército e
a dificuldadps que frequentemente
se deparam aos
órrrãos administrativos respon áveis na resolução dos
b
problemas daqu la natureza:
..
Determino que o general ndministrndor-goral do Exórcito oriente e dirija o e tudo e resolução de todos os
probl mas relacio~ados cOJUo assunto enunciado, recorr ndo , para o efeito, aos oficiai cuja' colaboração
consi.
der conyeni nte fazendo as necess arras propostas relativus aos que nã~ esti\'erem na sua directa dependência.
3) O trabalho de\'crá ser entregue no prazo de oito
III ses, a partir desta data, deyendo compreender,
numa
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oportuno considerar:

aspectos
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que for julgado

a) Projecto de bases para uma codificação actualizada dos preceitos legais administrativos relativos ao Exército;
b) Normas gerais respeitantes ao regime funcional
da administração do Exército, em todos us
escalões, considerando a actualização dos processos, das técnicas e dos meios materiais mais
actualizados;
c) Projecto de programas de preparação de pessoal
do Exército com vista à aplicação das normas
referidas na alínea b);
d) Projecto de programas do equipamento nece sário ao fim em vista, com indicação da despesa a realizar.
4) Nos aspectos referidos no n. o 3) só devem ser
consideradas, obviamente, as questões de ordem geral
e eminentemente técnicas que não sejam influenciadas,
de modo decisivo, pela estrutura orgânica dos serviços,
de forma que as normas ou os programas que lh correspondam não sejam senslvclmonto alterados com a
remodelação daquela estrutura.
Designadamente nas alíneas a) e b) do n.? 3) deverão
ser consideradas, além doutras, as seguintes questõe :
Codifica<;cto da legisla(ão de carácter administrativo - Iiequlamentaçao das normas qlle constituem
as liulias mestras da administração económica e
finamceira ;
Organizaçào de um serviço central para promover
abonos de vencimentos,
entreqa de descontos aOI!
orqanismos
oficiai» e promol'el' as transjerências
õ« entidades incumbidae das respectiras liquidaçoes;
OI',fJaniza~{(o de um serviço central pal'a promover
uquieiçõe» macicas ou obter compromieso« de pl'el'O,~
de artiqos e materiais de 1/80 corrente para o preenchimento aas necessidades periódicas elo Ea-ércit o ;
Reforma da estrutura e sistenuitizaçao
do orçamento
do Minietérro ;
Uniformieação de modelos de lllll)/"s,'os e estandordização ;
Firacao d08 modelo» de máquinas e ficheiro» ])((/'11
08 serriço« hurocráticos,
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3) Se for julgado conveniente,
o general administrador-geral
do Exército pode mandar estabelecer
contacto
com organizac;ões
civis e recorrer
a técnicos especializados, nacionais ou estrangeiros,
com o fim de facilitar
os estudos 11 que se refere a presente determinaçâo.
Lisboa,
29 de Novembro de 1958. - O Ministro
Exército,
Afonso Maqolhãee de Almeida Fernandes.

do

IX - ANÚNCIOS
Escola do Exército
Declaração de vacatura

Nos termos do artigo 20.0 do Decreto-Lei
n,? 30874
de 13 de ~ovembro de 1940, e das alterações constantes
do Decreto-Lei
n." 36 237, de 21 de Abril de 1947, para
efeitos do re pectivo provimento,
faz-se público que se
encontra aberto concurso para professor catedrático
da:

9.a cadeira

- Elemento
de Cavalaria.

de Táctica

Geral.

Táctica

o

candidatos
ao referido lugar devem satisfazer
às
condições pre cri tas nos artigos ] 8. o e 19.0 do mesmo
decreto e apresentar
na ecretaria escolar, até às 15 hora. do dia 31 de Janeiro de 1959, as suas declarações,
feitas em papel
elado e dirigidas
ao comandante
da
E cola, instruída
com OS documentos
a que se refere
o artigo 3.0 e seu § único do Decret-o n.? 13764, de 13
de Junho de 1927.
E cola do Exército,
30 de Outubro
de 1958.O Comandante,
Emírcio Teixeira Pinto, brigadeiro
de
encenharia(Publicada 110 Diário
hro de 1958).

x-

do Governo n.? 281,2.'

série, do 2 do Dozem-

OBITUARIO

1934:
.'oternbro.

bilizução
Oliveira.

Teu n~e mi~iciano., ~o centro ~e
de infantarIa n. 1, ~rano Cupertíno

:27 -

1110-

de
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1958:
Junho, 17 - Tenente miliciano de infantaria, na SItuação de reserva, Narciso dos Santos.
Setembro, 9 - Capitão de cavalaria, na situação de
reserva, José Júlio Botelho de Castro e Silva.
Setembro, 16 - Major reformado Artur Augusto Videira.
Setembro, 23 - Tenente reformado José Consciência.
Setembro, 26 - Tenente reformado José da Cruz Martins.
Outubro, 1 - Tenente miliciano médico, do centro de
mobilização do serviço de saúde n.? 2, José de Almeida Fernandes Cruz.
Novembro, 10 - Tenente reformado Virgilio Rodrigues de Almeida Paiva.
Novembro, 1-! - Capitão reformado Constantino Simões Neto.
Novembro, 21
Capitão, desligado do serviço, Laurino Vieira.
, Novembro, 21 - Capitão do serviço de administração
militar, na situação de reserva', Paulino Afonso Esteves.
Novembro, 24 - Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situnção de reserva, ~la·
nuel dos Santos. Prestava serviço no regimento de
infantaria n. o 12.
Novembro, 25 - Tenente reformado Amadeu Acácio
Salgado Dores.
Novembro, 30 -Tenente
de infantaria, na situação de
reserva, José Lopes Baptista. Prestava serv iço no
centro do mobilização de infantaria n.? 18.
Dezembro, 3 - Tenente reformado Alexandre Francisco Ferreira Sarmento.
Afonso Maqalhãe« de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General,
i,_,

